
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrique Viero de Barcellos 

 

 

 

 

ESTRATÉGIAS PUBLICITÁRIAS DA MARCA DELL NO JORNAL ZERO HORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2013 



2 

 

 

 

 

Henrique Viero de Barcellos 

 

 

 

 

ESTRATÉGIAS PUBLICITÁRIAS DA MARCA DELL NO JORNAL ZERO HORA 

 

 

 

 

Trabalho Final de Graduação apresentado ao 

Curso de Publicidade e Propaganda – Área de 

Ciências Sociais, do Centro Universitário 

Franciscano – Unifra, como requisito parcial 

para a obtenção de grau de Bacharel em 

Publicidade e Propaganda. 

 

 

 

 

Orientadora: Profa. Ma. Fernanda Sagrilo Andres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria 

2013 



3 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 Aos meus pais – Elena Marli Frigo Viero, e Vilson Freitas de Barcellos, por me 

proporcionarem apoio incondicionais, estarem sempre presentes em meus afazeres escolares 

não contestando muito as minhas decisões e acompanharem sempre que possível em minhas 

jornadas estudantis para propósitos a me auxiliarem em minha segunda formatura, ou seja, na 

Graduação em Publicidade e Propaganda. 

 Aos meus familiares, em especial aos meus falecidos avós, por ao longo de suas vidas, 

me fazerem entender que a vida é simples, e as pequenas coisas na vida, simples gestos, 

fazem toda a diferença em se tratando de olhar a vida sob um ângulo diferente – aquele em 

que a pessoa sente na pele o que lhe acontece, muitas vezes sem saber o motivo daquilo. 

 A minha orientadora, Fernanda Sagrilo Andres, por entender e ter paciência em meus 

atrasos para com as produções textuais do Trabalho Final de Graduação I e II. Pois sem a sua 

ajuda e compreensão não teria mudado a minha concepção frente ao transcorrer da vida de 

Administrador de Empresas para os entendimentos de um Publicitário acerca de imagens 

fragmentadas, estratégias e planejamentos publicitários, análises de anúncios, discorrer sobre 

textos dialogados, leituras complementares, enfim, mundo teórico e social. 

 Aos demais professores do curso de publicidade e propaganda, pela cobrança 

excessiva teórica, prática e social, com momentos de sinceridade e desavenças, pois quaisquer 

que sejam os ensinamentos, são válidas as experiências de erros e acertos. Sendo que na vida, 

não se pode errar e nem acertar sempre e admiti-los é viver a vida com humildade, né ? 

 Aos colegas do respectivo curso, pelos momentos de aprendizado e incomodações, 

pois afinal todos tem os seus jeitos de ser, momentos de convivências, e que na vida, as 

pessoas fazem determinadas coisas, por ignorância, falta de conhecimento, ou por vontade 

própria mesmo. E que entender o lado dos outros é uma dádiva que Deus nos deu para 

aprendermos a conviver melhor uns com os outros. 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

RESUMO 

 

Esta investigação tem como tema a publicidade de informática no Jornal Zero Hora da marca Dell 

Computadores. O objetivo geral foi o de pesquisar e descobrir as estratégias empregadas pela marca DELL nos 

anúncios publicitários de produtos de informática desse veículo no Rio Grande do Sul. A metodologia da 

pesquisa constituiu-se numa análise de conteúdo com utilização de dois autores – Marcélia Lupetti para 

estratégias publicitárias e Martine Joly para análises de imagens com mensagens icônicas, plásticas e visuais. A 

coleta de dados foi realizada através de mapeamento de dois meses para seleção do corpus. Os resultados das 

análises dos anúncios revelaram que apesar da evolução da publicidade impressa se dar em outras áreas, a Dell 

não trouxe grandes inovações textuais e imagéticas como a telefonia que nos anúncios transborda emoções e 

variações inusitadas atraindo olhares. Concluiu-se que a empresa Dell Computadores pode somar texto técnico e 

imagens visuais, plásticas e icônicas, de forma a somar experiência, e emocionar os leitores e possíveis 

compradores para os mais diversos usos do notebook Inspiron 14, do mesmo modo que o fazem autores que 

discorrem sobre cores. 

 

 

Palavras-chave: Comunicação; Publicidade; Estratégias; Marcas; Mensagens. 

 

ABSTRACT 

 

This investigation had as its theme: the advertising computer in Zero Hora newspaper brand Dell Computers. 

The general purpose of research and find out the strategies employed by the DELL brand in advertisements of 

computer products in the Official Zero Hour aired in Rio Grande do Sul. The research methodology consisted in 

a content analysis using the two authors - Marcélia Lupetti to Martine Joly and advertising strategies for the 

analysis of iconic pictures with messages, and visual arts. Data collection was performed by mapping two 

months for selection of the corpus. The results of the analyzes of the ads showed that despite the evolution of 

print advertising if are in many other areas such, Dell has not brought great innovations textual and image that 

telephony that in the brand overflowing emotions and variations in attracting unusual looks. It was concluded 

that the company Dell Computers can add text technical and visual images, and iconic plastic in order to add 

experience and emotions to the readers and potential buyers for many uses notebook Inspiron 14, the same way 

that the are authors who discos about colors. 

 

 

Palavras-chave: Comunications; Publicity; Strategies; Brands; Messages.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Comunicar é uma ação entre sujeitos para expressar algo e/ou um sentimento, e 

segundo Martins (1997, p. 20) “significa trocar ideias, informar”. A comunicação está 

presente na história do mundo desde o início da humanidade, pois representa o ato de 

demonstrar através de palavras, sons e imagens o que se quer dizer sobre algo em 

determinado momento.  

Para Rodrigues (2010, p. 21) 

 

A comunicação, ao contrário da informação, é um processo que ocorre entre pessoas 

dotadas de razão e de liberdade, entre si relacionadas pelo facto de fazerem parte, 

não de um mundo natural, com as suas regras brutais e os seus mecanismos 

automáticos, mas pelo facto de pertencerem a um mesmo mundo cultural. 

 

Comunicação que interliga e inter-relaciona pessoas em um processo quase natural, e 

para Limeira apresenta (2009, p. 124) “é o ato ou efeito de emitir, transmitir e receber 

mensagens por meio de métodos ou processos convencionados, como a linguagem falada e 

escrita, ou outros sinais, signos e símbolos”. Com essas linguagens em mente, as empresas 

buscam comunicar seus produtos e serviços visando à promoção e venda. Gomes ressalta que 

(2003, p. 58) “um produto é um complexo de atributos tangíveis e intangíveis, incluindo 

embalagens, cor, preço, prestígio do fabricante e do vendedor e serviço do fabricante e do 

vendedor, que o comprador pode aceitar como algo que satisfaz seus desejos ou 

necessidades”. Tendo em vista isso, um imagens no produto comunicam algo a um 

determinado número de pessoas – os seus consumidores, aos empregados da empresa e a ela 

própria, de modo que essa comunicação remete a intenção da empresa de fornecimento de um 

bem tangível, durável ou não, que limita a ação recebida pelo cliente. 

Ainda, Gomes (2003, p. 35) afirma que: 

 

Informar e persuadir são os objetivos globais da comunicação publicitária. Informar 

é transmitir conhecimentos. Os anúncios transmitem os dados idôneos, que sob uma 

forma concreta, assegurem a consecução do objetivo perseguido. Informam o 

receptor sobre tudo aquilo que é julgado como interessante, para que ele adote a 

decisão de adquirir o produto ou serviço. 

 

E nesse aspecto, o receptor da comunicação publicitária, o consumidor, é 

bombardeado de informações e persuasões de diversos produtos, empresas, marcas que lhe 

expressam mensagens. Essas são linguagens escritas, faladas ou imagens acerca do que 

querem transmitir-lhe, através de tecnologias ou simplesmente, através do papel – a revista, o 
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jornal, o anúncio. Assim, com o aumento da população mundial, e brasileira, a venda de 

produtos ganha grandes dimensões, enfatizadas pela crescente quantidade de características 

presentes nos produtos por eles adquiridos. 

Com o advento de novas tecnologias, da era da informação e de redes sociais, houve 

um grande aumento de aquisições tecnológicas pelas pessoas. Ainda, segundo Sant’anna 

(2009, p. 18) “de 2001 para 2002, o aumento foi de 15,2%, e de 2002 para 2003, de 11,4%, e 

quem tinha acesso à internet, o aumento nos dois períodos são de 23,5% e 14,5%. Em 2003, 

15,3% das moradias tinham microcomputador e em 11,4% tinha acesso à internet”. O que se 

justifica terem muitas empresas neste ramo de produção focadas somente na produção destes 

bens. 

Já em 2012, no Brasil, a demanda das famílias por produtos eletrônicos vem crescendo 

de forma acelerada, sendo o computador o sétimo colocado, conforme o quadro 1. Segundo o 

Jornal Diário de Santa Maria, veiculado no dia 20 e 21 de outubro (2012, edição 3221, ano 11, 

p. 2), ao apresentar um quadro comparativo do número de produtos de informática, revela o 

aumento de vendas, inclusive de microcomputadores e microcomputadores com acesso a 

internet, no Rio Grande do Sul, de 44,5% e 33,8%, respectivamente, estado em que circula o 

Jornal Zero Hora, foco deste estudo. 

 

Quadro 1: Em 2010, famílias com acesso a aparelhos elétricos 

 Santa Maria RS Brasil 

Rádio 91,6% 92,4% 81,4% 

TV 98,5% 97,2% 95,0% 

Máquina de lavar 

roupa 

79,1% 68,0% 47,2% 

Geladeira 98,5% 97,9% 93,6% 

Telefone celular 91,6% 90,6% 83,2% 

Telefone fixo 51,8% 39,3% 40,8% 

Microcomputador 56,6% 44,5% 38,3% 

Microcomputador 

com acesso à internet 

47,1% 33,8% 30,7% 

Motocicleta de uso 

particular 

14,5% 17,0% 19,4% 

Automóvel de uso 52,1% 52,6% 39,5% 
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particular 

Fonte: Diário de Santa Maria, edição 3221, IBGE de 2010 (2012, p. 2). 

 

Com o aumento da quantidade de consumo dos eletroeletrônicos pelas famílias 

gaúchas, a comunicação veio ao encontro, proporcionando a essa demanda novos rumos 

publicitários que os colocam dentre os produtos mais lembrados na mente do consumidor. As 

marcas competem entre si e no mesmo nicho de produtos, de modo que a publicidade utiliza 

estratégias de persuasão para promover suas escolhas frente aos produtos insipientes na mente 

como uma necessidade aos consumidores de produtos de informática.  

Os termos publicidade e propaganda são usados indistintamente no Brasil
1
. A 

publicidade provoca emoções nos indivíduos impulsionando os desejos latentes 

(SANT’ANNA, 2009). As marcas buscam satisfazer o público-alvo e proporcionar-lhes 

informações para o consumidor fazer a sua escolha, a partir do emprego de diferentes 

estratégias. 

Assim, segundo Limeira (2009, p. 60) 

 

A publicidade é uma técnica de comunicação de massa, paga, com a finalidade 

precípua de fornecer informações, desenvolver atitudes e provocar ações benéficas 

para os anunciantes, geralmente para vender produtos ou serviços. Ela serve para 

realizar as tarefas de comunicação de massa com economia, velocidade e volume 

maiores que os obtidos com qualquer outros meios. 

 

A publicidade se utiliza de meios diversos para manter uma relação com o consumidor 

em diferentes mídias, como por exemplo, rádio, televisão, revista, outdoor, redes sociais, entre 

outras. Como afirma Pinho (2004, p. 33) é o “é a comunicação paga por um fabricante e feita 

com o propósito de promover um produto, serviço ou marca nos meios de comunicação” que 

muitas vezes determinam a preferência por uma ou outra marca. 

Quer dizer que ela traz uma série de significados e teorias acerca de imagens, palavras 

e cores que demonstram os produtos para as pessoas, direcionando o anúncio que deve 

reportar a diferença disto para o consumidor. O que possibilita que ele escolha uma 

determinada marca, produto. 

Nisso, a publicidade se apropria dos desejos das pessoas para oferecer uma marca, 

através da necessidade do consumidor em obter um produto da empresa. E a necessidade se 

manifesta por um estímulo externo, o que segundo Sant’anna (2009, p. 81) 

                                                 
1
 Os termos de publicidade e propaganda aqui são utilizados como sinônimos. 
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Há necessidades que provocam reações na ausência de um estímulo externo (atos 

espontâneos – ir tomar café). Há os estímulos que provocam reações sem que exista 

uma necessidade aparente (você não pensa em comprar e sente o desejo repentino ao 

ver um modelo). Há os estímulos que não provocam reação alguma (se você 

comprou antes, não desejará o produto quando o vir novamente em exposição). 

Concluímos que, para existir excitação, para haver receptividade ao estímulo, é 

necessária que realmente exista, no momento, uma disposição a ser perturbado por 

esse estímulo. Embora as necessidades sejam o motor da conduta, são os desejos (ou 

interesse) que verdadeiramente põem o motor em ação. Respiração: falta de ar – 

desejo de ar. 

 

Estima-se que conforme o tipo de necessidades e desejos dos clientes, as empresas 

começaram a ofertar seus produtos e serviços, e se posicionam diferenciando-se umas das 

outras, em seu ramo de atividade, de modo a chamar a atenção do consumidor para o que ela 

oferece. Utilizando-se de diversos meios publicitários, elas passaram a atrair seus públicos-

alvo através de recursos como imagens, cores, sons, efeitos, que variam do meio impresso 

para o eletrônico. Porém, no século XXI ainda existem aquelas que utilizam somente imagens 

dos produtos e informações de fabricação no esforço de atrair consumidores para a sua 

compra, como é o caso de alguns anunciantes de informática. 

Para Limeira (2009, p. 92) “a preferência do consumidor é o resultado de sua 

percepção sobre qual produto lhe oferece mais benefícios, maior satisfação ou bem estar”. 

Nesse sentido, as empresas que mais aparecem aos olhos dos públicos no jornal, podem ser 

aquelas que mais são lembradas na mente do consumidor como necessidade de referência. 

São nessas necessidades, que geralmente o posicionamento da marca reside, pois 

segundo Limeira (2009, p. 19) “a estratégia de selecionar um conjunto de qualidades tangíveis 

e intangíveis a serem associadas à marca que a diferenciarão da concorrência e criarão a 

preferência e a fidelidade do consumidor” se encontra nela inserido. Definida uma imagem de 

marca na mente do consumidor, o posicionamento e o planejamento de uma agência de 

publicidade divulgam a sua publicidade, por exemplo, no meio impresso. 

Observou-se que no Jornal Zero Hora, foco desta análise, as marcas que divulgam 

produtos de informática são: Big Shopping Center, Loja HP, Dell, Ponto frio, Loja Quero 

Quero, Zaffari (hipermercados Bourbon). Porém, optou-se aqui pelo foco exclusivo da marca 

Dell Computadores, por vender exclusivamente produtos de informática, mais 

especificamente computadores. Essa empresa é a mais observada nesse jornal, e geralmente 

veicula anúncio em página inteira.  
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E a equipe de planejamento de uma agência de publicidade é responsável por entender 

o público-alvo e suas atitudes em relação ao processo de escolha e compra de um produto, 

serviço ou marca, e todas as informações contidas neles. Segundo Burtenshaw (2010, p. 75) 

 

Finalmente, além da categoria do produto e do processo de compra, a equipe de 

planejamento de conta deve explorar as atitudes do público-alvo em relação à marca, 

o que ajudará a formar a imagem do posicionamento da marca em relação à 

concorrência. O processo também define como ela pode ser diferenciada de produtos 

ou serviços semelhantes. Por exemplo, os consumidores veem a marca como um 

produto de valor ou de qualidade? Como um amigo ou como um produto funcional, 

o que melhor executa o que precisa ser feito? Eles compram apenas a sua marca ou 

às vezes também compram outras? Em caso positivo, por quê? Quando usam a 

marca: frequentemente ou raramente, todos os dias ou apenas em ocasiões especiais? 

Em geral, o objetivo da campanha será o de alterar ou descolar algumas dessas 

atitudes, para que o consumidor passe a enxergar a marca, a compra e a utilização do 

produto ou serviço por um novo ponto de vista. 

 

As empresas se utilizam de diversas estratégias que refletem o posicionamento da 

marca para conquistar clientes, nos mais diversos lugares, elas estão mudando as táticas dos 

anúncios para atraírem os consumidores. A partir de uma pesquisa exploratória neste estudo, 

percebeu-se poucas alterações nos anúncios publicitários da marca que vende produtos de 

informática. Isso levou a algumas questões, dentre elas: porque a empresa utiliza muitas 

informações técnicas (especificações de fábrica) no anúncio impresso? 

 Com isso, a pesquisa apresenta a seguinte questão problema: que estratégias de 

comunicação são empregadas nos anúncios publicitários de informática veiculados no Jornal 

impresso Zero Hora? Desse modo, tem como objetivo geral examinar as estratégias 

empregadas pela marca Dell, nos anúncios publicitários veiculados, no Jornal Zero Hora. E 

assim, os objetivos específicos resultam em: (1) realizar um mapeamento dos anúncios 

publicitários veiculados no Jornal Zero Hora, no período de dois meses (março e abril de 

2013); (2) analisar como as estratégias publicitárias são empregadas nos anúncios 

publicitários impressos da marca Dell; (3) analisar as mensagens visuais e textuais 

empregadas pela empresa Dell Computadores na construção de seus anúncios. 

 Para tanto, o presente estudo se justifica por ser válido para os sujeitos que utilizam e 

interagem com produtos de informática para diversos fins, seja na empresa ou fora dela, pois 

auxilia o seu entendimento para alcançar o seu desejo. Modifica o uso e as interações sociais e 

privadas, na escolha mais adequada antes, durante e após a compra, para o uso futuro dos 

equipamentos. Deste modo, o usuário, através do anúncio publicitário bem elaborado, não 

depende somente de técnicos e/ou vendedores da área para ter a certeza de que escolheu ou 

comprará aquele produto de sua necessidade, causando-lhe a visão errônea de que através de 
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imagens e palavras ali colocadas, e sua funcionalidade será útil. E segundo Luiz Ignácio 

Homem de Mello, secretário executivo do Conselho de Ética do Conar (código de 

autorregulamentação publicitária) quando questionado por e-mail do porque do uso de 

descrições técnicas de tais produtos nos anúncios impressos deste jornal, que além do artigo 

27 do mesmo código (vide anexo), salienta: “eventuais remissões por lettering (para melhor 

descrição do produto) são admitidas”. 

Para o autor do estudo, permite entender e analisar os anúncios publicitários do Jornal 

Zero Hora, mais especificamente, a marca Dell Computadores, que agregará inestimável valor 

em termos de conhecimento, pois este já pesquisa sobre o assunto há mais de dez anos.  Isso 

quer dizer que, no curso de sistemas de informação na Unifra, em 2004, iniciou a sua fase de 

entendimentos sobre computadores, armazenamentos e interações homem-máquina; e no 

mesmo ano, no Senac, fez o curso de “Montagem e manutenção de Microcomputadores”, 

onde entendeu todo o funcionamento interno de um computador – peças (hardware) e a sua 

interação com programas (softwares), o que os técnicos chamam de informações técnicas; em 

Administração de Empresas (2006), no seu Trabalho Final de Graduação – TFG, pesquisou 

sobre “Estratégias de Informação e Vendas de uma empresa de vendas de produtos e serviços 

de informática em Santa Maria – RS”, no Estágio Supervisionado, “Organização de Estoques 

e Logística Empresarial na loja FG Informática”, e na disciplina Plano de Negócios e 

Formação de empresas, “Plano de negócios de uma loja de informática – Gamers Informática 

– vendas de produtos e serviços para jogos e vídeo games”, onde fez pesquisa em 

concorrentes e clientes. 

Para a área da comunicação os acadêmicos do curso de publicidade e propaganda do 

Centro Universitário Franciscano – UNIFRA é importante, pois ocasiona uma outra visão e 

experiência de como se utilizar da publicidade para anunciar de outras formas esses 

equipamentos no jornal. De modo, que este estudo proporcionará um uso específico não de 

informações técnicas sobre computadores, mas sim, de utilizar imagens e palavras que levem 

o conhecimento aos consumidores desse nicho de mercado no momento da procura, em um 

jornal, para a sua escolha sem ajuda especializada sobre informática, das várias formas que o 

produto deveria ser oferecido ao público-alvo da empresa. 

E segundo Sant’anna (2009, p. 62) 

 

O anúncio é uma das grandes peças do imenso tabuleiro para comunicar algo com o 

propósito de vender serviços ou produtos, criar uma disposição, estimular um desejo 

de posse ou para divulgar e tornar conhecido algo novo e interessar aos 

consumidores, ou parte deles. 
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Este tipo de publicidade chama a atenção, pois é uma forma de anunciar produtos de 

informática, não somente mostrando informações técnicas (especificações de produção de 

cada peça direto da fábrica fornecidos às lojas de informática e eletrônicos para a posterior 

venda), mas demonstrando informações visuais (cor, layout, chamada, texto de apoio) e 

fontes, próprias de outros tipos de anúncios de produtos que já fazem esse tipo de uso, como 

por exemplo, automóveis, telefones celulares, jogos eletrônicos, internet banda larga (ADSL). 

Serão estudados quais são as estratégias utilizadas pela Dell que anuncia os produtos de 

informática no Jornal Zero Hora como mídia impressa. 

Segundo Pinho (2004, p. 9) 

 

Implantar um bem num mercado saturado de concorrentes obrigou a que a 

publicidade, aos poucos, fosse envolvendo o consumidor numa complexa teia feita 

de significado simbólico, que ajuda este último a digerir e a interessar-se pelos 

objetos em constante aparição. 

 

Este estudo que se utiliza da análise de conteúdo dentre as marcas de informática em 

jornais impressos, o Jornal Zero Hora, para dissertar quais são as estratégias utilizadas para 

atrair os consumidores. Após a visualização de diversos anúncios impressos, a escolha pelo 

anúncio publicitário que irá consumir, o produto necessário ou desejado por ele, se dá 

analisando somente dados técnicos (especificações de fábrica). Esses mostram marca, modelo 

visual e preços diferenciados uns dos outros, além de descrições da máquina a ser escolhida a 

loja alvo. 

Os capítulos se dividem em imagem, que transcorre sobre a imagem na comunicação, 

seu surgimento aos olhos humanos e fotográficos; a imagem na publicidade de Joly discerne 

acerca dos usos de imagens como foco publicitário, suas criações e produções, e toda a carga 

de mensagens icônica, visual e representativa; publicidade impressa traz anúncios e 

campanhas gráficas impressas e sua importância; redação publicitária impressa transcorre 

sobre texto publicitário, suas partes constituintes e as suas construções; a arte como criação 

publicitária, especifica a criação dos elementos gráficos alusivos das imagens às diversas 

técnicas empregadas para montar a arte publicitária; Lupetti aobrda estratégias publicitárias 

como percursora dos usos das marcas e diversos modos de divulgar para o cliente; já em 

estratégia publicitária no jornal impresso demonstra como os anúncios no jornal influencia e é 

influenciado com as imagens e a redação trazendo as marcas para a visão dos leitores. 
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1 ESTRATÉGIA 

 

 Para Rodrigues (2010, p. 132) “a comunicação torna-se uma estratégia ao mesmo 

tempo de revelação e de camuflagem dos percursos, estratégia que é vista como modalidade 

da preservação da autonomia, como pretensão de garantia de independência face À coação 

que o grupo de pertença exerce tradicionalmente sobre os projetos individuais”. 

A primeira menção histórica foi segundo Machado (2009, p. 19): “na 

contemporaneidade, as técnicas publicitárias trocariam o discurso informativo pelo discurso 

persuasivo, apoiando-se na exploração do inconsciente, visando aos desejos de inclusão 

social”. E para o consumidor desta publicidade muda tudo, pois ele passa a ver imagens e 

textos construídos de modo a oferecer-lhe tanto informação quanto maneiras de informá-lo 

com elaboradas construções metafóricas e não mais somente com informação pura e simples. 

Toledo e Minciotti apud Lupetti (2003, p. 86) ressalta que “no período que antecedeu 

Napoleão Bonaparte, estratégia significava a arte ou ciência de conduzir forças militares para 

derrotar o inimigo ou abrandar os resultados da derrota”. 

Segundo Bueno (1996, p. 273) “estratégia é a arte de traçar os planos de uma guerra”. 

O que realmente ocorre em no mundo globalizado atual, quando as empresas tramam cada 

uma as suas estratégias que melhor se adequam aos seus públicos-alvo para captá-lo em 

mercados comerciais disputadíssimos. E para Lupetti (2003, p. 86) estratégia “é a forma como 

as empresas deverão atingir os objetivos. Toda estratégia, para ser bem-sucedida deve levar 

em consideração as ações de seus concorrentes”. 

 Das estratégias formadas por empresários a mercadológicas, voltadas à conquista do 

consumidor e sua atenção surge a definição de, segundo Santaella (2010, p. 4-5) 

 

A publicidade é um dos campos da produção cultural que, para a sua própria 

sobrevivência, fazendo uso das mais diversas tecnologias de linguagem - do texto 

impresso às imagens, aos cartazes, filmes, áudio e internet - mais depende da 

atenção dos receptores. No contexto de intensa competitividade, as mídias de 

entretenimento, de lazer e informativas, com seus menus povoados de opções, 

transformaram o "olhouvido" em uma das mercadorias mais demandadas. São 

exigências de primeira ordem as estratégias a serem empregadas pela publicidade 

para a construção de um gênero próprio que fisgue a atenção não só reativa, mas 

também ativa dos receptores. 

  

São nesses processos persuasivos que a publicidade se utiliza da linguística, semiótica, 

arte, redação, todas intrinsecamente rodeadas de mensagens de onipresenças das imagens e 

dos textos que se ancoram, em anúncios publicitários, às marcas. E segundo Figueiredo 
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(2005, p. 1): “a imagem gera o impacto, mas o poder de persuasão está na palavra, assim 

como a condução do raciocínio do receptor”. Que se utiliza de diversas estratégias para 

envolver a mente e chamar a atenção do leitor para o anúncio que apresenta além da marca, o 

produto, foco de construções de mensagens textuais verbais e não verbais, criações imagéticas 

reais e construídas pelos publicitários das agências de publicidades que os moldam conforme 

os consumidores e a empresa anunciante, em um emaranhado de estratégias, aqui ditadas por 

Lupetti. 

Estratégia, para Lupetti (2003, p. 86) “é a forma como as empresas deverão atingir os 

objetivos. Toda estratégia, para ser bem sucedida, deve levar em consideração as ações de 

seus concorrentes”. Por isso, os anúncios publicitários impressos do Jornal Zero Hora, trazem 

variedade de anunciantes, ou lojas de informática (produção, venda) que divulgam seus 

produtos. Esse espaço é onde os publicitários de agências de publicidade podem inovar 

estrategicamente para que seus anúncios se destaquem frente à diversidade de concorrentes. 

Segundo Cruz (2005) 

 

A comunicação é a estratégia mais importante nas formas de relação da sociedade, 

portanto, comunicação eficaz é condição fundamental para uma boa imagem 

institucional. Pela sua abrangência, estabelece o diálogo da empresa com seus 

públicos interno e externo através da interação entre vários emissores e receptores 

simultaneamente. Ela de desenvolve nas organizações em forma de publicidade, 

relações públicas, promoções, patrocínios, eventos, programas de revistas, dentre 

outros. A função de comunicação não se restringe, portanto, a expor credibilidade e 

criando canais de diálogo com os públicos de sue interesse. 

 

O produto recebe um nome, imagem, define-se um mercado, preço, público 

consumidor, planeja-se ação de promoção, na qual a agência é contratada, para fornecer 

serviços de mídia e elaborar as peças de comunicação (KOVARICK, 2000). Então, no Jornal 

Zero Hora, o produto de informática anunciado tem enfatizados o nome loja, e em qual 

período e localidade será oferecido. 

O mercado é a soma de diferentes segmentos e quanto mais se conhece este mercado e 

seus clientes, mais fácil será a oferta de produtos e serviços adequados a segmentos distintos 

(SEBRAE, 2005). Mais se saberá quais serão os produtos ofertados em determinado dia, em 

um anúncio publicitário. 

Já o público-alvo divide-se em: grande público que é a pessoa comum; públicos 

laterais ou periféricos contatos da empresa, como comunidade local e fornecedores; clientes 

que são os consumidores da marca; usuários do produto, que são aqueles públicos específicos 

que consomem o produto; pessoal ou funcionários da empresa; e formadores de opinião, que 
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são os jornalistas, profissionais de ensino e diplomados (CIDADE, 2006). Com isso, define-se 

as divergências e as diferenças dentre os principais envolvidos no processo de 

comercialização do produto daquela marca. 

Além disso, no mercado, cada agência de publicidade define para as anunciantes 

formas de divulgar o produto para a venda, planejando comunicar os produtos através de 

estratégias: de informação - que informa o que o produto faz, suas vantagens e benefícios; 

testemunhal - que comprova, é o testemunho de alguém, a demonstração comprovando o fato; 

de comparação - que compara dois ou mais produtos sem denegrir a imagem dos 

concorrentes; de humor - retratada por um trocadilho, piada ou sátira; ofensiva - rompe a ação 

da concorrência mostrando o lado frágil do concorrente; de defesa - forma de repelir um 

ataque que aproveita as forças empresariais; indiferenciada - prioriza a imagem de marca da 

empresa; de posicionamento/reposicionamento - destaca um lugar para o produto ou empresa 

na mente do consumidor (LUPETTI, 2003). Tendo isso definido, os publicitários focam em 

como impactar o consumidor e o público-alvo com, por exemplo, o anúncio de Jornal. 

Assim, as partes constituintes de uma agência de publicidade são dentre outras, o 

atendimento, que é responsável pelo contato direto com o cliente (anunciante); criação, cujos 

profissionais que compõe essa dupla são o diretor de arte e o redator que criam as peças 

publicitárias, o primeiro cria a parte gráfica, o segundo a parte textual; e o mídia que distribui 

os espaços publicitários disponíveis com os encargos financeiros específicos de cada veículo 

(CIDADE, 2006). E estas são as principais funções nas agências, outras são o planejamento 

que estrutura todas as estratégias a serem utilizadas pelo anúncio ou campanha; e pesquisa 

que realiza pesquisas do mercado, concorrência e demais referências sobre cada produto, 

empresa ou marca anunciada. 

Já para Santaella (2010, p. 265) “os objetivos comerciais últimos da publicidade 

determinam simultaneamente a sua própria sobrevivência, uma vez que se a publicidade não 

gerasse mais lucro, não haveria mais encomenda de textos publicitários”. É nesse tocante que 

a publicidade se constrói em estratégias, textos (redação) e imagens reais e representadas 

pelos signos como mensagens icônicas, visuais e plásticas moldadas 

 De acordo com Pinho (2004, p. 121-122) 

 

O jornal e a revista são muito utilizados para estimular a resposta direta dos seus 

leitores, em especial com o objetivo da venda de assinatura dos próprios veículos, 

uma rotina nos diversos títulos das grandes editoras e empresas jornalísticas 

brasileiras. A possibilidade de inserção de encartes também é bastante positiva, pois 

eles podem ter tamanhos e formatos especificados pelos anunciantes, e uma 

qualidade de produção bastante superior àquela apresentada pelos jornais, por 

exemplo. 
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Ainda, segundo Lewis (2001, p. 146) o jornal oferece vantagens ao anunciante 

“comprar um anúncio de dois centímetros ou um encarte de oito páginas [...] Datas de 

fechamento curtas, substituições rápidas, seções regionais e/ou de bairro e possibilidade de 

proximidade à matéria editorial relevante”. Isso confere ainda, para os consumidores, o 

atendimento das necessidades, e sendo este o único veículo capaz de alcançar penetração 

quase total. 

Burtenshaw (2010, p. 40) postula que, 

 

para criar um anúncio impresso de sucesso, em geral, as equipes de criação 

combinam uma chamada inteligente com uma imagem complementar que atrai a 

atenção do leitor e o leva diretamente ao texto principal. Na chamada, o redator pode 

utilizar fatos interessantes ou inusitados para gerar interesse e curiosidade em 

relação ao texto principal do anúncio, que apresenta as vantagens da marca ou 

produto. Em geral, o texto é seguido pelo logotipo da marca, um slogan e as 

informações de contato da empresa ou fabricante [...] Ao longo da década de 1990, a 

publicidade em jornais e revistas começou a se afastar do visual estereotipado dos 

anúncios. As equipes de criação passaram a experimentar um estilo mais editorial, 

com a intenção de que o leitor confundisse a publicidade com o conteúdo do jornal 

ou revista. Em muitos casos, essa ruptura com a tradição tornou a imagem muito 

mais importante do que o texto para a comunicação. 

 

Os consumidores de produtos de informática visualizam e escolhem o que necessitam, 

geralmente, através da imagem das marcas que consomem. Essas, para Limeira (2009, p. 123) 

são “o conjunto de crenças, ideias e associações que uma pessoa mantém em relação a uma 

marca ou a um produto [...] é difundida pela propaganda e reforçada pelas experiências do 

consumidor com o produto”. Dessa forma, o cliente, ao escolher o que comprar em 

informática, através do jornal, pela experiência que teve com determinada loja, pode ser 

enfatizado em anúncios impressos, como é o caso dos automóveis, que mostram a experiência 

e os atributos que os consumidores terão ao adquirirem tal bem. 

 Porém, segundo Burtenshaw (2010, p. 42) 

 

A publicidade criativa contemporânea praticamente abandonou os anúncios com 

textos longos. Hoje, muitas campanhas trabalham apenas com um visual imaginativo 

e impactante para comunicar a mensagem da marca. O leitor de jornal ou revista 

conhecedor de mídias está acostumado a ver imagens e aceita seu efeito 

comunicativo instantâneo com muito mais facilidade do que um texto longo. Em 

algumas campanhas que utilizam um conceito visual forte, a diferença entre o cartaz 

e o anúncio de jornal/revista é quase impossível – o conceito não precisa ser alterado 

ou adaptado drasticamente para uso em diferentes mídias. 

 

Nesse tocante, para Lupetti (2003, p. 63) “o público alvo é aquele que a empresa tem 

em mente para ser trabalhado; aquele que foi detectado em uma pesquisa. É para ele que o 
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produto foi criado [...] Consumidor é aquele que consome, independentemente de ser ou não o 

alvo da empresa”. Logo, cabe ao publicitário decidir, quais nichos de consumidores ou 

público alvo serão impactados diretamente pelo anúncio de produtos de informática do Jornal 

Zero Hora, no caso desse estudo. 

Saber quem será o público alvo é importante, e segundo Burtenshaw (2010, p. 132) 

faz 

 

Parte do processo de direção de arte de anúncios impressos envolve a organização 

dos diversos elementos dos anúncios em uma composição que, além de agradável à 

vista, deve apoiar a mensagem. Os componentes do anúncio normalmente consistem 

no visual (se houver), que pode ser executado com fotografias, ilustrações ou 

imagens gráficas, a chamada, o texto principal e o logotipo da marca ou empresa. 

  

Na organização de uma campanha publicitária é fundamental utilizar estratégias 

adequadas ao público alvo, a fim de alcançar os objetivos. Em um anúncio impresso, que 

atenda as necessidades do cliente e o apelo adequado ao público alvo também devem ser 

consideradas. Então, é fundamental definir a melhor fotografia ou ilustração que melhor 

transmita o objetivo do anúncio, confere a sua mensagem credibilidade. Pois, de acordo com 

Burtenshaw (2010, p. 120) “o público vê a foto como crível, pois pode representar o produto 

como é de verdade e no contexto de um ambiente “real” [...] Fotografar o produto o torna um 

fato [...] A escolha de um estilo de desenho específico pode refletir perfeitamente os valores 

da marca ou produto anunciado”. 

 Segundo Figueiredo (2005, p. 75-76) 

 

Podemos dividir a maioria das peças publicitárias em dois grandes grupos: as peças 

voltadas para a venda, o hard sell, e as peças voltadas para a construção de marca, o 

soft sell. Hard sell é o tipo de publicidade criada, produzida e veiculada objetivando 

especificamente a venda de produtos. É muito comum com marcas de varejo, lojas, 

magazines, automóveis e imóveis. O princípio que rege esse grupo é de que o 

consumidor já está interessado no produto e, portanto, a função da propaganda é 

informar a oferta. Nesse caso, o preço ou a forma de pagamento é, quase sempre, o 

único argumento trabalhado.  

  

Outra estratégia publicitária para a redação é a associação de ideias como estratégia 

criativa que, para Martins (1997, p. 99) é “consiste em listar ideias sugeridas por palavras-

estímulo. Estas ideias são inter-relacionadas e têm origem na evocação de imagens ou fatos 

provenientes da percepção sensorial e armazenados na mente”. E uma outra é a sugestiva, na 

qual Santaella (2010, p. 130) se incumbe de demonstrar: 

 

A estratégia sugestiva, típica da publicidade de produtos carentes de características, 

é um estratégia de criação de um valor semiótico agregado por meio da transferência 
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de uma característica diferencial. O valor que os consumidores dão a uma 

mercadoria sem diferencial é aumentado quando características de objetos 

reconhecidos cultural e valorativamente (que a seguir chamaremos de objetos de 

valor) são transferidas para os produtos sem diferencial. Um protótipo desse tipo de 

estratégia encontra-se na apresentação em contiguidade, ou seja, uma simples 

apresentação sequencial de produtos sem diferenciais ao lado de objetos de valor. 

  

Existem muitas estratégias de que a publicidade se utiliza para chamar a atenção do 

consumidor em um determinado anúncio, no que Figueiredo (2005, p. 78-79) corrobora: “a 

indústria da publicidade não pode se dar ao luxo de oferecer produtos apenas aos 

consumidores que já estão interessados. Nosso negócio é despertar o interesse pelos produtos 

e serviços de nossos clientes e, na medida do possível, alterar sua "lista de prioridades". 

Assim, estratégias diversas como de Lupetti e de mensagens como de Joly, trazem inúmeras 

abordagens de montar e criar imagens e textos de modo a fazer com que o leitor interessado 

pela marca seja instigado a procurar mais informações sobre o que lhe interessou no anúncio. 

Para tanto, informações abundantes culminam por minar o interesse do leitor do jornal por 

aquele produto, pois descaracterizam as criações publicitárias do publicitário da agência de 

publicidade e do anunciante em oferecer-lhe abordagens de demonstrações diferenciadas da 

marca que o concorrente não as utilize para ajudar o consumidor a decidir sobre este ou 

aquele produto, esta ou aquela marca, utilizadas também, na publicidade pelos símbolos.. 

 Santaella (2010, p. 143) conceitua símbolo da seguinte forma: 

 

O símbolo é um signo que associamos com o objetivo de referência por ele 

representado através de um hábito. Nesse sentido, todas as palavras de uma língua 

são símbolos. Nós compreendemos o significado de uma palavra apenas depois de 

aprendê-lo e associá-lo com frequência a essa palavra. A marca, conforme o sistema 

mercadológico, é um protótipo de símbolo nesse sentido. 

  

Deste modo, para chamar a atenção de outros tipos de consumidores, tem-se que achar 

uma brecha em sua percepção seletiva para com o discurso persuasivo correto, seja possível 

que ele se interesse por produtos diferentes (FIGUEIREDO, 2005). Sendo este um recurso 

estratégico para entrar na mente do consumidor, é a partir de seu interesse próprio que o 

anúncio lhe chama a atenção, pois se o leitor não quiser olhar para o anúncio daquela marca, 

ele não olhará e não se interessará, somente passará direto para a próxima página de jornal. 

 Impulsos vitais são utilizados para a construção estratégica de anúncios, no que cita 

Soares (1988, p. 64) três níveis, a saber: “1º nível: psicobiológico, com os impulsos de 

autopreservação e sexual; 2º nível: psicossocial, com os impulsos de sociabilidade e auto-

afirmação; 3º nível: psicorracional, com os impulsos de racionalidade e moralidade”. Sendo 
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estes um grande ganho lucrativo aproveitando as estratégias de anúncio de oportunidade para 

alavancar vendas de produtos com ou sem marca. 

 Também nas mensagens publicitárias trazem estratégias de criações persuasivas para 

chamar a atenção do consumidor, como aborda Santaella (2010, p. 66) 

 

Não é novidade para ninguém que as estratégias de criação das mensagens 

publicitárias visam dotar essas mensagens de uma aura de sugestões, alusões, duplos 

e multissentidos. Objetivam também atrair e seduzir tanto quanto persuadir o 

receptor a respeito do valor denotado e dos valores conotados de um determinado 

produto [...] A sedução está também inegavelmente no cerne do jogo de insinuações 

dos textos e imagens na publicidade, pela proximidade indecorosa que promovem 

com os objetivos do desejo. 

  

  Essas são estratégias de criação que seduzem os consumidores com mensagens 

persuasivas de modo a caracterizar naquele anúncio as referências utilizadas para informar 

tanto visual como textualmente o consumidor ávido por informações em jornais. Para assim 

tornar signos, significados e significantes imagéticos, icônicos, visuais e plásticos em 

construtos elaborados que apesar do meio jornal ser constituído em papel A2 com gramatura 

inferior a 90 gramas, de grandes proporções e de manuseio difícil, circula por todo o mundo, 

conforme a empresa que o detém sua impressão e localidade de distribuição. Ainda o jornal 

aborda noticias locais e mundiais, cada qual contendo anúncios de diversas empresas 

conforme forem a sua circulação e o seu público-alvo a ser atingido mediante o grau de 

interesse que ele traz consigo, seus cadernos, matérias e seções que o compõem enquanto 

meio de comunicação de massa ou de circulação específico de um determinado nicho de 

interesse. 

 Estratégia de informação é uma delas, na qual segundo Figueiredo (2005, p. 35-36) 

 

O modelo de processamento do consumidor acolhe um tipo de consumidor já 

interessado no produto; digamos que ele já esteja "namorando" aquela determinada 

categoria de produtos. Esse consumidor já está "sintonizado" no assunto e busca, por 

meio da propaganda, escolher entre as diversas opções de marca, o modelo, o preço, 

as condições e os serviços que melhor o atendem. Por esta razão, esse tipo de 

consumidor busca anúncios mais informativos, mais técnicos. No fundo, ele já foi 

seduzido pela categoria e agora está optando pelo produto correto para suas 

necessidades. Anúncios de varejo, com preços e condições, são exemplos de peças 

de comunicação criadas para esse modelo de consumidor. 

  

No tocante Santaella (2010, p. 99-100) também refere-se a esses anúncios 

informativos: 

 

Anúncios nos meios de comunicação de massa, em vez de informativos, são sempre 

indiretos e meramente sugestivos porque os poderes de persuasão comercial são 

limitados, já que consumidores não ingênuos, aos quais os anúncios se endereçam, 
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são geralmente céticos, pois sabem que toda publicidade emite mensagens 

tendenciosas e unilaterais. 

   

As outras estratégias que fala Lupetti são Indiferenciada, testemunhal, comparação, 

humor, ofensiva, defensiva, que abordam diversas formas quanto forem as informações e 

detalhes visuais conterem o produto ou a marca anunciada. E outra estratégia dela é de 

posicionamento, que segundo Lupetti (2003, p. 95): “é aquilo que as pessoas retêm em suas 

mentes, a respeito de determinada empresa, produto ou pessoa. Em outras palavras, você 

posiciona o produto na mente do cliente”. 

 Ainda Santaella (2010, p. 98) aborda sobre a publicidade prototípica em que Joly 

(2001) também se referia, a saber: 

 

Hoje em dia, a publicidade de supermercados locais, encontrada nos suplementos de 

jornais regionais, aproxima-se de uma publicidade prototípica. Seus anúncios são 

signos indexicais, uma vez que apelam para o agora de suas ofertas especiais, que 

são marcadas pelo tempo limitado de sua validade, de segunda-feira a domingo de 

uma semana determinada. Eles mostram o aqui, o lugar onde o produto está 

disponível, dando o endereço do supermercado e mostrando como chegar lá; sem 

deixar de indicar o seu horário de funcionamento. Acima de tudo, o nome do 

supermercado: o mais importante de todos os índices. Escrito com letras garrafais na 

entrada e reproduzido da mesma maneira em todos os seus anúncios, o nome quer e 

tornar um signo de orientação para todos os consumidores da cidade, um índice de 

onde comprar e onde consumir os produtos disponíveis nesse lugar. Uma vez dentro 

do supermercado, os consumidores são guiados por outros índices locais de 

orientação, signos orientando as massas através do labirinto de centenas de bens de 

consumo para serem adquiridos aqui e agora. Caracterizar um anúncio como 

prototípico não significa que ele seja o tipo de anúncio mais frequente nos meios de 

comunicação. O oposto é verdadeiro. Em contraste com a prototípica publicidade 

local, que anuncia sem ocultar sua natureza de anúncio e sua intenção de vender um 

produto, a publicidade nacional e internacional de produtos de massa aborda os 

consumidores indiretamente. Em vez de apresentar um produto, ela apresenta um 

estilo de vida ao qual o produto possa ser associado. 

  

Estratégias de mensagens são utilizadas para convencer alguém de algo persuadindo o 

consumidor a interessar-se pelo produto ou marca concordando com o que lhe é anunciado 

levando-se em conta crenças locais e pouco de características dos produtos. E localizar os 

valores de um determinado público-alvo liga-o à marca aproximando-o com o uso de imagens 

e texto (que contenham: exórdio, narração, provas e peroração) para atrair a sua atenção para 

aquela história contada no anúncio ligando o título, texto e a assinatura ancoradas pelas 

imagens ambientando o seu entendimento (FIGUEIREDO, 2005). Assim, o leitor de um 

jornal, por exemplo, busca uma publicidade de uma marca para suprir a sua necessidade ou 

desejo de entender e futuramente obter aquele produto. 

 Existem também anúncios de oportunidade, que segundo Figueiredo (2005, p.81) “são 

peças criadas para aproveitar momentos específicos do dia-a-dia das empresas. Em geral, 
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estão desvinculados das campanhas em andamento e não são planejados, pois se baseiam em 

fatos cotidianos, que estão na boca do povo”. Pois são anúncios que tiram proveito de 

situações noticiadas pelo grande público para que o anúncio gere um impacto focalizado e 

positivo, por exemplo, em jornais e rádios, a sua velocidade de propagação e a flexibilidade 

de notícias curtas proporcionam tal justificativa de investimento. 

 Segundo Severiano (2007, p. 190) 

 

Com efeito, a publicidade funciona, pois, como uma caixa de ressonância, que 

mantém coeso o todo, por meio da organização prévia das necessidades dos 

indivíduos, os quais são considerados, apenas, consumidores. Isso porque, como 

vimos, todo esse "processo de sedução" e de "amplificação" do real tem um só alvo: 

certamente não é a realização do sonho, mas a venda de uma imagem de sonho 

objetificado num produto ou serviço. 

  

Assim, para Saores (1988, p. 40) “O trabalho de uma agência de publicidade pode ser 

resumido nas seguintes tarefas: criar a mensagem certa; divulgá-la no veículo certo; na 

frequência certa; na posição certa”. Para tanto, se utiliza de estratégias persuasivas de 

construções imagéticas e textuais que levem a mensagem do anúncio da marca para o público-

alvo que lê, por exemplo, o veiculo jornal. 

 Jornal desemboca noticias das mais diversas fontes e lugares possíveis e improváveis, 

e sendo este um meio impresso muito antigo, também é o mais utilizado, geralmente, para 

saber-se das notícias dos dia-a-dia. E segundo Figueiredo (2005, p. 89) “a notícia fresca de 

hoje embrulha o peixe amanhã”. E essa característica de urgência que permeia as notícias do 

dia, também enfoca as publicidades das marcas destacadas em meio a tantos textos 

jornalísticos ancorados pelas imagens quase esmaecidas. Onde o que acontece de mais 

importante diariamente no Brasil, no mundo e no local de circulação do jornal, em termos de 

urgência das ocorrências de fatos noticiosos, geralmente, que merecem destaque em mídias 

televisivas, por exemplo. 

 Segundo Gomes (2003, p. 173) 

 

Originalmente, os anúncios publicitários que apareciam nos jornais se pareciam 

muito com as notícias, não só no formato, mas também no conteúdo: eram mais 

informativos do que persuasivos. Isto porque, como vimos, a dimensão persuasiva 

dos anúncios expandiu-se a partir da revolução industrial. Com o aumento da oferta, 

a persuasão passa a ser o elemento mais importante, já que não bastava mais apenas 

informar o nome do produto, para que servia, seu preço e onde encontra-lo, como 

era comum. 

  

É em meio a este emanharado de fatos verídicos quase de ocorrências policiais, que a 

publicidade encontra estratégias para se destacar e produzir anúncios em torno dessa nuvem 
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densa de textos em preto e branco que em 5 colunas por folha de jornal, encobrem toda a 

folha outrora sem muitas delimitações acerca de onde começava e terminava tal seção. Assim 

é o jornal, são matérias do dia-a-dia, do cotidiano do grande público, que ganham destaque 

por serem, segundo Figueiredo (2005, p. 89) “em geral, 32 cm de largura por 56 cm de altura 

ou, em sua versão tabloide, 28 cm de largura por 32 cm de altura, e o fato de ser constituído 

de folhas soltas, dobradas e montadas em cadernos, não grampeadas nem coladas”. E são 

essas as ideias de “agora”, da imediatez textual, que torna o jornal um meio antigo ainda 

muito aproveitado por sua tradição de ler as notícias do dia ainda de manhã cedo. 

Segundo o site do Jornal Zero Hora (2012) 

 

Presente no cotidiano dos gaúchos desde 1964, Zero Hora se destaca como o mais 

representativo jornal do Rio Grande do Sul. Possui a liderança absoluta em 

circulação impressa e audiência online do estado, segundo o Instituto Verificador de 

Circulação (IVC). Zero Hora conta com 24 cadernos segmentados e cerca de 75 

colunistas, além de cobertura exclusiva de fatos e eventos em destaque no cenário 

nacional e internacional. Referência em inovação, o jornal procura ao máximo 

incorporar as sugestões dos leitores na produção de seu conteúdo, apostando sempre 

em comunicação, interatividade e credibilidade. 

 

Já na publicidade a promoção invocada pelas marcas é focada “no agora”, anunciando 

promoções, descontos, liquidações e queimas de estoque, mas também é, propício para 

campanhas institucionais, comerciais e informativas. Por isso, segundo Cidade (2006, p. 72) 

cita algumas características do jornal, a saber: 

 

A maioria circula diariamente, mas também existem títulos semanais, quinzenais e 

mensais. Para os de circulação diária, são criados anúncios com grande impacto, ou 

seja, mensagens claras e diretas em razão do curto tempo de vida desse veículo: 24 

horas. No caso de jornais com circulação mais espaçada, as mensagens podem ser 

mais suaves e, às vezes, até bastante detalhadas em função de um período de vida 

mais longo. Ao realizar um anúncio que será veiculado em jornal, a dupla de criação 

também precisa ter em mente qual o espaço que o anúncio ocupará. É sabido que a 

repetição das mensagens ajuda sua fixação na mente do target, portanto, é sempre 

bom criar um anúncio que possa ser veiculado com certa frequência propiciando sua 

memorização. 

  

A qualidade de imagem no jornal deixa a desejar, pois segundo Figueiredo (2005, p. 

91) “um fator negativo associado à publicidade em jornal é a qualidade gráfica. Por ser 

impresso em papel-jornal, que é meio acinzentado e irregular, e em virtude do processo de 

impressão, por meio de rotatórias, nem sempre se consegue um bom acabamento gráfico”. 

Assim, o jornal apesar de ter muito espaço para visualização dos anúncios, bem mais do que 

uma revista, por exemplo, perde em qualidade, pois a textura do mesmo, em decorrência do 

papel, perde em qualidade de impressão de cores. 
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2. A IMAGEM 

 

 Imagens são formas visuais que estão em todo o lugar e constroem todo um 

significado de sentidos perceptíveis pela mente humana, seja a pessoa que vê através de seu 

olhar e, portanto a interpreta conforme toda a sua base cultural e de experiência de vida. Seja 

pela pessoa que não vê – cegos que interpretam-na pela interpretação descrita de outras 

pessoas, ou por aqueles que vem ainda pela visão da imaginação daquelas que ouvem um 

determinado fato ocorrido em um dado local, e somente visualizam mentalmente como teria 

ocorrido por construções mentais de sua vivência. Para Rodrigues (2010, p. 122) “a 

multiplicidade das imagens mentais que um discurso é capaz de sugerir é um dos mais 

importantes fatores da multiplicidade e da riqueza das suas interpretações e da pluralidade de 

leituras a que se presta”. 

 No que tange aos primórdios do mundo, o ver por si só uma imagem, aos olhares das 

pessoas, refletem o que a natureza fez sozinha, o que o homem construiu e mudou, o que 

surge dia-a-dia ao redor de tudo e de todos. Imagens são vistas, apreciadas e até 

compreendidas por onde elas existem, e elas estão em toda a parte, tudo é imagem e tudo pode 

gerar imagens. Segundo Berger (1999, p. 9), “ver precede as palavras. A criança olha e 

reconhece, antes mesmo de poder falar [...] o ato de ver estabelece nosso lugar no mundo 

circundante”. 

 Reflete nas imagens o que há nos lugares, escuros e claros, internos e externos, cada 

árvore, flor, animal, prédio, carro, pessoa vestida ou nua, na cor ou ausência de cor, 

iluminação fraca ou forte, em diferentes épocas da história, do ano, da natureza, nos objetos, 

estruturas, tudo é uma imagem, sendo parada ou em movimento. Nas esquinas, montanhas, 

mares, céu, chão, dentro ou fora dos organismos, sejam visíveis a olho nu ou microscópicas, 

elas existem e estão sempre lá presentes naquele contexto. 

 Enfim, tudo o que alguém vê ou é visto por alguém, é ou reflete uma imagem, que 

naturalmente ou construída remete a alguma experiência de vida de uma pessoa que pode a ter 

visto. E mais do que isso, remetem a uma lembrança na memória, que suscita diferentes 

versões do imaginário que acabam, por si só, formam novas imagens fulminando em um 

processo quase infinito de formas e de vários formatos na mente de uma pessoa (BERGER, 

1999). Essas imagens influenciam o modo de vida, transformando em um emaranhado de 

referências que moldam as perspectivas e o imaginário, reconstruindo cada detalhe de novas 
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imagens, que ficam retidas na mente de que as olha, através de uma fotografia, um anúncio, 

por exemplo. 

 Para Peruzzolo (1998, p. 45) as imagens:  

 

São nomeáveis e reconhecíveis porque a gente as vê, e sempre as viu, de um certo 

modo. O aparelho visual não é naturalmente uma câmera, que fotografa e registra 

diretamente as coisas do mundo senão que recebe as radiações luminosas incidentes 

nelas de modo de um espelho. O cérebro, entretanto, interpreta as captações 

retinianas que provêm do mundo visível, constituindo-se num sistema organizador 

que processa a massa de dados, as analisa e estrutura em conjunto informacionais. 

 

 A primeira imagem é vista in natura, e ainda que essa se modifique com o tempo, o 

objeto naquela época era o mesmo, em determinado contexto histórico, pois um artesão ou 

uma fábrica pode desempenhar e adquirir uma técnica específica. Ainda Peruzzolo (1998, 

p.45) diz: “o olho humano vê nitidamente apenas aquilo em que está concentrado num dado 

momento. Somente percebe detalhes da realidade através duma oscilação contínua, de um 

micromovimento de mais ou menos cento e cinquenta ciclos por segundo”. De manuseio de 

ferramentas diferentes de moldura e corte de pedaços de madeira, pedra, barro, ferro, dentre 

outras matérias primas para a fabricação de objetos, de modo a torna-lo único. Com detalhes 

de formas, traçados, cores em tinta ou banhado em um liquido ou produto pegajoso, que 

determine as diversas camadas de pintura e entalhes pertencentes a ele. 

 Essa imagem objetiva na comunicação, por mais fragmentada que seja, em pedaços, 

trazer alguma informação da captação feita por uma câmera fotográfica, pois ela recria em um 

negativo imagético cada traço contido naquele enquadramento no momento de sua tomada do 

ângulo de visão. O enquadramento, segundo Stock (2011, p. 14) traz a seguinte classificação: 

 

1) Plano geral – amplitude de enquadramento que abrange o todo do cenário, de 

modo que os personagens integram-se com a totalidade do ambiente, não obtendo 

destaque nessa total “imersão”;  

2)Plano aberto – visão completa do cenário, porém com a possibilidade de distinção 

clara entre os personagens e o todo;  

3) Plano médio – o cenário fica limitado ao segundo plano da cena, cedendo o 

destaque do foco de atenção à ação do personagem;  

4) Plano conjunto – quando o conjunto formado entre os personagens e a ação de 

cena é capturado;  

5) Plano americano – é o enquadramento da altura do joelho do personagem para 

cima;  

6) Primeiro plano – enquadramento dos ombros para cima, próximo do personagem;  

7) Primeiríssimo plano (close) – com enquadramento concentrado apenas em parte 

ou no todo do rosto, muito próximo do personagem. 
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 E é exatamente sob esse foco que a captação registra o que está presente na cena, e 

mesmo planejada e pensada a priori por seu produto, a mensagem que a imagem mostra é 

única em sua concepção enquanto comunicadora de sua verdade aos olhos de ver do 

fotógrafo, que a eterniza do ângulo do seu espectador, ponglee (de cima para baixo) ou 

contra-ponglee (de baixo para cima), de modo a tornar perceptível a limitação do 

enquadramento de visão da lente da câmera. Ainda que esta se fixe em um ponto central fixo, 

é a percepção, as referências e o planejamento dele que trará uma imagem colorida ou em 

preto e branco que contextualiza o motivo da tirada da fotografia. 

 E não só de fotografias que perpassa as imagens, toda e qualquer imagem em uma 

pintura, televisão, anúncio impresso, filme, video caseiro, desenhos figurativos ou animados 

por computador, gestos humanos visuais, objetos comunicam algo a alguém. Essas imagens 

fazem parte de um contexto, seja contido através de uma sombra de uma pessoa ou animal sob 

a luz do luar ou a luz de uma lâmpada que o faz aparecer atrás de uma imagem acima de si. 

 Para Rodrigues (2010, p. 127) 

 

O ângulo da tomada de vistas, a iluminação do rosto, a cor, a qualidade da revelação 

e da impressão da película ou a definição dos contornos, também contribuem para 

incutir na imagem uma carga emocional e incentivar os processos quer de 

identificação quer de repulsa da realidade representada. 

 

Traços, formas, sombras, cores, iluminação, dimensões, profundidade, 

horizontalidade, verticalidade, enfim, uma série de elementos que moldam e interferem nas 

imagens, modificando a comunicação pela qual elas ao interagirem com o meio em que estão 

inseridas proporcionam visualmente e que o receptor a vivência, experimentando a sua beleza 

in natura. Assim, os traços são as manifestações do esboço que se quer fazer de uma imagem 

em plena construção da linha ou forma, sendo que estas já são imagens completas enquanto 

objetos prontos para a captação fotográfica ou publicitária a ser moldada e utilizada para um 

anúncio. 

 As sombras são refletidas pela ausência quase que completa da luz, e para tanto, a 

iluminação fria causa distanciamento e a luz quente provoca aproximação do objeto estudado; 

com dimensionamentos fixos ou variáveis a imagem toma forma. Já a profundidade 

proporciona na imagem uma dimensão do tamanho focal discorrido pela lente do fotógrafo 

que percebeu os elementos imagéticos que ele teve a intenção de ao olhar registrar na 

fotografia, levando geralmente, ao aparecimento de luz, sombra e cores de diversas 

tonalidades antes imperceptíveis a um simples olhar humano. 
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 Com a horizontalidade ou a verticalidade, ele permite deixar o fora de campo, a 

continuidade ou não daquela imagem, enquadrando somente o que lhe é perceptível no seu 

plano de visão olhando ao seu redor ou de cima a baixo da imagem a ser captada. E mesmo 

que as imagens não comuniquem em um primeiro momento alguma intenção, a sua análise e 

descrição, a posteriori, revela muito mais do que a intenção do registro do fotógrafo pretendeu 

mostrar sem construí-la em um estúdio fotográfico, ou seja, ele a fez na natureza virgem 

(floresta, bosque) ou urbana (cidade).  

Ao mesmo tempo em que a estratégia é fundamental, pensar na imagem também é 

importante. Para Burtenshaw (2010, p. 158) a imagem “é ainda mais relevante no mercado 

globalizado de hoje, no qual as marcas precisam transcender limites culturais. Atualmente, a 

linguagem não é mais uma barreira, pois o visual se encarrega de comunicar a mensagem”. 

Isso certamente deve ser analisado ao programar os anúncios de jornais impressos. 

 Dimensionadas pela cultura, as imagens distinguem-se na comunicação exaltando as 

emoções e a racionalidade proporcionadas, que segundo Rodrigues (2010, p. 13) “de 

contornos vagos e indefinidos, a comunicação presta-se aos mais diversos usos estratégicos, a 

ser invocada pelos diversos campos sociais e a circular pelas esferas em que se verificam 

diferendos e conflitos”. Pois, nem tudo em uma imagem diverge para uma caminho, conflitos 

também são frequentemente encontrados, como algo que distoa na percepção enquanto 

comunicadora de um sentido equivalente de signos e significados adversos ao mundo em que 

ela se encontra. Adendo a isso, cada objeto, planta, animal ou pessoa em uma imagem 

acarreta uma série de modificações no todo imagético do comunicador que o captou em sua 

fotografia, mesmo que depois a torne um anúncio publicitário. 
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2.1 A IMAGEM NA PUBLICIDADE 
 

Ao analisar as imagens, dispõe-se aqui de autores que discorram acerca deste assunto, 

como Martine Joly (2001), que faz uma descrição que disseca todos os aspectos de olhares 

acerca de uma imagem em sua primeira vez. Joly (2001) fornece ferramentas para examinar 

todos os elementos visuais, icônicos e plásticos contidos em qualquer imagem, assim como 

aquelas criadas por uma agência de publicidade, e da fotografia que capta momentos únicos 

registrados pela objetiva de um fotógrafo. E desse modo, pode levar a uma construção mais 

criativa e enriquecedora, bem como fiel e real dos modos de ver a realidade estampada em um 

anúncio publicitário veiculado em meios diversos. 

Para Berger (1999, p. 142) 

 

A publicidade tem necessidade de utilizar, em proveito próprio, a educação 

tradicional do espectador-comprador médio. O que ele aprendeu na escola em 

matéria de história, mitologia, poesia, pode ser usado na fabricação do glamour. 

Charutos podem ser vendidos em nome do rei, roupa de baixo em conexão com a 

Esfinge, um carro novo fazendo referência ao status da casa de campo. 

 

 Ou escolher um meio específico impresso, que conforme a mesma fotografia registra 

como uma sombra estampada na parede ou no chão, o objeto, a pessoa, ou ainda o animal, 

natureza, paisagem artificial ou urbana que se quer deixar registrada na memória do 

observador ou avaliador. O que não impede de que cada pessoa que for ver essa imagem 

delineia aspectos que passem despercebidos pelo olhar do fotógrafo ou diretor de arte na 

montagem do anúncio, por exemplo, impresso.      

 Diante disso, percebe-se que a imagem contida em um anúncio impresso, nada mais é 

do que um registro por vezes coloridos, outrora em preto e branco, que através do meio na 

qual ele se encontra e o público-alvo que o lê, demonstra a intenção do anunciante. Seja este 

com intenção de compra ou simplesmente de demonstrar que está disponível determinado 

item para a verificação ou olhares curiosos das pessoas que o querem ver, experimentar e 

tocar. 

 Berger enaltece (1999, p. 144) que 

 

O objetivo da publicidade é tornar o espectador ligeiramente insatisfeito com seu 

atual modo de vida. Não com o modo de vida da sociedade, mas com seu próprio, 

enquanto nela inserido. A publicidade sugere que se ele comprar o que ele está 

oferecendo, sua vida se tornará melhor. Oferece-lhe uma alternativa melhorada do 

que ele é. 
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 E Martine Joly, no livro Introdução à Análise da Imagem, aborda o significado de uma 

imagem, sua análise, imagem protótipo, e imagens e palavras que se inter-relacionam. Assim, 

ela caracteriza as imagens como sendo percebidas e compreendidas culturalmente, de modo 

que sua análise ocorre quando os olhares se voltam para a mensagem que esta passa para 

quem a observa, com toda a sua riqueza visual. Essa análise caracteriza a ordem do intelecto e 

não do afetivo e do emotivo (JOLY, 2001), que perpassa todas as peças publicitárias, com 

cada uma ou um conjunto delas, contendo estratégias e construtos imagéticos próprios das 

percepções que cada publicitário tende a demonstrar para público-alvo em que focará a 

campanha ou anúncio. 

Joly (2001, p.75), traz: 

 

Dentro da mensagem visual, vamos distinguir os signos figurativos ou icônicos, que, 

de modo codificado, dão uma impressão de semelhança com a realidade jogando 

com a analogia perceptiva e com os códigos de representação herdados da tradição 

de representação ocidental. Finalmente, vamos designar com o termo signos 

plásticos os componentes propriamente plásticos da imagem, como a cor, as formas, 

a composição e a textura. Os signos icônicos e os signos plásticos são então 

considerados como signos visuais, ao mesmo tempo distintos e complementares. 

 

            De fato, o que Joly chama de imagem protótipo: mensagem icônica, plástica e visual, 

Charles Sanders Peirce chama de tricotomia: signo (o objeto), significado (o que ele se define) 

e significante (a sua representação simbólica). Assim, intercalando esses dois teóricos, tem-se: 

a mensagem visual como o signo, a mensagem plástica como significado, e a mensagem 

icônica como o significante. E neste patamar, Peirce referiu-se primariamente ao objeto, 

descrição e significados, mais voltados ao âmbito das palavras e a escrita, no sentido 

denotativo e conotativo. Já Joly, refere-se amplamente, ao uso da imagem, fotografia para 

fotógrafos enquanto registro captado do real, e portanto natural, e anúncios publicitários, 

enquanto montagem pelo diretor de arte dentro de uma agência de publicidade para veículos 

impressos. 

             E assim, as imagens e as palavras se complementam interligando sociedades que as 

relacionam com linguagens diversas. Joly (2001, p. 116) enfatiza: “não só a linguagem verbal 

é onipresente como determina a impressão de “verdade” ou mentira que uma mensagem 

visual desperta em nós”. Porém, segundo Santaella (2010, p. 150) “a imagem, isoladamente, 

não afirma nada. Ela apenas demonstra uma possibilidade de referência”. 
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             As relações de imagem e texto se completam, no tocante em que a retórica (retomada 

daquilo que já se obteve de outras formas de imagens, palavras e/ou significados) faz uma 

releitura de uma imagem, por exemplo. Ainda, na publicidade, existe a relação entre imagem 

e texto retóricos, tais como: suspensão, que cria a expectativa de algo que existe, mas que não 

fora citado; alusão, que remete ao visual do produto sem a ele referir-se por completo; e 

contraponto: quando refere-se a um número de informações para uma imagem simbólica 

(JOLY, 2001). Para assim, utilizar-se do imaginário de outras produções fictícias, como filme, 

livros infantis, fantasias (teatro, cinema) contrárias a da realidade de uma fotografia, quadro 

pintado por um artista e/ou imagem captada por uma filmadora de um cinegrafista. 

             Do ponto de vista técnico publicitário (nas agências de publicidade), empresarial 

(anunciante), pessoal (público-alvo) e técnico, essas informações são representações 

simbólicas e visuais na mente de uma pessoa que não é adepta da tecnologia em tempo 

integral de uso e noções icônicas e plásticas. Necessitando disso para o seu lazer (jogos 

eletrônicos, copiar filmes de sites para assisti-los posteriormente), trabalho (edição de vídeo, 

áudio, fotografia, manutenções ou programar hardware/software), ela recorre a um técnico, 

muitas vezes, até mesmo para a escolha e compra desses produtos.  

              Cada peça descrita nesses anúncios possuem um significado e um significante para 

aquele signo (objeto) que o descreve e o coloca como parte integrante de um todo. Sem este 

aparato, sem ele nada funciona, ou dele se pode trocar determinadas peças (hardware) sem 

interromper o funcionamento integral de um computador, pois pode-se vincular tal objeto 

(peça – hardware cada um com seu formato) ao seu significado e signos visuais, com o seu 

significante e signos plásticos (cada qual com sua cor e forma). Portanto, cada peça de 

hardware especificada no texto do anúncio, tem uma imagem de igual valor plástico dentro da 

máquina que a define e a identifica. 

 Já, do ponto de vista comum, essas mesmas representações contém vários signos, 

significados e significantes, sendo que o entendimento de cada pessoa perante a uma 

determinada imagem, depende da cultura de seu país e locais em que esteve em toda a sua 

vida, o que produz um sentido ou um conjunto de sentidos cada vez que esta pessoa olhar para 

a imagem em questão. Cada anúncio traz consigo signos figurativos ou icônicos, que podem 

determinar o produto, serviço ou a empresa que anuncia; signos plásticos, que compõem as 

imagens, como, por exemplo, cores, formas, composições, texturas; e signos visuais, que 

representam as diversas imagens que estão contidas em um anúncio acerca do produto a que 

se refere. 
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 Para Peruzzolo (1998, p. 53) 

 

O poder de representação das imagens, quer dizer, a sua função de signo, não tem 

limites do seu alcance estabelecidos pelos objetos reais, com existência concretas, 

senão que as imagens podem fazer referência a seres abstratos, genéricos e, 

inclusive, a produtos da fantasia ou da imaginação de um criador qualquer. 

 

 E Santaella (2010, p. 122) discorre sobre as estratégias icônicas de representação de 

objetos visíveis e invisíveis de modo indexical 

 

Diferentemente da apresentação de mercadorias como signos indexicais em um 

supermercado ou por um vendedor de rua, a publicidade de bens de consumo só 

pode ser feita na ausência da própria mercadoria. A sua apresentação é possível, 

somente a sua representação. Informações sobre o produto têm de ser dadas por 

meio de signos cujos objetos (nesse caso, as mercadorias) estão longe do local de 

comunicação. O meio prototípico dessa representação de mercadorias na mídia é o 

signo icônico. No lugar da mercadoria em si é mostrada a sua imagem, 

principalmente por fotografias, signos que reproduzem a cor e a forma da 

mercadoria, mas também através de metáforas e descrições que, com ajuda da 

retórica, evocam imagens mentais do produto. 

 

 Ainda, na retórica da imagem, cada imagem traz referências anteriores para o seu 

receptor, sendo que a retórica clássica remetida a arte de falar em público expressa a 

comunicações visuais. O anúncio referido, se contextualiza conforme o local em que ele está 

inserido, e este depende da cultura da região do público-alvo. Conota na fotografia 

(significante) permitindo reconhecer significados que constitui um signo (objeto) alusivo que 

fala no anúncio. 

 E mais, a publicidade se utiliza de imagens que trazem à tona toda a semiologia de que 

o receptor precisa para compreender um anúncio, associando o que está armazenado em sua 

memória para captar a essência da imagem visual, em toda a sua profundidade, em que local 

ou globalmente o anúncio apareça. Para tanto, traz consigo, no anúncio uma mensagem 

plástica com dimensões, texturas, iluminação e ângulo de visão que pode contextualizar ainda 

mais o receptor na escolha das características intrínsecas que ele contém. 

 A mensagem icônica, compõe detalhes que um publicitário seleciona a sua estratégia 

de colocar no anúncio, detalhando algo tão insignificante para o receptor, mas que traz a 

realidade do objeto, natureza ou contexto em que ela foi inserida. Peruzzolo (1998, p. 43) 

discerne: “a imagem não existe no instante em que o olho a capta. Ela nada diz, nada traduz, 

simplesmente é e cria. Cria um campo de matérias significantes que armam a cena e fazem o 

jogo de uma linguagem, apreciando a circulação dos sentidos”. Trazendo, com isso, toda uma 

mensagem linguística, com significações escrita, como: legenda (chamada), lista de endereços 
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(texto), e precisão (slogan) que remete à empresa anunciante. Já para Santaella (2010, p. 146) 

“signos icônicos representam seus objetivos por meio de uma relação de similaridade do signo 

com seu objeto”. 

 Segundo Peruzzolo (1998, p. 17) 

 

Quando um indivíduo olha um corpo (como no caso acima do radar), através dos 

sistemas de circulação dos sentidos no grupo cultural, ele vai interpretar esse objeto 

ou evento dele como um “corpo” (humano) e não como um amontoado de linhas, 

formas, pedaços, cores, cheiros, etc, como se fosse um caos de informações. Um 

“corpo” é uma construção social e cultural, cuja representação circula no grupo, 

investida duma multiplicidade de sentidos. 

 

Porém, dispor as imagens, o texto e os demais componentes de um anúncio 

estruturado é exatamente isso, um amontoado de informações nesse âmbito que dotados de 

sentido se complementam. Como por exemplo, a diagramação, que segundo Figueiredo 

(2005, p. 5) “não apenas as palavras, as ilustrações e as imagens têm sentido em um anúncio, 

mas toda a disposição das informações na página possui significado e influencia no modo 

como o observador vai aprender a mensagem”. E é neste ponto que diretor de arte
2
 e redator

3
 

hierarquizam informações, para que o consumidor visualize no primeiro momento para o 

anúncio em questão – os elementos gráficos ou o texto. 

 Agora, as imagens compõem-se de cores, sejam elas frias (tons de azul, verde), que 

remetem à escuridão, ao afastamento das pessoas em relação ao objeto contido no anúncio, e 

cores quentes (tons de amarelo, vermelho), que recorrem à luz do sol, aproximação colocando 

o receptor de encontro ao que o anunciante oferece ao público-alvo. Segundo Danger (1973, 

p. 17) “as quentes são vermelho, alaranjado e amarelo e suas variações. As frias são: verde, 

azul e violeta e suas variações. Púrpura e amarelo-verde ficam entre as duas, podendo ser 

combinadas com ambas. As cores quentes são impulsivas; as frias, retardantes”.  

Já para Pinho (2000, p. 165) traz as sensações psicológicas das cores: 

 

Vermelho: dinamismo, força, baixeza, energia, revolta, movimento, barbarismo, 

coragem, furor, esplendor, intensidade, paixão, vulgaridade, poderio, vigor, glória, 

calor, violência, excitação, ira; laranja: força, luminosidade, dureza, euforia, energia, 

alegria, advertência, tentação; amarelo: iluminação, conforto, alerta, gozo, ciúme, 

orgulho, esperança; verde: adolescência, bem-estar, paz, saúde, ideal, abundância, 

tranquilidade, segurança, natureza, equilíbrio, esperança, serenidade, suavidade, 

crença; azul: espaço, viajem, verdade, sentido, intelectualidade, paz, advertência, 

precaução, serenidade, infinito, meditação; roxo: fantasia, mistério, profundidade, 

                                                 
2
 Diretor de arte é o encarregado na agência de publicidade de produzir e dirigir criações publicitárias gráficas 

em diferentes mídias.  
3
 Redator é o responsável na agência de publicidade por redigir textos de forma criativa. 
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eletricidade, espiritualidade, delicadeza, calma; marrom: pesar, melancolia; púrpura: 

estima, valor, dignidade. 

 

E antes da cor, anúncios comumente na textura própria do jornal, em preto, usavam 

sombreado para oferecer texturas e adaptar as imagens aos desenhos caracterizados nas 

páginas dos jornais. Ainda, segundo Danger (1973, p. 5) “a razão porque ela tem tanta 

importância no quadro de vendas, é que o colorido fala às emoções e não à razão. Tal apelo é 

mais que tudo, subconsciente”. Farina (1999, p. 105) discerne sobre o fator idade na 

preferência das pessoas: 

 

Vermelho: corresponderia ao período de 1 a 10 anos – idade da efervescência e da 

espontaneidade; laranja: corresponderia ao período de 10 a 20 anos – idade da 

imaginação, excitação, aventura; amarelo: corresponderia ao período de 20 a 30 anos 

– idade da força, potência, arrogância; verde: corresponderia ao período de 30 a 40 

anos – idade da diminuição do fogo juvenil; azul: corresponderia ao período de 40 a 

50 anos – idade do pensamento e da inteligência; lilás: corresponderia ao período de 

50 a 60 anos – idade do juízo, do misticismo, da lei; roxo: corresponderia ao período 

além dos 60 anos – idade do saber, da experiência e da benevolência. 

 

 E sobre cores pode-se dizer que dão um brilho onde outrora era preto e branco em 

filmes de 1930, o chamado “cinema mudo” para as primeiras produções cinematográficas, e 

anúncios, formas e texturas se intensificam e tornam-se mais nítidas, com composições e 

traços mais acentuados e elaborados. Assim, segundo Danger (1973, p. 4) “cor é um 

fenômeno físico, mas sob o ponto de vista de vendas, cor é gente. Gente decide quais as cores 

que venderá e se um produto permanecerá ignorado porque sua cor desagradou”. É sendo um 

processo de vendas, aquele proporcionado ao leitor de um jornal, ainda, que distante do ponto 

de venda, pode atrair ou fazer recuar o interesse deste pelo produto sem a sua presença. Estas 

remetem a sensações, Danger (1973, p. 27) diz: “vermelho: calor, paixão, excitação, fogo, 

inverno; azul: frescor, água, mar, verão, homens; verde: campo, frescor, descanso, primavera; 

amarelo: sol, calor, alegria; cinza: dignidade, calma; branco: asseio; rosa: gentileza, 

mulheres”. Já Farina (1999, p. 104) ressalta a sensação visual e as utilizações das cores: 

 

Azul: controles de equipamentos elétricos; laranja: partes móveis e mais perigosas 

de máquinas e equipamentos, faces externas de polias e engrenagens; vermelho: 

equipamento de proteção contra incêndios ou de combate a incêndios; verde: caixa 

de primeiros socorros de urgência, avisos, boletins; branco: faixas indicativas de 

sentido de circulação; preto: coletores de resíduos. 

 

 Peruzzolo (1998, p. 28) transcorre sobre as representações imagéticas do traço, a 

saber: 
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As formas imagéticas de representação da realidade são organizadas pelas unidades 

cerebrais, que registram e desenvolvem as informações chegadas via órgão sensorial 

da visão, na sua leitura do sensível. Mas a visualidade não é apenas a questão da 

imagem como cópia, como duplo, porque o traço (a escrita) captado por ele também 

aciona representações (por isso Peirce e Morris dizem que algo funciona como signo 

porque a gente o toma como tal), mas que não são a duplicação de ser algum. Aliás, 

o traço proporciona ao cérebro criar a imagem dele próprio. É essa imagem abstrata 

criada na mente que funciona como signo, o que leva aos semiólogos modernos 

diferenciarem o sinal (matéria) e o signo (abstração mental). Assim criamos a 

imagem da letra, do número, do sinal, pela qual trabalhamos o reconhecimento e 

obramos a sua leitura. 

 

 Já por linhas entende-se por pontos unidos entre si que um a um transformam-se em 

linhas sejam elas retas ou curvas; e traços são conjuntos de pontos tal qual como a linha, 

porém não contínuos que ao se repetirem acabam por se configurar formas diferentes. O que 

Peruzzolo (1998, p. 28) ainda aborda: “assim, o traço, a escritura pertencem primordialmente 

ao olho e quando ouvimos falar que a imagem é um “texto”, nada mais correto, pois, são da 

mesma natureza perceptiva, acionando, todavia, representações por mecanismos diferentes”. 

E as formas se constituem de traços e linhas que em retas ou em curvas quando unidas se 

caracterizam como imagens que podem ser reais ou até mesmo alusivas a pessoas, animais, 

objetos, casas, plantas. Enfim, são os elementos gráficos presentes em anúncios publicitários e 

que captam a atenção instantânea do consumidor por geralmente serem destaque em anúncios, 

iluminadas ou não. Segundo Visinheski (2013), discerne sobre tipos de lâmpadas, o que acaba 

por incidir sobre tipos de iluminação artificial, porém com luminosidade natural 

 

As lâmpadas halógenas vieram para dar mais brilho e teatralidade na iluminação, 

com ela podemos criar cenários diferentes, de acordo com nosso humor, a decoração 

e o clima. Lâmpadas halógenas tem o mesmo princípio das lâmpadas 

incandescentes; porém, são mais elaboradas, tem uma luz mais brilhante, eficiência 

energética, maior vida útil (variando entre 2000 e 4000 horas), menores dimensões e 

proporcionam vários efeitos de iluminação. Tem o IRC (índice de reprodução de 

cor) de 100%, significa uma luz mais real, com a luz que obtemos do sol. Com essa 

finalidade fica mais fácil identificar as cores reais de quadros, pinturas, roupas e 

objetos. Essas lâmpadas tem maior uso nos embutido para gesso, spots e luminárias 

de mesa. 

 

Ainda Visinheski (2013), discorre sobre lâmpadas dicroica que tem uma luminosidade 

mais dura, e voltada para a luz artificial, com luminosidade também artificial 

 

A lâmpada dicroica é principalmente usada nos projetos de interiores, mas dê 

preferência sempre para as lâmpadas 12v, ou seja, com uso de transformados. Assim 

estará garantindo melhor vida útil para seu material elétrico, pois a energia chega 

primeiramente no transformador e posteriormente na lâmpada. Pois a tensão de rede 

é sempre instável e sofre variações. Fique sempre atento também aos graus de 
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abertura das lâmpadas, pois cada uma tem um efeito diferente, algumas das 

angulações são: 10, 38, 60 graus. Irá usá-lo de 10 graus quando for para marcar uma 

parede que tenha textura, pedras ou outro tipo de revestimento, ou mesmo em uma 

parede lisa onde quer apenas marcar com pequeno facho de luz. Mas se for para 

iluminar quadros, dê preferência para as de 60 graus, elas tem luz de destaque, mas 

deixa-o de forma mais homogênea. 

 

 Por iluminação, entende-se a luz natural ou artificial que pode ser refletida ou não a 

que possa estar focado um determinado elemento gráfico, pode controlar ou chamar mais a 

atenção do cliente no anúncio, sendo quente aconchega e aproxima do elemento, ou fria causa 

uma sensação de luxo e focaliza um determinado ponto no desenho visto. Que suscita 

sensações e sentimentos presentes com este tipo de luz, que sem o uso dela não causaria o 

mesmo efeito visual no anúncio para determinado cliente. Efeito este que pode focar um 

produto, detalhe do mesmo ou difundi-lo entre os demais objetos dispostos a convergir o 

equilíbrio e a harmonia não agredindo o ambiente onde os demais elementos do anúncios 

encontram-se.  

 Mesmo que outros efeitos possam interferir ou sucumbir um anúncio, a publicidade, 

por exemplo, se utiliza da textura para ocasionar um tom palpável e mais real do produto ao 

anúncio apresentado para o cliente. E é exatamente este componente que mostra o quanto o 

elemento gráfico contextualizado se insere na realidade com mais profundidade no anúncio, e 

deste modo, a sua não utilização lhe confere uma dimensão de desapego e desacordo com as 

disposições de formas e cores utilizados no anúncio. Para Pinho (2000, p. 171)  

 

Além das cores sólidas, as texturas são bastante empregadas como fundo de uma 

página para criar um visual único e diferenciado. Os designers ainda podem utilizar 

texturas, com bons resultados, para realçar determinado elemento de uma página ou 

transmitir uma impressão de profundidade e relevo a determinado objeto. 

 

 E o que dirá da composição, que demonstra o grau de detalhes que a imagem possui, a 

interação dos elementos gráficos entre si, sendo eles mais de um, ou um único com texto que 

juntos compõem todo um trabalho de agrupamentos dispostos no anúncio. Trabalhando assim, 

detalhes mínimos inerentes ao processo de criação e montagem de cenários e exposições 

ambientadas no conceito proposto, sem esquecer-se da ambientação geral, pela agência da 

empresa ao público-alvo em que a mensagem publicitária no anúncio é exposto. 

Portanto, a mensagem icônica traduz quais são os ícones utilizados de modo a conter 

um significado e um significante imagético e textual, remetendo a mensagem visual 

caracterizando o produto no anúncio e a mensagem plástica contextualiza-o individualmente e 

em conjunto proporcionando experiência ao leitor do anúncio. Ainda, a publicidade impressa 
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dos produtos anunciados de diferentes marcas apresenta, por exemplo, um produto real 

disposto em um ambiente propício que lhe transfere uma maior textura e composição do 

conjunto através do planejamento realizado pela agência para o anúncio. 
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2.2.1 PUBLICIDADE IMPRESSA 
 

 A publicidade deriva do latim Publicus – público. Publicar um fato, ideia, na qual se 

cobra pela divulgação de opiniões e suas transformações (LUPETTI, 2003). Isso ocorre 

através de qualquer meio ou veículo para impactar a população, por exemplo, através de um 

anúncio. E segundo Berger (1999, p. 151) “a publicidade totaliza uma espécie de sistema 

filosófico. Ela explica tudo em seus próprios termos. Ela interpreta o mundo”. E como tal, nos 

oferece produtos, serviços como sendo algo indispensável para a nossa vida. E ainda Berger 

(1999, p. 152) explicita que “o mundo todo se torna um cenário para o cumprimento da 

promessa publicitária da boa vida. O mundo nos sorri. Ele se oferece a nós. E porque toda 

parte é imaginada como oferecendo-se a nós, toda parte é mais ou menos igual”. 

 De acordo com Soares (1988, p.27) 

 

A publicidade moderna originou-se do processo de aprofundamento da divisão do 

trabalho no interior das empresas, do que resultou uma segmentação dos 

departamentos de produção e vendas. A verdade é essa: não importa apenas produzir, 

tem-se que anunciar o que se produz. E quanto mais aperfeiçoado for o modo de 

produção dentro do sistema de livre mercado, tanto mais se necessita investir em 

publicidade. 

 

 Considerando o jornal como meio impresso, Ramos apud Machado (2009, p. 151) 

considera que: “a criação da Gazeta do Rio de Janeiro, em 1808, marcou o início dos anúncios 

impressos no Brasil, os quais permitiram a transição da publicidade pautada na oralidade e na 

informalidade para o embrião daquilo que se configuraria como uma atividade reconhecida e 

estruturada”. E isso configurou o início da publicidade quanto a uma profissão em ascensão, 

em que a informação imperava em classificados, como ocorre atualmente, só que em um 

espaço específico após todas as outras seções (política, policial, noticias, dentre outros), e 

antes da seção de esportes. Esses espaços, no final dos jornais usam geralmente pequenos, 

coloridos ou não e em colunas (5 colunas) de página inteira, que contenham informações 

sucintas. 

 Para Santaella (2010, p. 262) 

 

Publicidade e arte não são em si mídias, no sentido técnico ou tecnológico, como se 

diz das mídias tradicionais como jornal, rádio e televisão, porque a publicidade é 

veiculada por todos esses e ainda por outros meios, como cartaz, telefone e internet, 

bem como as artes visuais podem ser produzidas e transmitidas por meio de diversos 

meios técnicos e tecnológicos, como imagem, filme, vídeos ou redes. 
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 Segundo Vestergaard/Schoeder apud Hora (2007, p. 22), em 1990 a publicidade se 

fundava na escrita, “toda a carga de significações e toda a responsabilidade comunicativa 

delegada aos textos das peças publicitárias, as quais tinham função eminentemente 

informacional”. Isso ocasionou grandes quantidades de informações nos anúncios 

publicitários impressos – jornais e cartazes da época. Já Lewis (2001, p. 21) recorda que “a 

publicidade pode levar a um maior conhecimento, mas somente pode levar à aceitação quando 

a projeção de imagem influencia gostos habituais”. 

Os autores supracitados corroboram com a justificativa desta análise, de que imagens e 

escritas construídas de modo a envolver o público-alvo com cada produto os atraem mais. 

Muitas pessoas leem os anúncios do jornal e escolhem qual produto adquirir, onde comprar e 

para que. É com essa intenção que as marcas anunciam no jornal e para fazê-lo devem 

analisar como criar um anúncio que atraia o seu público-alvo e as coloque em sua mente na 

hora da compra. 

 O objetivo da publicidade comercial para Santaella (2010, p. 107) é: “de um lado, 

busca criar a situação de um ato comunicativo no qual uma mensagem é transmitida ao leitor, 

ouvinte ou espectador, enquanto de outro lado, busca efetivar um ato econômico de venda, 

compra e consumo de um produto”. Já para Pinho é auxiliar as vendas de um produto ou 

serviço, de propósitos estratégicos a longo e curto prazo. E sua função é contribuir para o 

desenvolvimento econômico conquistando e mantendo mercados para o produto ou serviço 

(PINHO, 2004). O autor também apresenta outras funções da publicidade: 

 

Quadro 2 – Funções da publicidade nos principais setores da economia 

Setores Funções de comunicação 

Bens de consumo Difundir impor marcas, motivar seu consumo 

e manter imagens adequadas entre os 

consumidores. 

Bens industriais e de business-to-business Informar, expor e comparar características 

(em geral, de natureza técnica), divulgar 

preços e condições de vendas, criar e manter 

imagem favorável para a empresa e os 

produtos. 

Serviços Criar imagem; informar características: 

divulgar vantagens, preços e condições de 
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uso; expor benefícios; despertar desejos e 

motivar ações imediatas (no caso de 

empresas de transportes e de turismo). 

Bens culturais e de informação Conquistar e manter consumidores, informar 

vantagens e disponibilidade, motivar o 

consumo. 

Varejo Divulgar condições e preços, informar 

vantagens e disponibilidade, motivar o 

consumo. 

Revendedores e atacadistas Informar disponibilidade de estoque, 

divulgar ofertas de preços e condições, 

motivar a compra imediata, criar imagem. 

Serviços públicos Informar adequadamente sobre a boa 

utilização dos serviços que prestam (telefonia 

e energia, principalmente), estimular o 

consumo, criar imagem. 

Fonte: Sampaio apud Pinho (2004, p. 175) 

 

Deste modo, a publicidade é o processo de distribuição dos produtos ou serviços que 

informa sobre a existência e a qualidade estimulando a compra (PINHO, 2004). Ela informa e 

colabora nas decisões de compra, além de despertar na mente do público-alvo a vontade de 

consumir. Na informática, até nos mais ávidos e experientes consumidores, desperta o desejo 

de adquirir produtos cada vez mais atuais, mesmo que, para muitos, não haja tal necessidade. 

O que para Rodrigues (2010, p. 122) “é a publicidade que mais longe leva hoje a exploração 

da plasticidade da palavra escrita, fazendo-a desempenhar um papel idêntico ao da imagem, 

da pintura, do desenho ou mesmo da fotografia”. 

Já para Martins (1997, p. 17) 

 

Toda a publicidade é fato comunicativo que reflete ideologias da fonte a serem 

transmitidas a determinados receptores. Para que isso aconteça satisfatoriamente, ela 

segue modelos informacionais da Linguística e da Semiologia que orientam na 

escolha e organização de sistemas de signos codificadores das mensagens. Torna-se, 

portanto, indispensável o conhecimento dos processos de comunicação e dos usos da 

linguagem verbal àqueles que se dedicam ou ainda vão labutar na área publicitária. 

É pelo uso de suas técnicas que se chegará a influenciar o comportamento dos 

possíveis comunicadores pela argumentação retórica e estética, objetivando 



39 

 

 

 

convencê-los através da razão e persuadi-los por meio de recursos subjetivos e 

emotivos. 

 

Segundo Limeira (2009, p. 122) a publicidade é “a forma impessoal de comunicação 

persuasiva, que é paga por um patrocinador identificado e veiculada pelos meios de 

comunicação, visando convencer o público sobre os benefícios e significados dos produtos”. 

Para Berger (1999, p. 148) 

 

A publicidade fala no futuro do indicativo e, todavia, a consecução desse futuro é 

indefinidamente adiada. Como então continua a publicidade auferindo crédito – ou 

crédito suficiente para exercer a influência que ela exerce? Seu crédito permanece 

porque a veracidade da publicidade é julgada, não pelo cumprimento real de suas 

promessas, mas pela relevância de suas fantasias face às fantasias do espectador-

comprador. Não se aplica essencialmente à realidade, mas aos sonhos alimentados 

durante a vigília. 

 

Em relação ao meio jornal, há características que atingem vários grupos 

socioeconômicos, possibilita criar anúncios com textos longos, tem excesso de informação 

(editoriais, notícias, imagens), e tem vida curta (BUTENSHAW, 2010). Por essa razão a 

publicidade de anúncios impressos de produtos de informática no Jornal Zero Hora, não 

incorporam muitas imagens. Esse tipo de anúncio não apresenta a multiplicidade de imagens 

encontrada em anúncios automobilísticos; telefonia ou internet, com diversos significados, 

explorando todo um universo de possibilidades afetivas e emotivas focadas em estratégias que 

atraiam a atenção do público-alvo do anúncio em questão. 

E segundo Machado (2009, p. 27) 

 

A publicidade sugestiva abrandaria o valor objetivo do produto (seu-valor-de-uso), 

considerado muito seco, pouco sedutor ou persuasivo, por apontar para as 

necessidades mais do que para os desejos. Isso levou à exploração da identidade das 

marcas, mais do que a simples exposição dos produtos (gradualmente, um maior 

peso no valor simbólico). De informativa a publicidade se tornava persuasiva. Os 

publicitários deveriam transformar consumidores potenciais em consumidores 

efetivos. 

 

Quanto à publicidade na informática, essa traz o que a produção em larga escala da 

revolução industrial deixou a produção em massa dos produtos e não somente a 

personalização, mas a variedade de produtos, por exemplo, telefone celular, automóveis, 

eletrônicos, que vem ao longo dos anos sendo divulgados também pela publicidade impressa.  

Segundo Machado (2009, p. 152) as publicidades trazem em sua estrutura um 
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1) Layout  formato; estrutura (título, argumentação, assinatura); diagramação; uso 

de imagem (foto ou ilustração); uso de logomarca; tipologia; uso de cores;  

2) Conteúdo  linguagem (formal ou informal); identificação das marcas de 

persuasão (informativo ou persuasivo); foco da mensagem. 

 

Em relação à estética dos anúncios de jornal Hora (2007, p. 91), relembra que “a 

publicidade hoje se caracteriza através de uma estética alegórica, marcadamente pela 

apropriação, pela citação e justaposição de elementos heterogêneos, sempre aberta à 

multiplicidade de sentidos”. Então, conforme a quantidade estratégica de informações – 

imagens e palavras, existentes no anúncio publicitário, a publicidade constrói todo um mundo 

de referências imagéticas nele tratadas. 

Ademais, Hora (2007, p. 17-18) ainda recorda que 

 

A vontade da publicidade se apropriar da arte decorre de um processo histórico cujo 

marco poderíamos colocar na segunda metade do século XX, com o fenômeno da 

era pós-industrial. Um número cada vez maior de concorrentes entra no mercado 

para disputar públicos consumidores com produtos cada vez mais similares, tanto 

em preço quanto em qualidade. Passamos de uma fase de consumo por demanda de 

necessidades materiais para uma explosão de consumo regida por necessidades 

sociais. 

 

Verifica-se, que muitos compradores, ao adquirirem produtos de informática, sentem 

necessidade da compra e procuram em todos os meios possíveis e disponíveis, o que mais 

necessitam que as lojas de informática lhes ofereçam. Por isso, para Pinho (2004, p. 37) 

 

A publicidade atua na confluência de dois tipos de necessidades, as necessidades 

básicas, vitais, que nos impelem a relacionarmo-nos com os objetos naturais e a 

necessidade de pertença social que nos impele a investir os objetos de valores 

simbólicos que funcionam como “senhas” da entrada e da aceitação no/do social. 

  

Então, o consumo exacerbado de produtos de informática, a necessidade de inclusão 

na sociedade e a oferta de bens pela indústria, após a revolução industrial, levaram muitos 

lares a adquirirem produtos que os integrasse a vida que levavam no trabalho; para o 

aperfeiçoarem e até proporcionarem lazer individual e familiar a todos os membros que 

interagem, ao longo dos anos, na sociedade de consumo moderna. Essa dinâmica se repete até 

os dias atuais nas lojas de informática, que anunciam para a venda informando dados técnicos, 

além de outros elementos vistos a seguir. 

 Quem cria os anúncios deve conhecer os tipos de publicidade existentes. A 

publicidade de produto: divulga um produto; a de serviços: vende serviços; a genérica (ou de 

commodities): faz promoção de atributo genérico coordenando programas de informação entre 

produtores com objetivos comuns; a publicidade de varejo: é voltada para produtos 
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anunciados pelos varejistas; a de classificados: divulga mensagens de compra, venda ou 

aluguel; a comparativa: compara preços, qualidade ou características de produtos; a 

cooperativa: venda de um produto pelo fabricante com os lojistas; a de promoção: divulga 

promoções de vendas por meio de anúncios e a legal: anúncios de publicações por 

organizações de capital aberto (PINHO, 2004). Esse conhecimento, ao ser utilizado ajuda a 

atingir o objetivo da empresa de conquistar o seu espaço na mente do público-alvo no 

momento da compra. 

 Ainda, se a publicidade traz para esse público a percepção de como veem e sentem a 

mídia publicitária, que lhe é ofertada, em um determinado meio, por um determinado veiculo, 

em um tempo específico, demonstra toda uma construção de sentidos ao seu redor. Para que 

imagens e palavras, ao se encaixarem em um todo coeso, de maneira que um dependa do 

outro ordenadamente, as construções midiáticas perante as imagens remetem em torno de 

diferentes tipos de publicidades. 

 E as percepções e sentidos obtidos por experiências vividas pelos autores em cada 

época, acarretam construções em obras e fortalecem as peças publicitárias advindas das 

diversas utilizações imagéticas e textuais publicitárias trazidas por eles através das referências 

em anúncios. Mesmo que em um dado momento, abordagens de ações preliminares e 

invasivas sejam tomadas de modo amplo ou sorrateiro para antever as reações e os sentidos do 

público-alvo em questão, diferentes abordagens ocasionam criações publicitárias criativas. 

 Só assim, estratégias trazidas por Lupetti podem determinar como serão utilizados os 

anúncios impressos no meio jornal para atingirem com precisão o público-alvo da marca, o 

que podem indicar uma promoção, informar características internas ou externas do produto, as 

imagens e a redação contidas remetem a necessidades ou desejos de consumo da sua futura 

aquisição, dentre outras características que marcam a redação publicitária decorridas dos usos 

de publicidades de imagem e texto nestes anúncios. 
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2.2.2 REDAÇÃO PUBLICITÁRIA 
 

 A redação é um construto estruturado e organizado de palavras que se baseiam tanto 

no conceito da campanha, quanto no planejamento e pesquisa realizados pelas respectivas 

áreas e o atendimento, que capta as informações da empresa anunciante e cria o texto que 

deverá chamar a atenção do público-alvo. Martins (1997, p. 122) traz os componentes do 

texto publicitário: “títulos; subtítulos; rótulos; slogans; legendas, comerciais, folders; textos 

de cartazes, de embalagens; textos musicados; roteiros, cartas, etc”. Ainda que no texto, as 

suas partes constituintes sejam titulo, narração, prova e peroração, não é só disto que um 

anúncio faz jus para chamar a atenção do público-alvo, ou no caso do jornal, do leitor. Costa 

(2013) enfatiza: 

 

Exórdio: é o título do texto, que tem a função de chamar a atenção do leitor em 

poucas palavras. Aqui o redator precisa incluir já o tema do anúncio e deixar quem 

está com a peça na mão com vontade de saber mais sobre o produto. Exemplo: Água 

x, a melhor para sua vida; Narração: apresenta os fatos de forma muito objetiva. 

Geralmente usa-se um argumento que faça o leitor concordar naturalmente e que 

deixe a leitura mais confortável. Exemplo: água faz bem à saúde e é essencial para a 

vida da gente; Provas: nesta fase as qualidades e características do produto ou 

serviço anunciado são mencionadas. Exemplo: a água x vem da fonte Lindóa, com o 

maior índice de pureza do mercado; Peroração: é a parte responsável por fechar o 

discurso, reforçando a ideia apresentada no título e ordenando o leitor a fazer o que 

o texto propõe. Exemplo: para garantir uma rotina saudável, bebe água x. 

 

Que vê na publicidade um modo de encontrar o que necessita ou deseja para um 

determinado momento de sua vida que dela se utiliza para fortalecer seus relacionamentos, 

por exemplo, trabalho, lazer, estudos, datas comemorativas. Assim, para Cidade (2006, p. 35) 

“todo texto publicitário é uma mensagem de venda que contém informações sobre 

determinado produto, ressaltando suas qualidades e vantagens e até mesmo sua superioridade 

em relação aos concorrentes”. 

 E é essa redação publicitária que enaltece as imagens através das palavras, em que 

Figueiredo (2005, p. 1) diz: “palavras que significam coisas, que geram informações e 

formam conhecimento. Palavras de aconselhamento, de acusação ou defesa, de elogio ou de 

censura”. E elas que expressam sentido ao anúncio, pois demonstra características tangíveis 

ou intangíveis ao produto, serviço ou empresa anunciada. 

 Ainda, outras partes constituem um anúncio em sua redação são: promessa ou 

afirmação básica que fixa o que o anúncio quer passar na mente do consumidor – o conteúdo; 

conceito criativo que chama a sua atenção – a forma; titulo ou chamada contatando-o 
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inicialmente. Tem também, a assinatura que encontra-se no rodapé da página e identifica o 

anunciante, amarrando todo o conceito da peça; logotipo sendo o símbolo construído da 

identidade visual da empresa; slogan que a posiciona, sua personalidade (FIGUEIREDO, 

2005). Que juntos remetem a criação de relacionamentos da marca, produto ou serviço com o 

consumidor e, formulam em sua mente uma ideia de imagem que a marca quer transmitir. 

 Mas engana-se que os leitores somente veem imagens, e não leem texto. Segundo 

Figueiredo (2005, p. 31) “tem muita gente inteligente e bem informada que acredita que o 

texto é uma inutilidade, que só polui o anúncio, já que, afinal, ninguém o lê. Ora, trata-se de 

um grande equívoco”. A função do anúncio a de informar, o mesmo autor diz “se isso fosse 

possível, jornal também não teria texto, só fotos”. E o que se observa é exatamente o 

contrário, um jornal é basicamente texto, bem formulado, e com imagens que o ancoram, pois 

um elemento gráfico e um texto se complementam em forma e conteúdo. 

Martins (1997, p. 149) traz as funções do anúncio: 

 

A primeira é a de interessar o público pela mensagem; a segunda é a de transmitir o 

conteúdo por meio de duas funções comunicativas: uma referindo-se ao produto, 

denotando-o, fazendo-o compreender; é referencial; outra tocando os sentimentos do 

leitor, fazendo-o sentir emoções, é emotiva. 

 

 Já Bach e Harnish apud Santaella (2010, p. 112-113) aborda índices do emissor e do 

receptor através de verbos contidos nos enunciados publicitários dos anúncios, a saber: 

 

Apelos verbais indiretos são atos indiretos da fala, que são o tópico da pragmática 

linguística. Na teoria dos atos da fala, um apelo imperativo como “compre de mim!” 

é definido como um ato diretivo. Com relação aos papéis dos envolvidos na situação 

comunicativa, esse é o enunciado com o mais forte elemento de indexicalidade. 

Considere-se a estrutura da linguística pragmática, que distinguem os seguintes tipos 

de atos de fala: 

(a) atos representativos: afirmas, alegar, anunciar, classificar, concorrer, confirmar, 

conjecturar, discordar, disputar, divulgar, estabelecer, estipular, identificar, informar, 

negar, organizar, predizer, reportar, responder; 

(b) atos diretivos: aconselhar, avisar, desculpar, despedir, exigir, implorar, instruir, 

pedir, perguntar, permitir, proibir, reprovar, requerer, sugerir; 

(c) atos comissivos: concordar, convidar, garantir, jurar, oferecer, prometer, 

voluntariar; 

(d) atos expressivos: aceitar (reconhecendo um reconhecimento), agradecer, 

consolar, desculpar-se, felicitar, saudar. 

 

 Muitos destes verbos que encontram-se implícitos ou explícitos em redações e em 

anúncios dispostos na redação publicitária para que o leitor pense ou ache que o tempo dele 

de aquisição da marca é limitado ou até mesmo restrito a aquele anunciante. Sobre a 

linguagem publicitária, a que Martins (1997, p. 29) coloca: “aperfeiçoa-se e toma outro rumo 
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ao apresentar mais requinte e mais e mais apuro nas construções frásicas com a utilização de 

recursos semióticos que provocam mais reflexão nos leitores com o jogo de palavras, a 

polissemia, a paronímia, as figuras e os neologismos”. 

 A pontuação no texto também tem a influência, pois uma mesma vírgula em uma 

frase, antes ou após uma palavra, pode dizer algo, e no aspecto seguinte, modificar todo o 

sentido desta redação. E ainda que um ponto finalize uma ideia, coloca-lo antes desta 

finalização, ou de modo exagerado, reticências, por exemplo, pode causar um ruído tal que a 

mensagem chega ao consumidor de maneira interrompida e até mesmo equivocada e às vezes 

é ignorada por ele. E segundo Figueiredo (2005, p. 27), “em pontuação de títulos, o que 

parece ter melhores resultados é utilizar o mínimo de pontuação possível. Aspas, travessão, 

reticências, e pontos de exclamação são, na maioria das vezes, considerados ruídos”, que 

podem mascarar o entendimento da mensagem que o anúncio de uma marca enfoca na mente 

do consumidor. 

 Essas leituras de anúncios em jornais, que o leitor consome em diversos momentos de 

sua vida, como no carro, banco da praça, no café da manhã, no trabalho ou em sala de aula, 

que acaba por definir o grau de interesse e a atenção que dá para o que percebe que contém na 

página lida. E é por meio deste merecimento que um anúncio causa em sua atenção visual – 

olhar as imagens ou ler um texto, que carrega um anúncio o seu poder de persuasão criado 

pela agência e anunciante a demonstração da marca lembrada no momento da compra. Sendo, 

as informações perpassadas a ele a maneira mais eficaz de fazer com que visite ou se interesse 

pela marca, sem que deixe de seduzi-lo emocional ou racionalmente, trazendo uma 

continuidade da extensão da empresa ao seu alcance. 

 Figueiredo (2005, p. 35) enfatiza: “não basta listar as características técnicas do 

produto; é necessário manter-se interessante, cativante e surpreendente até o final. Como um 

bom romance, um texto publicitário tem de "grudar" o leitor do começo ao fim”. Deve 

prender a sua atenção e não pode deixar o leitor ou público-alvo com dúvidas acerca do 

produto anunciado, seja sussurrado (tipografia pequena) ou gritado (tipografia grande e 

destacada), as palavras em um texto, uma chamada, esclarecem as virtudes de se adquirir o 

produto anunciado. E Martins (1997, p. 18) cita: “os aspectos informativos e do consumo 

deverão ser habilmente manipulados nos textos comerciais para que possam atender aos 

usuários exigentes”. 

 Nesta composição entre imagem e texto, é utilizado a diagramação, que dispõe os 

elementos gráficos e textuais no anúncio, de forma conjunta com o contexto e o conceito para 
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que chame a atenção do leitor. Mas mesmo que essa atenção seja suficiente para focar os 

olhares dele para além da imagem, é o texto que tem a função de interessar a sua mente e 

despertar a racionalidade ou emotividade atraindo os desejos de consumir o produto, pois 

conta uma história. 

 Figueiredo (2005, p. 40) aponta que “o texto apresentado que valoriza os classificados 

de jornal, permite dois níveis de leitura: no primeiro, em negrito, o texto dos classificados; no 

segundo, em caracteres normais, a história que está por trás da venda". Sendo que, tudo isso, é 

definido pelo seu tom, o tom do texto, que deverá dirigir o foco do anúncio, para quem irá se 

remeter a fala do anunciante para o leitor, o seu público-alvo, atingindo um objetivo proposto 

pela estratégia utilizada para a mídia impressa – anúncio de jornal ou avulso. 

 Esta estratégia, do modo com que o conteúdo do texto foi escrito em sua concepção de 

figuras de linguagem, define a forma como ele vai impactar o público-alvo a que o anúncio do 

jornal atingirá esse leitor. E é este que segundo Figueiredo (2005, p. 40-41) “ele pode ser mais 

ou menos jovem, pode conter gírias ou não, mas, mesmo falando com consumidores sérios, 

como executivos ou senhores da terceira idade, a abordagem a ser utilizada deve ser sempre 

leve, informal, coloquial”. E um texto publicitário conversa, dialoga com seu leitor, através 

das características do produto, da empresa, do universo na qual o público-alvo da campanha, 

anúncio se identifica. E Pinho (2000, p. 165) discorre sobre tipologia, a saber: “os caracteres – 

letras, números e sinais de pontuação – recebem o nome de tipos. As letras em maiúscula são 

denominadas caixa alta, e as minúsculas, caixa baixa”. 

 Quanto mais criativo ele for, mais interesse o leitor terá, imagens, caracteres, alusões, 

cores, formas e formatos textuais e imagéticos, refletem a técnica publicitária, estratégica e o 

jeito de ser do publicitário de um construir diferenciado. Diferença esta, que emoldura e o 

interessa enquanto consumidor da marca, ou pode, se não ocorrer de modo inusitado, 

eloquente e criativo, contendo textos técnicos, extensos e imagens tal qual é o produto na sua 

embalagem, não demonstrar o interesse do cliente pelo anúncio. 

 Para representar o produto como se fosse parte da vida do consumidor é preciso uma 

escrita que preconiza o seu estilo de ser que a empresa quer passar, pois o leitor necessita ou 

deseja, talvez não no primeiro momento, mas já observa-o Com suas emoções, reflete os 

sentimentos em relação ao produto, a marca, e é desse modo que o redator, com o texto 

criativo deve penetrar aos seus olhos chamando a sua atenção na primeira lida ancorada 

através da imagem. Retida pelas criações publicitárias, texto e imagem trazem sentidos, 

mensagens e estratégias demarcadas pelos processos de planejamento, pesquisa e criação 
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advindas de todo um processo de técnicas e arte publicitárias que retém o globo ocular no 

primeiro piscar de olhos, incitando o futuro processo de compra. 

 Em um título existem diversas formas de montá-lo. E uma delas é interrogativa, que 

questiona o leitor sobre a aquisição ou não de um produto ou serviço, porém acaba por 

enfraquecer a marca no anúncio, pois geralmente a sua resposta é um “não”, mesmo que 

envolve o consumidor em um diálogo. Outra é colocar a marca do anunciante com o titulo 

mas confunde-se com a assinatura que conclui a mensagem (FIGUEIREDO, 2005). 

Geralmente um título pode conter um indicio do que vai ganhar com aquele anúncio, local 

onde ocorrerá, enfim, tudo no presente do indicativo, porém ser utilizar os verbos no gerúndio 

ou mesmo no infinitivo (como que ordenando que o cliente faça tal ação). 

 Tipos de textos exigem do publicitário diversas estratégias de moldá-lo, tais como 

aborda Santaella (2010, p. 13) 

 

Tão logo uma mensagem é reconhecida como uma publicidade, o consumidor saberá 

que ela vem de um emissor que pagou para essa mensagem informar ou persuadir o 

receptor sobre certas ideias ou mercadorias. No caso da publicidade de um produto 

comercial, o receptor também saberá que a intenção do emissor não é apenas a de 

informar, mas, ao fim e ao cabo, a de levar à ação, a saber, à compra do produto. 

Entre as expectativas do consumidor sobre o gênero desse tipo de texto é típico que 

a avaliação do produto que a mensagem possui seja sempre positiva. 

 

 Caso a mensagem textual não contenha traços de levar o consumidor à compra, ela 

chama a atenção do consumidor, persuadindo-o a saber e procurar informações do produto, 

empresa ou marca na qual ele está ou poderá interessar-se, seja pelo texto, seja pela imagem. 

 Já Pinho (2000, p. 167-168) discorre sobre a composição do alinhamento dos textos: 

 

Um texto alinhado à esquerda é a forma mais fácil de ler, porque os olhos marcam 

uma margem, lêem a linha inteira de texto e seguem até a linha debaixo. Já os textos 

centralizados costumam ser estáticos e são mais recomendados para uso como 

títulos de produtos clássicos ou tradicionais. O recurso do texto centralizado não 

deve ser utilizado para textos corridos, pois os olhos sentem a falta da margem para 

se apoiar e os leitores podem então não saber onde tem início a linha. O texto 

alinhado à direita consiste em uma solução bastante contrastante e costuma chamar 

muito a atenção do leitor. 

 

 Em meio a textos jornalísticos, muitos em preto e branco, aparecem os anúncios 

publicitários decorridos de relacionamentos entre agências de publicidade, anunciantes e 

consumidores das marcas. Deste modo, assim como as imagens possuem construtos definidos 

por suas referências anteriores e também pesquisadas de outras abordagens, o texto possui 

estrutura pré-definida, como enfatiza Figueiredo (2005, p. 55-56) 
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Em um anúncio tradicional, teríamos a função de exórdio representada pelo titulo e 

pela imagem, em busca de fisgar a atenção do leitor, de interessá-lo pelo assunto que 

está sendo tratado na peça publicitária. A narração pode aparecer na imagem e no 

início do texto; geralmente contextualiza a situação e envolve o leitor, seja na 

história que está sendo contada, seja na busca da solução do conflito que está sendo 

proposto. As provas vêm em seguida, e nelas são oferecidas informações objetivas 

acerca da marca ou do produto anunciado. É a afirmação mais clara, mais direta das 

características físicas ou subjetivas do produto ou serviço oferecido e funciona como 

uma confirmação da importância e da qualidade do que está sendo anunciado. 

Concluindo a peça de comunicação, surge a peroração, composta pela assinatura de 

campanha, o slogan, a logomarca do anunciante. Aqui é como se o anúncio 

reiterasse a marca anunciada em um último esforço para gravar aquele nome na 

mente do consumidor e incentivá-lo à ação. 

 

 Uma mensagem publicitária, citando Martins (1997, p. 18) “deverá ter sua estrutura 

destinada a informar significados que se encontrem ente “o que já se sabe” e “o que é 

original””. Sendo ela uma das formas mais eficazes de transmitir a marca aos consumidores 

que buscam detalhes inusitados do produto a que ele se interessa e chamou-lhe a atenção 

melhor. Pois, ainda o mesmo autor refere-se sobre tal mensagem: “Quanto mais ela se 

caracteriza pela novidade, pela surpresa, pelo rompimento de normas estabelecidas, mais ela 

comunicará”. 
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2.3.2 DIREÇÃO DE ARTE 
 

 A palavra arte advém anteriormente do antigo Egito, que com suas majestosas criações 

monumentais, enormes e impiedosas, que duravam décadas, a humanidade conheceu a 

grandiosidade da arquitetura de blocos de pedra a hieróglifos gravadas em pergaminhos e 

paredes dos templos. Após isso, surgiu em Roma, Grécia e Itália, manifestações artísticas em 

mármore, arquitetura gótica e renascentista, pinturas a óleo, cada qual com sua arte encrustada 

pelas mãos dos artistas da época, que com o passar dos anos foram se espalhando e 

diversificando pelo mundo afora, enfim, o que antes eram imagens somente artísticas, agora 

são imagens publicitárias. Dentre tudo o que se entende por imagens, encontram-se as 

imagens publicitárias como arte criada, que ganharam destaque, mais comumente falando, de 

sua história, o que Santaella (2010, p. 229) concretiza: “uma das estratégias mais frequentes 

na representação da arte em publicidade é a simples justaposição de uma obra de arte e uma 

mercadoria”. Para Rodrigues (2010, p. 73) “a arte é, por definição, a expressão daquilo a que 

o homem aspira, dos seus desejos mais caros, dos sentimentos que ressente, mas de que a 

razão não consegue dar conta, preencher e satisfazer”. 

Segundo Machado (2009, p. 19):  

 

É só na polis grega (em torno de VI a. c.) que as redes de distribuição de 

mercadorias se estenderam pela Europa e Oriente Médio. Fala-se de cartazes, 

escritos em papiros ou pergaminhos, que eram afixados nos chamados áxons 

(pôsteres de pedra ou de madeira, talhados quadrangularmente), ou nos chamados 

hyrbos (colunas cilíndricas) – antepassados dos outdoors. 

  

 Como anteriormente, a arte publicitária é vista no anúncio como um todo único, não 

em partes, é lida e relida, vista e revista, compreendida ou não, é apreciada por quem a 

entende e degustada pelos consumidores, observada pelos leitores do jornal. Assim, ao criar 

um anúncio, uma arte o publicitário tende sempre a buscar referências passadas daquela 

imagem a ser criada ou modificada por ele. Que podem ter origem na história da arte, na arte, 

em livros, em filmes, pintura, internet, revistas, vídeos caseiros, livros infantis, na história da 

empresa ou do produto, na própria concorrência daquela atividade empresarial. E sobre a arte, 

Martins (1997, p. 64) enfatiza: “os verdadeiros criadores não “aprendem” a capacidade 

criativa, mas aprendem as técnicas para desenvolvê-la. A técnica é a matriz da arte. A técnica 

dá embasamento às ideias artísticas e criativas”.  
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 O que para os leitores ou consumidores pode parecer uma simples imagem, para um 

publicitário ou aluno de publicidade é um conjunto de técnicas e artes criadas em um 

emaranhado de referências e tentativas incessantes que beiram a perfeição da criação 

publicitária. De modo a intercalar desenhos realísticos e imaginários, formas alusórias de 

imagens reais, objetos, humanos, animais, plantas, enfim, são ícones, com seus significados e 

significantes, que de modo denotativa ou conotativa, podem referir-se na íntegra ou abstrair a 

imagem em si. 

 Porém, desde 1920, segundo Machado (2009, p. 155): “Começa a se intensificar o uso 

de imagens. Além do recurso de molduras/boxes de texto, um dos anúncios apresenta uma 

ilustração – uma logomarca – ainda sem uma padronização rígida, que identifica o produto”. 

E para unir de forma mais coesa de modo que possa o leitor entender e saber do que se trata o 

anúncio, se utiliza a diagramação, que segundo Figueiredo (2005, p. 8): “ao diagramar o 

anúncio com grande espaço de silêncio em torno do título e da imagem, o diretor de arte 

permitiu que o leitor tivesse tempo para compreender toda a correlação explicitada”. E ainda, 

o espaço em branco demonstra o tempo que o leitor precisa para raciocinar sobre o que está 

vendo e lendo, em termos de imagens e de texto. Já Martins (1997, p. 42) faz a seguinte 

abordagem 

 

Em publicidade, quando se usa intencionalmente a imagem juntamente com outros 

elementos, para transmitir determinados significados, convém questionar de onde 

vem realmente a significação: 

1. Se dos elementos linguísticos que acompanham a imagem e desempenham junto 

dela o papel de “ancoragem”; 

2. Se da imagem pura formada por objetos ou pessoas reais ou identificáveis 

analógicos, cada um com seus significados próprios e suas mensagens específicas; 

3. Se da imagem como um todo formada pelo conjunto dos elementos, pictóricos, 

tipográficos, cromáticos, espaciais, artísticos que a compõem; 

4. Se do arranjo ou composição dos elementos icônicos que transmite significação 

estética e cultural; 

5. Se da função publicitária ideológica dos elementos constitutivos da imagem; 

6. Se do simbolismo icônico, que é sentido segundo ou conotado, proveniente dos 

significados periféricos no nível denotativo. 

  

 E no jornal não é diferente, o leitor lê os textos por matéria, por seção, mas não por 

anúncios de uma marca ou produto, pois isso é incluído para o ele de forma aleatória, mas 

para o anunciante, é selecionado propositalmente de modo a ser, possivelmente, consumido 

conjuntamente com a matéria ou seção jornalística a que o espaço pertence. E volume de 

informações o jornal está cheio, em um anúncio, possivelmente o leitor espera que contenha o 

produto, preço, imagens, e pouco texto, porém, deve ser elaborado para chamar-lhe a atenção. 
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 Assim, existem três tipos de relação entre titulo e imagem: 1+1=1, a imagem tem a 

mesma mensagem do titulo como anúncios de reputação para pessoas com nível cultural 

baixo, se restringindo à oferta do produto, que geralmente aparecem em classificados de 

jornal; 1+1=2, a imagem complementa o titulo criando um universo conceitual da marca; 

1+1=3 é a composição de múltiplas ideias em que imagem e texto passam cada qual um tipo 

de mensagem e juntos trazem ainda uma terceira mensagem (FIGUEIREDO, 2005). E a 

melhor forma de ajustar esses elementos gráficos e textuais é a diagramação que os dispõe de 

modo a não sobrar muitas áreas em branco e nem amontoados de texto e infinidades de 

imagens pelo anúncio. 

 No mundo das alusões de imagens é que reside a venda desta e das emoções, que 

permeiam a marca com conteúdos imagéticos metafóricos. E são nesses processos de 

construção de imagens que existem três formas de propagação de formação de imagem, a 

saber: atingir as pessoas na pirâmide sócio-econômico-cultural de cima para baixo 

conscientizando-as; influenciando a vida delas, na pirâmide de baixo para cima; e 

bidirecionalmente influenciando toda a pirâmide nos dois sentidos (SOARES, 1988). Com 

isso, toda a população mais instruída culturalmente e até os menos instruídos (alfabetizados 

ou não) conseguem entender um anúncio, por mais elaborado que este seja, pode-se colocar 

referências com metáforas de imagens reais para imagens que fazem alusões. Como por 

exemplo, o contorno de um objeto, um animal com vestimentas humanas, desenhos infantis, 

enfim, até mesmo palavras colocadas de modo a parecer com formas quadradas, triangulares, 

circulares podem referenciar ilusoriamente imagens reais. 

 Ainda sobre a criação de imagens como arte a ser explorada através de signos e valor 

semiótico agregados as características dos produto ou da marca, Santaella (2010, p. 129) 

ressalta: 

 

Muitos produtos de consumo não apresentam características que possam ser 

representadas visualmente em um texto publicitário. Alimentos, como farinha, 

açúcar, ou arroz, ou bebidas, como leite, café e Coca-Cola, assim como bebidas 

alcoólicas e cigarros têm como primeira característica o seu sabor, que até pode ser 

descrito por palavras, porém não visualizado em uma foto. O que torna a informação 

a respeito desses produtos tão difícil é o problema de como diferenciá-los no 

mercado. Um exemplo clássico da falta de diferenciação entre tais produtos e seus 

competidores é a frequência com que produtos genéricos ou “sem marca” são 

produzidos nas mesmas fábricas que os produtos de marca e vendidos por preços 

menores, em embalagens neutra. Produtos de marca, vendidos por preços mais altos 

que seus equivalentes genéricos, alcançam valores maiores graças ao marketing, que 

cria e cultiva suas imagens no mercado. 
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 Para tanto, o papel do publicitário nas agências de publicidade objetiva ao se 

relacionar com o seu cliente, criar imagens que demonstrem as informações sobre os produtos 

ou marca sem que para isso o consumidor tenha que reproduzir em sua mente a imagem real 

de partes do produto – referências imagéticas. E quem faz isso acontecer nos anúncios 

publicitários é o setor de criação da agência de publicidade, que aborda questões desse tipo 

em suas artes e em suas técnicas juntamente com o pesquisador e o planejamento para atentar 

e criar recursos que possibilitem ao leitor de um jornal, por exemplo, saber que determinada 

imagem ou texto refere-se a determinada peça de um produto demonstrado ali naquela 

publicidade, construídas por signos. Assim, Martins (1997, p. 79) diz: “considera-se “criação 

publicitária” a procura e a produção de maneiras diferentes e originais de comunicação com o 

público consumidor. É dar forma a alguma ideia”. Que envolvem toda a campanha ou anúncio 

publicitário referenciando as formas criativas e suas manifestações, como o autor ainda cita: 

“em texto; em ilustração; em texto e imagem; em texto e música; em texto, imagem e 

música”.  

 Santaella (2010, p. 176) contextualiza essas referências como 

 

A relação do signo com o objeto significa que algum tipo de informações a respeito 

de algo é fornecida pelo signo. Quando se trata do ícone, a informação nasce de uma 

relação de comparação entre qualidades. Algumas qualidades que o signo apresenta, 

assemelham-se, para algum intérprete, a qualidades de alguma coisa que passa, 

assim, a funcionar como o contexto ao qual o signo se refere. 

 

 Pensando nisso é que estruturam-se as informações técnicas de produtos ou marcas de 

informática, pois cada palavra referida remete e referência os signos de imagens de peças 

internas do computador, por exemplo, processador Intel, significa o cérebro da máquina que 

faz funcionar todas as outras peças (hard drive, DVD-ROM, monitor, impressora, placa de 

vídeo, dentre outras). E que permitem a um leitor mais cético saber se tal peça existe no 

produto e qual a diferença deste para um ouro similar ou de marca superior, porém para o 

leitor comum não é tão simples, pois não possui tal referência, pelo desconhecimento das 

particularidades e internalidades da máquina – computador, ou do universo da informática.  

Sendo as informações técnicas usadas quase que instantaneamente em inglês (siglas, 

acrônimos, abreviaturas, termos), transbordam gírias, neologismos, nomes ou apelidos 

citados, empresas e demais linguagens, tais como aqui aparecem suas definições são: 

Processador: parte do computador onde são realizados cálculos e operações de memória; 

Intel: empresa fundada em 1968 que desenvolve chips de memória; Windows: sistema 

operacional de janelas desenvolvido pela Microsoft; GB: gigabit, volume de dados; Memória: 
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conjunto de chips para armazenar dados e programas; LED: light emiting diode, diodo que 

emite luz quando percorrido por corrente elétrica; VGA: vídeo graphics array, saída de vídeo; 

HD: disco rígido que armazena dados; TB: terabyte: quantidade de dados básica de memória; 

Microsoft: empresa americana criada em 1975 por Bill Gates que desenvolveu o Windows; 

McAfee Security Center: central de sistema de segurança (software) da empresa McAfee; 

Nvidia: empresa que produz processadores gráficos da série GeForce; Radeon: famílias de 

placa de vídeo da empresa ATI; SATA: tecnologia para conexão do disco rígido ao 

computador (CIVITA, 2004). Essas são as informações técnicas mais usadas em informática, 

ou seja, em anúncios de marcas de empresas de informática, pois estão presentes em quase 

todos os computadores, e na Dell Computadores não é diferente. 

 Martins (1997, p. 81) enfatiza os textos específicos existentes para cada mídia: 

 

Para a imprensa: jornais, revistas ou folhetos; para a televisão ao vivo, para filmes 

ou slides; para o cinema: filmes ou projeção fixa; para o rádio: jingles, spots, etc.; 

para outdoors ou cartazes com títulos, slogans etc.; para mala direta: textos 

específicos e formais; para pontos-de-venda: exposições, vitrines etc.; para displays: 

como folhetos, folders etc.; para concursos, embalagens etc.; para faixas, cartazes 

etc.; para roteiros de filmes. 

 

 Já Soares (1988, p. 42) discorre sobre “a criação deve cuidar de todos os detalhes 

relativos ao anúncio, desde a primeira manifestação criativa da peça, das cores que devem 

compor o visual, até a escolha do modelo fotográfico ideal”. E com isso, o produto ganha 

destaque nas mensagens icônica, visual e plástica, que traz Joly, para anunciar a marca da 

empresa de modo inusitado para chamar a atenção do consumidor. 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

3.1 METODOLOGIA 
 

 O presente estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa exploratória e descritiva, de 

abordagem qualitativa, com ênfase em análise de conteúdo, da publicidade da empresa Dell 

publicada no Jornal Zero Hora, no período de dois meses, compreendendo março e abril de 

2013. Os anúncios de página inteira em análise compreendem o material de divulgação do 

anunciante – 5 anúncios no total presente nesse período, veiculados a saber: dia 4 de março na 

editoria economia na página 21 (segunda), dia 18 de março na editoria política na página 13 

(segunda), dia 5 de abril na editoria economia na página 25 (sexta), dia 15 de abril na editoria 

política na página 13 (segunda), e dia 26 de abril na editoria mundo na página 33 (sexta). 

 A pesquisa qualitativa tem um nível de realidade que não pode ser quantificado como 

crenças, valores e significados (RITS, 2003). Nessa pesquisa, são examinados os anúncios de 

circulação de produtos de lojas de informática Dell, com a finalidade de quantificar (por mês) 

e identificar as estratégias empregadas pela empresa anunciante. 

 A pesquisa exploratória envolve primeiramente levantamento bibliográfico, que 

consiste no exame da literatura científica para levantamento e análise do que já se produziu 

sobre determinado tema (SOUSA, 2006). São obtidas as teorias de autores que discorram 

sobre propaganda, informática, estratégias, e também análise de conteúdo. Ela tem ainda a 

finalidade básica de desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias para a formulação 

de abordagens posteriores (RITS, 2003). Logo, com esta pesquisa, pretende-se saber quais são 

as estratégias de comunicação feitas por anunciantes na mídia impressa. 

 A pesquisa descritiva objetiva conhecer e interpretar a realidade sem modificá-la, 

descobre e observa fenômenos, descreve, classifica e os interpreta, e se aproxima das 

pesquisas experimentais (VIEIRA, 2002). Assim, este estudo descreve as publicidades 

veiculadas no Jornal Zero Hora, através do método de análise de conteúdo, com o exame de 

anúncios impressos, suas mudanças no texto e formato da propaganda (LIMEIRA, 2009).  

Além disso, Duarte (2005, p. 285) recorda que “a análise de conteúdo oscila entre 

esses dois polos, ora valorizando o aspecto quantitativo, ora o qualitativo, dependendo da 

ideologia e dos interesses do pesquisador”. Também reforça que a análise de conteúdo tem 

como características: 

 



55 

 

 

 

(a) orientação fundamentalmente empírica, exploratória, vinculada a fenômenos 

reais e de finalidade preditiva; (b) transcendência das noções normais de conteúdo, 

envolvendo as ideias de mensagem, canal, comunicação e sistema; (c) metodologia 

própria, que permite ao investigador programar, comunicar e avaliar criticamente 

um projeto de pesquisa com independência de resultados. 

  

 Segundo Bardin apud Duarte (2005, p. 299) 

 

Da mesma forma, a leitura efetuada pelo analista de conteúdo procura evidenciar o 

sentido que se encontra em segundo plano. No campo da comunicação este 

procedimento é utilizado para desvendar as condições de produção das mensagens 

analisadas, isto é, as variáveis psicológicas do indivíduo emissor, variáveis 

sociológicas e culturais, variáveis relativas à situação da comunicação ou do 

contexto de produção da mensagem.  

  

Portanto, são levados em conta, as representações linguísticas, as imagens, os traços, 

as cores, os discursos, os formatos, o contexto, entre outros. E as estratégias que contém os 

motivos dos anunciantes, agências de publicidade e dos consumidores através de pesquisas, 

para as criações publicitárias ocorrerem nos anúncios de modo a satisfazer e chamar a atenção 

desse leitor do jornal. 

Para o exame dos anúncios impressos realiza-se em um primeiro momento a descrição 

do corpus da pesquisa e, na sequência a análise do material a luz de Lupetti (2003), no que 

tange as estratégias publicitárias: informação, testemunhal, comparação, humor, ofensiva, 

defesa, indiferenciada e posicionamento/reposicionamento e de Joly (2001), referente à 

mensagem icônica, plástica e visual. 

 

  

3.2 O UNIVERSO DA PESQUISA 
 

 A pesquisa tem como objeto de análise os anúncios publicitários da marca Dell de 

produtos de informática veiculados no Jornal Zero Hora, e como foco de análise as estratégias 

publicitárias da autora Lupetti (2003), e as mensagens visuais, icônicas e plásticas de Joly 

(2001).  Que os autores apresentam conceitos que a marca Dell usa para construir o seu 

universo persuasivo de texto e imagem em meio a estratégias, por exemplo, de informação, 

indiferenciada e de posicionamento, perante as mensagens a que se dispõe a demonstrar para 

os leitores intermediados pelos seus consumidores. 
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É neste aspecto que, se utilizam de imagens construídas por ícones, visuais, e 

plásticas, sendo esta última envolta em construções de iluminação, composição, textura, 

cores, forma, dentre outros. Para tanto, Barthes apud Santaella (2010, p. 81) 

 

As dimensões multimidiáticas da mensagem publicitária, em especial a combinação 

de imagem e texto, são um tema central na semiótica da publicidade. Barthes 

(1964c), por exemplo, distingue três tipos de mensagens na publicidade ilustrada. 

Apenas duas delas são codificadas. A primeira é a mensagem verbal, que depende 

do código da língua. Ela consiste no nome da marca e no comentário verbal das 

qualidades do produto. As duas outras mensagens inseridas na imagem visual: uma é 

a mensagem icônica não codificada, na qual a imagem fotográfica denota 

analogamente os objetos "reais" de maneira que o significante e o significado são 

"quase tautológicos", e a outra é uma mensagem icônica codificada (ou simbólica). 

De acordo com Barthes, a última inclui as conotações do quadro em que se forma a 

imagem específica do produto que deve ser transmitida aos consumidores. 

 

 Assim como Joly (2001) traz mensagens icônica e visual, Barthes apud Santaella 

(2010), aborda as mesmas mensagens ressaltando a sua importância na publicidade para as 

mensagens icônicas codificadas e não codificadas. A primeira verbal, são os textos; a segunda 

não verbal ou visual são as imagens e os símbolos; que juntos caracterizam anúncios 

publicitários em qualquer meio, porém, são construtos de uma mesma técnica e arte 

publicitárias advindas de agências de publicidades e as atividades (fotografia, produção 

audiovisual) que mesclam as mensagens das marcas dos anunciantes.  

 Ainda Joly enfatiza além dessas, a mensagem plástica, que através de técnicas de 

fotografias e montagens em programas diversos como ilustrator, corel draw, photoshop, 

lightmoom, dentre outros da adobe, que facilitam na criação e tratamento de fotografias, a 

manipulação e construções acerca deste tipo de mensagem. Com isso, cores, iluminação, 

formas, texturas, composição, acabam por se juntarem em uma teia de técnicas diversas de 

modo a construírem de forma a mais realista possível, tanto quanto o publicitário de criação 

da agência tiver a experiência de o fazer, conseguir trazer perfeccionismo à sua criação 

publicitária para o receptor do anúncio daquela marca. 

 Assim, Santaella (2010, p. 81-82) traz  

 

Os códigos publicitários com registros duplos, um verbal e um visual, e distingue 

cinco níveis de codificação visual: 

(a) o nível icônico (similar às “mensagens icônicas não codificadas” de Barthes); 

(b) o nível iconográfico, baseado nas tradições históricas e culturais e convenções do 

gênero (cf. a “mensagem icônica codificada”, de Barthes); 

(c) o nível tropológico, com equivalentes visuais de figuras retóricas (por exemplo, 

metáforas visuais); 

(d) o nível tópico, com as premissas e tópicos de argumentação; e 

(e) o nível entimemático, com a real estrutura da argumentação visual. 
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  São nessas abordagens que as análises realizam-se, por conta de todo um referencial 

teórico imagético, estratégico e de códigos publicitários acerca das imagens e dos textos 

advindos de sentidos múltiplos de várias áreas do conhecimento. 

 

  

3.2.1 O Jornal Zero Hora 

 

 O Grupo RBS fundado em 1957 por Maurício Sirotsky Sobrinho, é uma empresa de 

comunicação, na qual nas mídias tradicionais tem em sua composição as emissoras de TV, 

rádio e os seus jornais no estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ainda, segundo RBS 

(2013), as plataformas que o compõem são: 

 

Emissoras de TV aberta afiliadas à Rede Globo (RBSTV); emissoras de TV locais 

(TVCOM); emissoras de rádio (Gaúcha, Atlântida, Itapema, Cidade, Farroupilha, 

CBN Porto Alegre, CBN Diário, Rádio Rural); jornais (Zero Hora, Diário Gaúcho, 

Pioneiro, Diário de Santa Maria, Diário Catarinense, Hora de Santa Catarina, Jornal 

de Santa Catarina, A Notícia); classificados digitais (Pense Imóveis, Pense Carros, 

Pense Empregos); plataforma voltada ao público jovem (Kzuka). 

 

 Segundo a apresentação que consta no seu próprio site, o jornal (ZERO HORA, 2013) 

foi fundado em “1964 se destacando com liderança e o mais significativo no Rio Grande do 

Sul como circulação impressa e audiência on-line segundo o Instituto Veiculador de 

Circulação (IVC). Tem 24 cadernos e 75 colunistas, com apostas em comunicação, 

interatividade e credibilidade”. Razões que o justificam, tem circulação na grande Porto 

Alegre e no interior do estado, com valor de R$ 2,50 em dias de semana, pois nas tiragens de 

final de semana tem maior número de páginas impressas. Demanda um grande esforço de 

colunistas, jornalistas, diagramadores para produzi-lo e distribuí-lo de tal forma que seu preço 

é o maior dentre os demais jornais desse e de outros grupos existentes na região sul do Brasil 

em decorrência também do papel que é importado. 

 Ainda, o próprio Zero Hora (2013) manifesta: “embora poucos leitores se deem conta, 

Zero Hora muda o número de páginas quase diariamente, de um mínimo de 40 a um máximo 

de 112 páginas no caderno principal, também chamado de primeiro caderno”, mas em geral, o 

primeiro caderno tem 56 ou 64 páginas. Nesta variação torna-se difícil de precisar em que 

editoria consta o anúncio de uma empresa antes de o ler, mesmo que seja especificado pelo 

anunciante e pela agência de publicidade, sua imprecisão na localização o torna complexo 
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pois sendo ele flexível e adaptável diariamente, ocasiona estranheza quando folheado por 

inteiro somente para localizar-se nas editorias e em seu conteúdo. 

           Para Pinho (2000, p. 106)  

 

Os jornais brasileiros são dirigidos ao público em geral, oferecendo informação, 

prestação de serviços e lazer e entretenimento. Muito deles adotaram a estrutura 

editorial de cadernos temáticos, em torno de assuntos como economia, política, 

esportes, cultura, feminino e infantil, entre outros. Alguns poucos títulos 

especializados estão voltados para os negócios e para outros segmentos mais ou 

menos homogêneos da população. 

 

            O Jornal Zero Hora (2013), dispõe de vários formatos de “anúncios de página inteira 

que devem ter 35 cm de altura por 5 colunas de largura (que representam 26,1 cm), exceto os 

cadernos Casa&Cia e Donna, que tem 34cm de altura por 4 colunas de largura (que 

representam 24,7 cm)” por serem refilados. Contém muitas matérias jornalísticas, com fotos 

que ancoram, mas também tem muitos anúncios distribuídos em vários locais no jornal, 

principalmente no rodapé e em meia página. Ademais, a sua grande maioria dos anúncios de 

empresas e de anunciantes individuais ocorre nos classificados, onde estes podem ser 

coloridos ou em preto e branco. Ainda Zero Hora (2013), traz: “editorias de Zero Hora são: 

Atendimento ao Leitor, Arte, Diagramação, Economia, Esportes, Fotografia, Geral, Interior, 

Mundo, Opinião, Polícia, Política e Segundo Caderno”. 

                Assim, segundo Zero Hora (2013), as áreas estão ligadas aos seguintes cadernos: 

 

Economia: Campo & Lavoura, Dinheiro, Casa&Cia, Empregos & Oportunidades, 

Sobre Rodas, ZH Digital, Classificados ZH: Pense Veículos, Pense Imóveis, 

Informática, Produtos e Serviços; Geral: Vida, Viagem, Vestibular, Nosso Mundo 

Sustentável, Meu Filho, Clubinho, ZH Bairros: ZH Moinhos, ZH Menino Deus, ZH 

Zona Sul, ZH Petrópolis, ZH Bela Vista, ZH Lindoia e + Canoas; Segundo Caderno: 

Donna, TV + Show, Cultura, Gastronomia, Kzuka. 

 

 Já na seção economia, Zero Hora (2013), enfatiza matérias sobre empresas e diz: “a 

editoria prioriza as notícias envolvendo empresas gaúchas, ou que tenham investimentos 

significativos no Estado. Também merecem destaque empresas que planejam investir no Rio 

Grande do Sul”. E é nesta seção que aparecem em maior número anúncios de empresas de 

página inteira sobre determinado produto ou marca, pois nesta seção encontra-se “produtos e 

serviços” que são visualizados, em sua maioria, pelos empresários ou homens de negócios. 

 A impressão do jornal depende do papel, tinta e condições climáticas que podem 

interferir na qualidade de cor da impressão de um determinado anúncio, por exemplo, mas 

letras do texto e espaços não são diminuídos e nem alterados. E segundo o Zero Hora (2013) 
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O processo utilizado na impressão de jornais, chamado off set em rotativa a frio, é 

um processo de qualidade limitada. Como ele não utiliza um forno de secagem, o 

processo é restrito a papéis com porosidade adequada - isso já exclui papéis como 

super calandrado, LWC e couché -, uma vez que a tinta seca por penetração. 

Variações na impressão são inerentes a este processo. Alguns fatores podem 

ocasionar estas diferenças. Os principais são a variação na tensão do papel na 

rotativa, a qualidade das matérias-primas utilizadas (papel e tinta, principalmente) e 

oscilações no comportamento do equipamento que podem afetar, além da qualidade 

do registro, o bom entintamento. Além disso, papel e tinta são sensíveis a mudanças 

de temperatura e umidade. Antes de produzir o primeiro exemplar em condições de 

comercialização, a rotativa produz jornais que chamamos de estragados, em maior 

ou menor quantidade, dependendo da qualidade da rotativa. 

 

 Na publicidade, Zero Hora (2013) afirma: “subsidia os preços de capa e assinaturas. 

Ela é também uma das pernas do tripé informativo no qual se assenta o próprio veículo. 

Sempre respeitando as barreiras entre publicidade e jornalismo, a área editorial, os anúncios e 

os classificados prestam aos leitores um serviço único, mas diferenciado por suas 

características”. Justapondo o fato de anúncios por mais numerosos que estes sejam, não 

tomam o lugar das notícias jornalísticas, e também não são de único anunciante, pois a sua 

diversidade advém amplitude de abrangência de mercado dos anunciantes. 

 A publicidade existente nas demais editorias do jornal Zero Hora, disponibilizam 

além de informações sobre o produto, imagens sobre o seu universo disposto em sua 

impressão, como por exemplo, na mesma edição do anúncio da figura 5 do dia 26 de abril a 

seguir. Nesse anúncio da marca Renault, da página 12, editoria política, de meia página, 

apresenta o modelo Renault Pro+, um pequeno caminhão de carga, porém está presente ao seu 

redor toda uma construção de imagens. Elas remetem a um espaço similar a um galpão de 

porto marítimo com caixas a serem carregadas ao seu redor, com frases redigidas enfocando 

as características do produto além das suas especificações técnicas. Engloba a maior parte dos 

elementos publicitários que os autores acima discernem, como luz e sombra, imagens visuais 

em preto e branco, tons de cinza, e com coloridos delimitados, tudo em uma dimensão 

remetida a gráficos 2D ou 3D mídia impressa. Já a marca Kia Sun Motors, da página 31, 

editoria mundo, apesar de aparecer somente o carro Ceratto, com cada respectiva cor com um 

fundo de mesma tonalidade, e ao lado com especificações suas técnicas, a frase de sentidos 

aguçadores “venha ver, sentir e testar seu próximo carro” revela ao leitor um maior 

envolvimento com a marca.  
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3.2.2 O anunciante Dell Computadores 

 

 A empresa Dell Computadores fundada por Michael Dell vende produtos de 

informática, microcomputadores, e especializou-se em notebooks. Porém inovou na venda 

desses produtos pela internet, diferenciando-se de seus concorrentes cujo foco era a expansão 

de suas lojas pelo país. Dessa forma a estratégia adotada é a de estabelecer produção e 

parcerias com empresas nos continentes em que realiza a sua venda, e enquanto seus 

concorrentes adentram na internet como sua primeira empreitada, a Dell distribui filiais e 

através de vendedores diretos nas fábricas. A Dell (2013) vende: “servidores; storage
4
; 

sistemas de imagens e impressão; workstations; notebooks; desktops; produtos de rede, 

softwares e periféricos; serviços agregados, profissionais, de implantação, suporte; 

treinamento e certificação”. 

  Presente em diversos países, a Dell expandiu filiais, conquistou pessoas e empresas 

que encontram-se no trabalho, em casa, ou em qualquer lugar do mundo. A Dell 

computadores foi fundada em 1984, com apenas US$ 1.000, quando aos 19 anos de idade 

Michael ainda era calouro do primeiro ano de medicina na Universidade do Texas, em Austin, 

nos EUA, chamada PC’s Limited.  

 Projetando um sistema de computador, em 1985, o Turbo PC com o processador 

Intel, levou a experiência como um diferenciador com devoluções livres de risco, sendo a 

primeira empresa a oferecer assistência ao produto no dia seguinte da venda, em domicílio, e 

em 1987 abriu uma filial no Reino Unido. Já em 1989, ingressou na computação móvel com 

seu primeiro notebook. Em 1993, estreou os notebooks para consumidores e usuários 

empresariais, e no ano seguinte, ingressou no mercado de servidores de rede com a bateria de 

íon lítio que dobra a vida útil, sendo que dois anos após, expandiu as filiais na Europa, Ásia, 

Japão e Américas (DELL, 2013). Com essas inovações e evoluções que a marca trouxe para 

os seus consumidores, a empresa foi pioneira em muitos quesitos, como manutenções 

domésticas, notebooks empresariais, compras on-line e proporcionando aos seus clientes o 

que as suas concorrentes não faziam, disponibilizar conforto e tecnologias diferenciadas. 

 Em 1996, a Dell lançou o site (Dell.com) e sites personalizados para clientes 

empresariais com compra e suporte de produtos, o centro do cliente na Malásia, e após isso, 

distribuíram centros de produção, vendas e suporte em diversos continentes. No final de 1999 

fornece computadores direto da matriz, a nível mundial e de estações de trabalho, e colocaram 

                                                 
4
 Armazenamento de dados (CIVITA, 2004). 
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suporte técnico on-line. Com isso, torna-se, em 2000, a maior empresa em vendas 

ecommerce
5
 do mundo com integração do sistema wi-fi para acesso móvel. Após dois anos, o 

projetor 1300 MP marca a entrada no mercado de projetores, e no ano seguinte, lança 

periféricos, como impressoras. E parcerias, em 2004, no setor de TI (tecnologia da 

informação) com o Código de conduta do setor eletrônico elevando o padrão das condições 

sociais, ambientais e de local de trabalho para toda a cadeia de suprimentos logísticos e 

produção. Seguidamente por progressão aritmética de cronologia de tempo, ano a ano a Dell 

inova, em 2005, ocupava a liderança nos EUA como empresa mais admirada por apesentar a 

Dell Optiplex sem chumbo; ofereceu reciclagem gratuita de produtos no mundo com 

revoluções na comunicação com um blog para conversas rápidas, e aquisição de líder em 

jogos, a Alienware; ingresso em mídias sociais, como twitter para compartilhar ideias. Em 

2008, lança um data center modular para aplicativos em nuvem, e em 2009, telefones 3i, o 

que em 2010, é considerada a empresa mais ecológica pela Newsweek, e proporciona outro 

periférico, o tablet, dois anos seguintes, foca-se em end user computing, soluções enterprise, 

software e serviços. No mesmo ano, é uma das primeiras a oferecer dispositivos touch 

equipados com Windows 8, reconhecidas pelos usuários e indústrias que oferece as estratégias 

e força dos PCs a eles. Ainda oferece-lhes acessórios e periféricos, como: HD externo, 

mochilas ecapas, monitores e projetores (DELL, 2013). Assim, a Dell Computadores, 

desenvolve a sua identidade de marca, posicionamento e estratégias de mercado, em todo o 

mundo, sendo reconhecida por tal façanha, pioneirismo e inovação constante, a frente de sua 

concorrência. 

 Ela investe em comunicação de forma variada, por exemplo, presente em redes 

sociais como twitter, orkut, facebook e linkedin, que proporcionam conversas on-line com 

seus clientes com a finalidade de responder a dúvidas e solucionar problemas, como o uso de 

e-mails como forma de ter contato direto. Ainda encontra-se nem outras mídias sociais: 

google+, slideshare, youtube, flickr, storify, pinterest, xing, renren, weibo, que trazem 

informações e interagem de modo agregado com as constantes inovações do mercado 

tecnológico que tem grandes transformações e são ávidos por soluções integradas. Ademais, 

investe pesadamente em escolas de tecnologia para seus funcionários e clientes, de modo a 

proporcionar-lhes conhecimento e já comunica a empresa integrando-a ao mercado 

tecnológico ascendente mundial. A Dell investe em relacionamentos com investidores e 

clientes promovendo a marca e sua universalidade, isso desenvolve o reconhecimento através 

                                                 
5
 Comércio eletrônico, forma de realizar negócios usando a internet para troca de  informações, encomenda e 

realização das transações financeiras (CIVITA, 2004). 
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do suporte unindo a venda de produtos e serviços por ela oferecido (DELL, 2013). Ela investe 

pesadamente em mídias sociais, porém também oferece anúncios em revistas especializadas 

como PC World dentre outras, e como pode-se observar neste trabalho, proporciona a clientes 

locais, anúncios publicados em jornal, que além de trazer anúncios de página inteira, também 

contém merchandising em lojas como Ponto Frio, Quero Quero. Sendo que essas contém 

publicidade cooperativa (quando os custos são divididos entre loja, varejo e fornecedor), que 

mostram a marca Dell enfatizadas nos notebooks e microcomputadores ou até mesmo em 

imagens na telas desses produtos. 
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4 PERCURSO ANALÍTICO 
 

 Os cinco anúncios selecionados para a análise da marca Dell Computadores foram 

veiculados entre os meses de março e abril de 2013, no Jornal Zero Hora, onde nota-se que 

todos eles são ali colocados para serem visualizados pelos leitores do jornal na editoria de 

“Economia”, na área de produtos e serviços, após a área de informática. Desse modo, 

caracteriza-se que empresas e empresários veem o anúncio antes de chegarem na área 

“Geral”, que destina-se a pessoas com interesses sobre a vida das pessoas em geral, antes da 

editoria de Esportes, por exemplo. 

 

 

4.1.1 Descrição do Anúncio 1 

 

 No primeiro anúncio (figura 01) de página inteira veiculado no Jornal Zero Hora no 

dia 4 de março de 2013, ano 49, número 17.313, na editoria de “economia”, na editoria campo 

e lavoura, presente na página 21, antes da editoria “mundo”, e após a editoria “política”.  

 

 

Figura 01: Anúncio Dell dia 4 de março de 2013. 
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 Aparece em foco, alinhado à direita, no meio do anúncio, o notebook aberto de frente 

para o leitor, com a tela totalmente ereta e aparecendo no centro inferior a marca Dell, e como 

não aparece teclado, percebe-se uma iluminação (luz branca) batendo na frente de sua base, 

somente nos cantos esquerdo e direito. Mostra o funcionamento do Excel em sua tela de 

fundo azul, sem visualizar o teclado, e neste mostra uma tabela de “orçamentos” com palavras 

em inglês, com 9 linhas por 16 colunas de “fonte de materiais”, onde abaixo tem outro de 4 

linhas por 7 colunas de “outros recursos”, e por último um de 3 linhas por 3 colunas de 

“próxima grande compra”. No primeiro demonstra, provavelmente, uma lista de produtos com 

quantidade e percentagens; no segundo, o mesmo, porém ocorre nos respectivos meses; e 

posterior, compras da empresa.  

 Ao lado tem um gráfico tipo pizza que sintetiza os produtos orçados e cada qual 

contém a sua respectiva cor – azul escuro, verde claro, laranja, azul claro, amarelo, azul 

turquesa, verde escuro e vermelho, respectivamente da direita para a esquerda. A tabela é em 

fundo branco, com a primeira linha em laranja, e entre uma e outra, tem uma linha em branco 

separando uma tabela da outras. Ademais, a barra inferior da tabela é na cor verde escuro, e a 

barra de ferramentas do Windows aparece em cinza contendo os seguintes programas (da 

esquerda para a direita): Internet Explorer, OneNote, Word, Power Point, Excel (que é o 

programa utilizado).  

 Acima da imagem e texto, tem uma caixa de diálogo quadrado em vermelho 

preenchendo todo o topo da página de jornal, e em seu canto superior esquerdo a frase “A 

Dell recomenda o Windows 8”, e no outro lado a marca Dell, com a frase em inglês “the 

power to more”. Abaixo da primeira frase, centralizado à direita, no centro dessa caixa, tem 

um quadrado que contém o número “10” em caixa alta branca ao centro com linhas pretas 

delimitando esse de sua borda, e abaixo, um retângulo em vermelho com uma linha branca 

entrecortando as duas formas geométricas abaixo do número. Ao seu lado, tem a frase que 

companha a forma em duas linhas: “Dias Arrasadores”, e posterior, aparecem em fonte 30 a 

frase “Última chance para você aproveitar”; e “Somente até hoje” em fonte 20, todas as letras 

em branco. 

 Do lado do notebook tem o texto descrevendo as suas informações técnicas. Com um 

quadrado verde do lado esquerdo desta tela escrito: “HD de 1TB”, já o título do texto: “Novo 

Inspiron 14” com um retângulo preto contendo a frase “Agora mais fino, leve e 
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surpreendente”, e logo abaixo em negrito: os números “10x de R$” em caixa baixa e “159,90” 

em caixa alta, e após novamente em caixa baixa “nos cartões”. 

 Após, entre linhas retas que separam o preço das informações do produto, tem o 

“Total de R$ 1.599,00”, “À vista R$ 1.499”, e “Confira as condições de frete”, sendo que na 

primeira e na última frases, estão em fonte normal, e a do meio, em negrito somente o preço 

“à vista”. Em seguida tem os seguintes dizeres: “3ª Geração do Processador Intel ® Core ™ 

i3”; “Windows 8”; “4GB de memória”; “Tela de LED de 14” e saídas HDMI e VGA”; 

“Compre o Office hoje!”.  

 Depois do texto centralizado, tem o logotipo do software “Office” com a sua 

respectiva logo do lado direito, sendo esta aparece em 2 dimensões que está de lado e as 

dimensões desse quadrado são desproporcionais em relação umas com as outras, e além disso, 

dentro aparece uma pequena borda interna em amarelo, pois todos estão em laranja, e depois 

tem a frase “O novo Office está mais avançado do que nunca”. 

 Após a imagem, aparece as seguintes frases: “Confira mais ofertas arrasadoras no 

site” em fonte normal separada da posterior por uma linha reta divisória; “Dell.com.br” ou 

“0800 722 3405” com ambas em negrito, e “De segunda a sexta, das 8h às 22h, e sábado, das 

9h às 18h”. Na nota de rodapé aparece as seguintes frases: 

 

Oferta válida até 04/03/2013. Limitado a 03 unidades para pessoa física, seja por 

aquisição direta e/ou entrega a ordem, e que não tenha adquirido equipamentos Dell 

nos últimos 04 meses, e a 05 unidades para pessoa jurídica ou grupo de empresas 

com até 500 funcionários registrados. Os serviços de suporte pós garantia e demais 

serviços serão faturados em nota fiscal específica de prestação de serviços. Preços 

com impostos para a cidade de São Paulo. As ofertas podem ser adquiridas através 

de Cartão de Crédito das operadoras Visa, Mastercard, American Express, Hipercard 

ou Diners. Para mais detalhes sobre a promoção, outras condições de pagamento e 

sobre a garantia do seu equipamento consulte o seu representante de vendas ou visite 

www.dell.com.br. Frete não incluso, ligue e confira as condições de frete. Empresa 

beneficiada pela Lei de Informática. Fotos meramente ilustrativas. Garantia total 

(legal + contratual) de 01 ano, inclui peças e mão de obra, restrita aos produtos Dell. 

Produtos e softwares de outras marcas estão sujeitos aos termos de garantia dos 

respectivos fabricantes, conforme o respectivo site. Intel, o logotipo Intel, Intel 

Inside e Core Inside são marcas da Intel Corporation nos EUA e em outros países. 

Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation nos EUA. © 

2013 Dell inc. Todos os direitos reservados. 

 

 

4.1.2 Análise do Anúncio 1 

 

 A estratégia utilizada de conter “Preços com impostos para a cidade de São Paulo” 

caracteriza que a Dell enfoca que o anúncio também é veiculado em jornais nesse estado, e 
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que incorpora ainda mais, a competição pela aquisição da compra do produto no estado de 

São Paulo com Rio Grande do Sul e Santa Catarina que é veiculado o Jornal Zero Hora.  

 Já as marcas aqui descritas, incorporam estratégias de informação, indiferenciada e 

de posicionamento de cada uma delas, sendo registradas tem cada qual seus direitos autorais e 

de responsabilidades de garantia independentes e limitadas aos seus fabricantes. 

 No decorrer do anúncio, segundo Lupetti (2003) aborda que as estratégias de 

informação que foram apresentadas na prova do texto e no uso do Excel na imagem da tela do 

notebook, bem como indiferenciada e de posicionamento enfatizadas no aparecimento da 

marca Dell na caixa de diálogo, no notebook entre a tela e a sua base incorporam a lembrança 

de marca aos leitores e possíveis compradores. 

 Na imagem de centro, segundo Joly (2001), que discerne sobre mensagem visual, a 

tela do notebook ao mostrar a tabela e o gráfico do Excel, demonstra uma representação da 

realidade, ao enfatizar e relacionar o uso do software ao ambiente de trabalho das empresas. 

Essas as utilizam para agrupar os processos de compra e estoque de seus produtos, que é 

desempenhado pelo produto em relação ao processamento do processador Core i3 

mencionado nas provas, segundo Costa (2013) do texto ao lado. 

 O gráfico estilo pizza em diversas cores corrobora a intenção da Dell de uma melhor 

visualização para a empresa das informações decorridas da análise e condensação da tabela 

aos leitores, que sendo esse anúncio publicado na editoria de Economia, na área Campo & 

Lavoura. Os dados referidos outrora caracterizam em percentagens as compras realizadas 

possivelmente por um agricultor e disponibilizadas nesse aspecto ao mercado econômico. 

 As cores utilizadas aqui são azul (tela e gráfico), laranja (destacando a primeira linha 

da tabela e as demais são usadas para diferenciar os diferentes produtos do leitor no gráfico de 

pizza. Farina (1999), o azul a idade de 40 a 50 anos em que predomina o pensamento e a 

inteligência de quem deseja estabilidade nos negócios. Esse mesmo azul para o autor, ressalta 

ser propício a equipamentos elétricos, nesse caso o notebook, e o laranja remete a partes 

móveis e perigosas da máquina, essa referida às colheitadeiras que abarcam tal uso e 

manuseio na lida com o campo e necessitam de notebook semelhante para suportar as 

variações decorridas do uso oferecendo-lhe o suporte. 

 Pinho (2000) corrobora que o azul utilizado para trazer espaço, verdade e precaução 

na qual o agricultor busca em um equipamento, e o laranja remete a força, energia e tentação 

de dispor de um notebook que oferece a ele subsídios para processar as informações e dispô-

las na tabela. Assim, essa mensagem plástica trazida por Joly (2001), compõe toda uma 
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construção de ideias que se intercalam proporcionando ao leitor a confiança que as marcas 

Dell, Intel e Microsoft a eles oferecem através de hardwares enfatizados no texto. 

 Ainda, essa autora a mensagem icônica que codifica através da tabela e gráfico de 

pizza cortado em pedaços, a ideia de que aventura e segurança andam juntas em um 

equipamento que tanto oferece ao seu comprador. 

 A imagem de um notebook aberto compõe uma textura nítida e precisa da tabela e 

gráfico, mostrando detalhes da composição gerada pelo notebook e remetida ao leitor para 

contextualizar o potencial do equipamento, gerando uma expectativa que o leitor precisa para 

intercalar performance e aptidão da máquina. Sendo que na borda inferior demonstra 

iconizado os softwares encontrados no Windows 8, e que provavelmente, para o leitor da 

seção economia lhe será útil quando precisar de estudos e relacionamentos na Internet (e), 

relatórios no Word [W], apresentações no Power Point [circulo dentro de um quadrado tudo 

em laranja e diminuído em uma folha de linhas escritas]. Esse ícones abordados acima dão 

uma exatidão e ideia da quantidade de usos para um profissional autônomo – agricultor, por 

exemplo, que ali busca vários programas que o ajudem na administração de sua lavoura e 

animais. 

 Um notebook aberto e muito próximo do leitor, aparentemente, é o que refere 

Santaella (2010) ao abordar a fotografia de referência para mostrar o enquadramento aqui 

presente e colocado por Stock (2011), em que a Dell optou por um plano médio. Esse focou 

na tela que trouxe tabela e gráfico para dispor no branco de fundo do software o asseio, a 

limpeza transcorridos na imagem. E o cinza escuro do produto para Danger (1973), remete a 

dignidade representada pela marca Dell usada na foto meramente ilustrativa como enfatiza o 

rodapé. 

 Utilizou-se de luz e sombra de lâmpadas dicróicas em que Visinheski (2013) traz 

para caracterizar nas laterais as marcas da textura e pouca profundidade do notebook, em 

relação à mesa exposta pela sombra abaixo dele, corroborando o foco na tela. O quadrado 

verde para Danger (1973) remete com ar do campo a capacidade de armazenamento, descrita 

na frase “HD de 1TB” (hard drive de 1 terabyte) necessários inclusive para guardar fotos e 

vídeos em que dispõe agricultores, e colocada no topo superior esquerdo destaca visualmente 

a leitura do início da tabela, da esquerda para a direita sugerida pelo Jornal Zero Hora. 

 A marca do produto com seu respectivo nome, encontra-se disposta ao lado direito 

da imagem, “Novo Inspiron 14”, remete para Pinho (2004), uma das funções da publicidade, 

que é motivar o consumo dentre os leitores. Esse exórdio de Costa (2913) é seguido do tema 
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abaixo, “Agora mais fino, leve e surpreendente”, porém conforme a imagem, por estar com a 

tela aberta e de frente ao leitor, somente é possível perceber que é fino e leve se olhar para a 

sua base, que é iluminada por este motivo. Mas apesar disso, trata-lo como fino e leve 

somente por esse aspecto pode parece estranho a um agricultor que lida constantemente com 

máquinas pesadas, por outro lado, para um economista, pode significar tal característica, 

senão dificultar a sua locomoção, ter de andar com uma pasta na mão para carregar o 

notebook. 

 O preço sugestivo da narração, “10 x de R$ 159,90 no cartão” é uma forma de 

atentar ao cliente de que será fácil a sua aquisição, até mesmo o próprio rodapé enfatiza a 

ideia, pelo fato de trazer as informações “nota fiscal” e “impostos”, que são creditados 

mensalmente da conta bancária da empresa. Ou abaixo tem a informação do valor “À vista 

R$1.499,00” que pondera outra forma de aquisição menos sugerida pela Dell no rodapé, que 

para um economista pode ser viável, mas para um agricultor que tem diversas contas 

parceladas, pode não ser. 

 Já as provas, são todas descrições dos hardwares e softwares utilizados e 

disponibilizados pela Dell, que Joly (2001) discerne sobre mensagens icônica, plástica e 

visual, sendo essas que demonstram os componentes internos que caracterizam o desempenho 

e a intercalação do processador, Windows, memória e tela enfocados na imagem. As peças 

remetem ao hardware encontrado somente dentro do produto, e os softwares aos programas 

que o usuário utilizará em seu trabalho. 

 A marca Office escrito abaixo do texto com o seu logotipo bidimensional, 

complementada com a frase a seguir: “O novo Office está mais avançado do que nunca” deve 

mostrar ao leitor que em decorrência da tabela e gráfico, o avanço é nítido, porém não se 

observa tal adjetivo somente com a imagem da tela, que não significa a interação 

disponibilizada pelo Windows 8 por não conter outros softwares ou imagens interativas. 

 Na caixa de diálogo com o leitor, o vermelho remete a paixão e o calor da promoção 

da Dell neste anúncio, em que a frase “A Dell recomenda o Windows 8” e “Dell: The power 

to more” contidas nos cantos superior esquerdo e direito respectivamente, corroboram a 

recomendação e o poder que a Dell discerne no texto. 

 A imagem de um quadrado branco com retângulo vermelho, linha delimitante ao 

redor dos dois, com o número “10” e uma linha entrecortando as duas formas geométricas, 

para Joly (2001) representa uma mensagem icônica de um calendário tendo a sua página 

virada para dizer ao leitor que a promoção de “Dias Arrasadores” está acabando, sendo que 
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escrita em negrito destaca a importância do momento. E que as frases “Última chance para 

você aproveitar” e “Somente até hoje” reforçam a ideia de imediatismo promocional 

enfatizados em caixa alta. Já as frases abaixo da imagem, somente trazem informações sobre 

contato e convida o leitor a ver demais ofertas no site. 

 Com a nota de rodapé, destaca que a oferta é válida para o dia corrente de 

distribuição e circulação do jornal, e limita a venda a “03 unidades para pessoa física” e “05 

unidades para pessoa jurídica ou grupo de empresas” por se tratar de venda com nota fiscal, 

cobrada através de cartões de crédito e fabricada em indústrias no Brasil discorridos no 

mesmo local.  

 Limitar a venda é uma estratégia de informação da marca Dell para alertar o cliente 

para não acumular diferentes prestações de grande valor podendo acarretar juros altos do 

banco e da Dell, ainda que não seja um bom negócio para ambos. E “500 funcionários 

registrados” enfatiza que produtores rurais podem fazer uso contabilmente do sistema 

tributário simples nacional para micro e pequenos empresários. 

 

4.2.1 Descrição do Anúncio 2 

 

 No segundo anúncio (figura 02) de página inteira veiculado no dia 18 de março de 

2013, ano 49, número 17.327, na editoria política, antes da editoria esporte, e depois da 

editoria geral.  

 

 

Figura 02: Anúncio Dell do dia 18 de março de 2013 
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 Aparece em foco, alinhado à direita, no meio do anúncio, o notebook de costas, em 

um ângulo de 45º quase fechado, mostrado pela lateral em um ângulo de 15º para a frente, em 

que aparece o teclado e o respectivo tela de toque do aparelho que desempenha a função de 

mouse com seus dois botões, e na tela do monitor, aparece a marca Dell iluminada por uma 

iluminação que a evidencia e centralizada com uma borda cinza ao redor do quadrado preto.  

 Ainda, na parte da base do equipamento, na lateral, aparecem as seguintes entradas: 

para cadeado de segurança, de fio para conectar na tomada de luz, de ar, HDMI, cabo de 

conexão de rede, duas portas USB, e fone de ouvido, respectivamente nesta ordem da 

esquerda para a direita. Ademais, em decorrência da iluminação traseira, observa-se sombras 

ao redor do notebook, e reflexo, caracterizando que este encontra-se sobre uma mesa 

possivelmente de vidro ou branca lisa. Já na parte superior esquerda do mesmo, aparece um 

quadrado laranja com a frase “6GB de memória”, e no seu lado direito está escrito “14” 

posicionado entre a tela e o teclado. 

 Acima da imagem e texto, tem uma caixa de diálogo quadrado em vermelho 

preenchendo todo o topo da página de jornal com todas as frases em branco, e em seu canto 

superior esquerdo a frase “A Dell recomenda o Windows 8”, e no outro lado a marca Dell, 

com a frase em inglês “the power to more”. Abaixo da primeira frase, centralizado à direita, 

no centro dessa caixa, tem um quarto (1/4) de circulo com duas linhas retas no centro, e em 

cima uma linha fina preenchida no topo por uma mais grossa, e o mesmo ocorre no lado 

direito. E quase dentro tem uma frase escrita: “Oferta Relâmpago Dell”, sendo que a palavra 

Relâmpago está em negrito. E ao seu lado tem a frase: “Ofertas incríveis com muito mais 

economia” em fonte 30, “Só até hoje” em fonte 10. 

 No texto ao lado encontra-se no cabeçalho o nome do aparelho “Novo Inspiron 14R” 

em vermelho, e abaixo a frase “Novo design, mais leve e versátil” em branco dentro de um 

retângulo preto. Depois tem o preço escrito “10x de” em negrito e caixa baixa, e “R$” 

também desse modo, e “189,90” em caixa alta, e “nos cartões” novamente em caixa baixa, 

sendo que todo esse valor está em negrito. 

 Após tem uma linha reta que separa as frases do preço e de descrição do produto, e 

aqui contém a frase “À vista R$ 1.899”, sendo que esse preço está em negrito, e abaixo a frase 

“Confira as condições de frete”. Adiante, tem as seguintes características do produto: “3º 

geração do processador Intel ® Core ™ i5”; “Windows 8”; “HD de 1TB”; “1ano de garantia 
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com diagnóstico remoto e atendimento no local(¹)”; “1 ano e 3 meses de McAfee Security 

Center”; “Compre o Office hoje!”.  

 Depois do texto centralizado, tem o logotipo do software “Office” com a sua 

respectiva logo do lado direito, sendo esta aparece em 2 dimensões que está de lado e as 

dimensões desse quadrado são desproporcionais em relação umas com as outras, e além disso, 

dentro aparece uma pequena borda interna em amarelo, pois todos estão em laranja, e depois 

tem a frase “O novo Office está mais potente do que nunca”. 

 Abaixo do notebook tem as frases: “Consulte um especialista Dell” com uma linha 

reta separando das próximas: “Dell.com.br”, “ou”, “0800 722 3405”, sendo antes e depois do 

“ou” estão em negrito, e a frase: “De segunda à sexta, das 8h às 22h, e sábado, das 9h às 18h”. 

Já na nota de rodapé está escrito: 

 

Oferta válida até 18/03/2013, limitado a 03 unidades para pessoa física, seja por 

aquisição direta e/ou entrega a ordem, e que não tenha adquirido equipamentos Dell 

nos últimos 04 meses, e a 05 unidades para pessoa jurídica ou grupo de empresas 

com até 500 funcionários registrados. Os serviços de suporte pós garantia e demais 

serviços serão faturados em nota fiscal específica de prestação de serviço. Preços 

com impostos para a cidade de São Paulo. As ofertas podem ser adquiridas através 

de Cartão de Crédito das operadoras Visa, Mastercard, American Express, Hipercard 

ou Diners. Para mais detalhes sobre a promoção, outras condições de pagamento e 

sobre a garantia do seu equipamento consulte o seu representante de vendas ou visite 

www.dell.com.br. Frete não incluso, ligue e confira as condições de frete. Empresa 

beneficiada pela Lei de Informática. foto meramente ilustrativa. 1 – Plano de 

Serviços: para mais informações, acesse www.dell.com.br/planodeservicos. Garantia 

total (legal + contratual) de 01 ano, inclui peças e mão de obra, restrita aos produtos 

Dell. Produtos e softwares de outras marcas estão sujeitos aos termos de garantia dos 

respectivos fabricantes, conforme o respectivo site. Intel, o logotipo Intel, Intel 

Inside, Intel Core e Core Inside são marcas da Intel Corporation nos EUA e em 

outros países. Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft 

Corporation nos EUA. © 2013 Dell Inc. Todos os direitos reservados. 

 

 

4.2.2 Análise do Anúncio 2 

 

 A estratégia utilizada de conter “Preços com impostos para a cidade de São Paulo” 

caracteriza que a Dell enfoca que o anúncio também é veiculado em jornais nesse estado, e 

que incorpora ainda mais, a competição pela aquisição da compra do produto no estado de 

São Paulo com Rio Grande do Sul e Santa Catarina que é veiculado o Jornal Zero Hora.  

 Já as marcas aqui descritas, incorporam estratégias de informação, indiferenciada e 

de posicionamento de cada uma delas, sendo registradas tem cada qual seus direitos autorais e 

de responsabilidades de garantia independentes e limitadas aos seus fabricantes. 
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 No decorrer do anúncio, Lupetti (2003) aborda que as estratégias de informação 

apresentadas na prova do texto e no uso do Excel na imagem da tela do notebook, bem como 

indiferenciada, de informação e de posicionamento enfatizadas no aparecimento da marca 

Dell na caixa de diálogo, no notebook entre a tela e a sua base incorporam a lembrança de 

marca aos leitores e possíveis compradores. 

 Na imagem de centro, segundo Joly (2001), que discerne sobre mensagem visual, a 

tela do notebook ao mostra um notebook virado de costas porém na diagonal para o leitor, 

enfocando o novo design presente no tema.  

 A imagem de um notebook fechado compõe o visual e a luz na marca Dell atrás de 

sua tela enfoca a marca, e o cinza claro do produto para Danger (1973), remete a dignidade 

representada pela marca Dell usada na foto meramente ilustrativa como enfatiza o rodapé. 

 Utilizou-se de luz e sombra de lâmpadas dicróicas em que Visinheski (2013) traz 

para caracterizar toda a base do produto e suas luzes de funções ligadas como descritas acima 

demarcando as marcas da textura e profundidade do notebook, em relação à mesa exposta 

pela sombra abaixo dele, corroborando o foco no produto. O quadrado laranja para Danger 

(1973) remete força, luminosidade a capacidade de armazenamento, descrita na frase “6GB de 

memória” são necessários inclusive para guardar fotos e vídeos em que dispõe essa geração 

de jovens do século XXI conectados na internet, da esquerda para a direita sugerida pelo 

Jornal Zero Hora. 

 A marca do produto com seu respectivo nome encontra-se disposta ao lado direito da 

imagem, “Novo Inspiron 14R”, remete para Pinho (2004), uma das funções da publicidade, 

que é motivar o consumo dentre os leitores. Esse exórdio de Costa (2913) é seguido do tema 

abaixo, “Novo design, mais leve e versátil”, que com a composição e textura dispostas na 

fotografia, a sua percepção é nítida. Esses jovens transportam materiais diversos ou em alguns 

casos, muito poucos, o que para eles, ter um notebook com as características descritas no 

tema, pode ajudar e até decidir na escolha do produto e da marca Dell. 

 O preço sugestivo da narração, “10 x de R$ 189,90 no cartão” é uma forma de 

atentar ao cliente de que será fácil a sua aquisição, até mesmo o próprio rodapé enfatiza essa 

ideia, pelo fato de trazer as informações “nota fiscal” e “impostos”, que são creditados 

mensalmente da conta bancária da empresa ou do comprador, o jovem. Ou abaixo tem a 

informação do valor “À vista R$1.899,00” que pondera outra forma de aquisição menos 

sugerida pela Dell no rodapé, que para um economista jovem ou um jovem estudante pode ser 

viável. 



73 

 

 

 

 Já as provas, são todas descrições dos hardwares e softwares utilizados e 

disponibilizados pela Dell, que Joly (2001) discerne sobre mensagens icônica, plástica e 

visual, sendo essas que demonstram os componentes internos que caracterizam o desempenho 

e a intercalação do processador, Windows, HD, 1 ano de garantia com atendimento no local e 

garantia de McAfee, um antivírus para garantir a segurança dos dados dos compradores. As 

peças remetem ao hardware encontrado somente dentro do produto, e os softwares aos 

programas que o usuário utilizará em seu trabalho ou no estudo. Aqui, o poder do notebook da 

marca Dell fica por conta do processador e placa de vídeo com poder de processamento 

individual e próprios da geração jovem. 

 A marca Office escrito abaixo do texto com o seu logotipo bidimensional, 

complementada com a frase a seguir: “O novo Office está mais potente do que nunca” deve 

mostrar ao leitor que em decorrência do design o avanço é nítido. 

 Na caixa de diálogo com o leitor, o vermelho remete a paixão e o calor da promoção 

da Dell nesse anúncio, em que a frase “A Dell recomenda o Windows 8” e “Dell: The power 

to more” contidas nos cantos superior esquerdo e direito respectivamente, corroboram a 

recomendação e o poder que a Dell discerne no texto. 

 A imagem de um quadrado branco com retângulo vermelho, com o número “10” e no 

retângulo vermelho aparece escrito a palavra “Oferta Relâmpago Dell”, para Joly (2001) 

representa uma mensagem plástica de uma um relógio cronometrado pelos parafusos em cima 

e na lateral, sendo que escrita em negrito destaca a importância do momento. E que as frases 

“Ofertas incríveis com muito mais economia” e “Só até hoje” reforçam a ideia de 

imediaticidade do produto ofertados pela marca Dell para a sua compra promocional. Já as 

frases acima do rodapé, somente trazem informações sobre contato e convida o leitor a ver 

demais ofertas no site. 

 Com a nota de rodapé, destaca que a oferta é válida para os 10 dias subsequentes 

decorridos após a distribuição e circulação do jornal, e limita a venda a “03 unidades para 

pessoa física” e “05 unidades para pessoa jurídica ou grupo de empresas” por se tratar de 

venda com nota fiscal, cobrada através de cartões de crédito e fabricada em indústrias no 

Brasil discorridos no mesmo local. Limitar a venda é uma estratégia de informação da marca 

Dell para alertar o cliente para não acumular diferentes prestações de grande valor podendo 

acarretar juros altos do banco e da Dell, ainda que não seja um bom negócio para ambos, por 

se tratar de jovens, que costumam limitar as suas compras em decorrência de gastos com 

estudos, empresas, cursos e a sua vida pessoal. E “500 funcionários registrados” enfatiza que 
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jovens empresários podem fazer uso contabilmente do sistema tributário simples nacional 

para micro e pequenos empresários, no caso, profissionais autônomos e liberais. 

 

 

4.3.1 Descrição do Anúncio 3 

 

 No terceiro anúncio (figura 03) de página inteira veiculado no dia 5 de abril de 2013, 

ano 49, número 17.345, na editoria economia, antes da editoria segundo caderno, na área 

kzuka, onde após a vem editoria geral.  

 

 

Figura 03: Anúncio Dell do dia 5 de abril de 2013 

 

 Aparece em foco, alinhado à direita, no meio do anúncio, o notebook aberto de frente 

para o leitor, com a tela totalmente ereta e aparecendo no centro inferior a marca Dell, e como 

não aparece teclado, percebe-se uma iluminação (luz branca) batendo em toda a frente de sua 

base, e por causa disso, torna-se evidente os desenhos dos indicativos com luzes de: ligar, 
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bateria, capslock, e wireless respectivamente da esquerda para direita. Mostra o 

funcionamento do Excel em sua tela de fundo azul, sem visualizar o teclado, e neste mostra 

uma tabela de “orçamentos” com palavras em inglês, com 9 linhas por 16 colunas de “fonte 

de materiais”, onde abaixo tem outro de 4 linhas por 7 colunas de “outros recursos”, e por 

último um de 3 linhas por 3 colunas de “próxima grande compra”. No primeiro demonstra, 

provavelmente, uma lista de produtos com quantidade e percentagens; no segundo, o mesmo, 

porém ocorre nos respectivos meses; e posterior, compras da empresa.  

 Ao lado tem um gráfico tipo pizza que sintetiza os produtos orçados e cada qual 

contém a sua respectiva cor – azul escuro, verde claro, laranja, azul claro, amarelo, azul 

turquesa, verde escuro e vermelho, respectivamente da direita para a esquerda. A tabela é em 

fundo branco, com a primeira linha em laranja, e entre uma e outra, tem uma linha em branco 

separando uma tabela da outras. Ademais, a barra inferior da tabela é na cor verde escuro, e a 

barra de ferramentas do Windows aparece em cinza contendo os seguintes programas (da 

esquerda para a direita): Internet Explorer, OneNote, Word, Power Point, Excel (que é o 

programa utilizado).  

 Acima desta imagem e texto, tem uma caixa de diálogo quadrado em vermelho 

preenchendo todo o topo da página de jornal, e em seu canto superior esquerdo a frase “A 

Dell recomenda o Windows 8”, e no outro lado a marca Dell, com a frase em inglês “the 

power to more”. Abaixo da primeira frase, centralizado à direita, no centro dessa caixa, tem 

um quadrado que contém o número “10” em caixa alta branca, e abaixo, um retângulo em 

vermelho um quadrado com a palavra “Dias” em branco abaixo do número. Ao seu lado, tem 

a frase que companha a forma em duas linhas: “Dias Arrasadores”, e posterior, aparecem em 

fonte 30 a frase “Todos os dias superconfigurações em ofertas para você”; e “É por tempo 

limitado” em fonte 20, todas as letras em branco. 

 Ao seu lado o modelo do mesmo com o texto descrevendo as suas informações 

técnicas. Com um quadrado verde do lado esquerdo desta tela escrito: “HD de 1TB”, já o 

título do texto: “Inspiron 14” com um retângulo preto contendo a frase “Mais leve, fino e 

versátil”, e logo abaixo em negrito: os números “10x de R$” em caixa baixa e “199,90” em 

caixa alta, e após novamente em caixa baixa normal “nos cartões”. 

 Após, entre linhas retas que separam o preço das informações do produto, tem “À 

vista R$ 1.999”, e “Confira as condições de frete”, sendo que a frase está em fonte normal, e 

em negrito somente o preço “R$ 1.999,00”. Em seguida tem os seguintes dizeres: “3ª Geração 

do Processador Intel ® Core ™ i5”; “Windows 8”; “4GB de memória”; “Placa de vídeo 
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NVIDIA ® GeForce ® GT730M LE 2GB DDR3”; “1 ano de garantia com diagnóstico 

remoto e atendimento no local¹; e “Compre o Office hoje!”. 

 Depois do texto centralizado, tem o logotipo do software “Office” com a sua 

respectiva logo do lado direito, sendo esta aparece em 2 dimensões que está de lado e as 

dimensões desse quadrado são desproporcionais em relação umas com as outras, e além disso, 

dentro aparece uma pequena borda interna em amarelo, pois todos estão em laranja, e depois 

do seu lado esquerdo tem a frase “O novo Office está mais avançado do que nunca”. 

 Abaixo do notebook tem as frases: “Confira mais ofertas arrasadoras no site” com 

uma linha reta separando das próximas: “Dell.com.br”, “ou”, “0800 722 3405”, sendo antes e 

depois do “ou” estão em negrito, e a frase: “De segunda à sexta, das 8h às 22h, e sábado, das 

9h às 18h”. Já na nota de rodapé está escrito: 

 

Oferta válida até 14/04/2013, limitada a 03 unidades para pessoa física, seja por 

aquisição direta e/ou entrega à ordem, e que não tenha adquirido equipamentos Dell 

nos últimos 04 meses, e a 05 unidades para pessoa jurídica ou grupo de empresas 

com até 500 funcionários registrados. Os serviços de suporte pós garantia e demais 

serviços serão faturados em nota fiscal específica de prestação de serviço. Preços 

com impostos para a cidade de São Paulo. As ofertas podem ser adquiridas através 

de Cartão de Crédito das operadoras Visa, Mastercard, American Express, Hipercard 

ou Diners. Para mais detalhes sobre a promoção, outras condições de pagamento e 

sobre a garantia do seu equipamento consulte o seu representante de vendas ou visite 

o site www.dell.com.br. Frete não incluso, ligue e confira as condições de frete. 

Empresa beneficiada pela Lei de Informática. Fotos meramente ilustrativas. 1 – 

Plano de Serviços: para mais informações, acesse www.dell.com.br/planodeserviços. 

Garantia total (legal + contratual) de 01 ano, inclui peças e mão de obra, restrita aos 

produtos Dell. Produtos e softwares de outras marcas estão sujeitos aos termos de 

garantia dos respectivos fabricantes, conforme o respectivo site. Intel, o logotipo 

Intel, Intel Inside, Intel Core e Core Inside são marcas da Intel Corporation nos EUA 

e em outros países. Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft 

Corporation nos EUA. © 2013 Dell Inc. Todos os direitos reservados. 

 

 

4.3.2 Análise do Anúncio 3 

 

 A estratégia utilizada de conter “Preços com impostos para a cidade de São Paulo” 

caracteriza que a Dell enfoca que o anúncio também é veiculado em jornais nesse estado, e 

que incorpora ainda mais, a competição pela aquisição da compra do produto no estado de 

São Paulo com Rio Grande do Sul e Santa Catarina que é veiculado o Jornal Zero Hora.  

 Já as marcas aqui descritas, incorporam estratégias de informação, indiferenciada e 

de posicionamento de cada uma delas, sendo registradas tem cada qual seus direitos autorais e 

de responsabilidades de garantia independentes e limitadas aos seus fabricantes. 
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 No decorrer do anúncio, Lupetti (2003) aborda que as estratégias de informação 

apresentadas na prova do texto e no uso do Excel na imagem da tela do notebook, bem como 

indiferenciada, de informação e de posicionamento enfatizadas no aparecimento da marca 

Dell na caixa de diálogo, no notebook entre a tela e a sua base incorporam a lembrança de 

marca aos leitores e possíveis compradores. 

 Na imagem de centro, segundo Joly (2001), que discerne sobre mensagem visual, a 

tela do notebook ao mostrar a tabela e o gráfico do Excel, demonstra uma representação da 

realidade, ao enfatizar e relacionar o uso do software ao ambiente de trabalho das empresas. 

Essas as utilizam para agrupar os processos de compra e estoque de seus produtos, que é 

desempenhado pelo produto em relação ao processamento do processador Corel i5 

mencionado nas provas, segundo Costa (2013) do texto ao lado. 

 O gráfico estilo pizza corrobora a intenção da Dell de uma melhor visualização para 

a empresa das informações decorridas da análise e condensação da tabela aos leitores, que 

sendo esse anúncio publicado na editoria de Economia, na área Kzuka. Os dados referidos 

outrora caracterizam em percentagens compras realizadas possivelmente por um jovem 

economista ou empresário e disponibilizadas nesse aspecto ao mercado econômico. 

 As cores utilizadas aqui são azul (tela e gráfico), laranja (destacando a primeira linha 

da tabela e as demais são usadas para diferenciar os diferentes produtos do leitor no gráfico de 

pizza. Farina (1999), aponta que o laranja corresponde a idade de 10 a 20 anos que traz 

consigo aventura e imaginação, e o azul a idade de 40 a 50 anos em que predomina o 

pensamento e a inteligência de quem deseja estabilidade nos negócios. Esse mesmo azul para 

o autor, ressalta ser propício a equipamentos elétricos, nesse caso o notebook, e o laranja 

remete a partes móveis e perigosas da máquina, essa referida à aventura que esse leitor pode 

desempenhar para o uso e manuseio do seu trabalho e estudo e necessitam de notebook 

semelhante para suportar as variações decorridas do uso oferecendo-lhe o suporte. 

 Pinho (2000) corrobora que o azul utilizado para trazer espaço, verdade, 

intelectualidade e precaução na qual o jovem busca em um equipamento, e o laranja remete a 

força, energia, euforia e tentação de dispor de um notebook que oferece a ele subsídios para 

processar as informações e dispô-las na tabela, por exemplo de percentagens decorrentes de 

contas. Assim, essa mensagem plástica trazida por Joly (2001), compõe toda uma construção 

de ideias que se intercalam proporcionando ao leitor a confiança que as marcas Dell, Intel e 

Microsoft muito utilizadas por esse público, a Dell lhes oferece através de hardwares potentes 

enfatizados no texto. 
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 Ainda, essa autora tem a mensagem icônica que codifica através da tabela e gráfico 

de pizza cortado em pedaços, a ideia de que aventura e segurança andam juntas em um 

equipamento que tanto oferece ao seu comprador. 

 A imagem de um notebook aberto compõe uma textura nítida e precisa da tabela e 

gráfico, mostrando detalhes da composição gerada pelo notebook e remetida ao leitor para 

contextualizar o potencial do equipamento, gerando uma expectativa que o leitor precisa para 

intercalar performance e aptidão da máquina. Sendo que na borda inferior demonstra 

iconizado os softwares encontrados no Windows 8, e que provavelmente, para o leitor da 

seção economia lhe será útil quando precisar de estudos, trabalhos e relacionamentos na 

Internet (e), relatórios e trabalhos diversos no Word [W], apresentações no Power Point 

[circulo dentro de um quadrado tudo em laranja e diminuído em uma folha de linhas escritas]. 

Esses ícones abordados acima dão uma exatidão e ideia da quantidade de usos para estudantes 

e profissionais, por exemplo, que ali busca vários programas e desempenhos do produto que o 

ajudem no negócio e nos estudos. 

 Um notebook aberto e muito próximo do leitor, aparentemente, é o que refere 

Santaella (2010) ao abordar a fotografia de referência para mostrar o enquadramento aqui 

presente e colocado por Stock (2011), em que a Dell optou por um plano médio. Esse focou 

na tela que trouxe tabela e gráfico para dispor no branco de fundo do software o asseio e a 

limpeza transcorridos na imagem. E o cinza escuro do produto para Danger (1973), remete a 

dignidade representada pela marca Dell usada na foto meramente ilustrativa como enfatiza o 

rodapé. 

 Utilizou-se de luz e sombra de lâmpadas dicróicas em que Visinheski (2013) traz 

para caracterizar toda a base do produto e suas luzes de funções ligadas como descritas acima 

demarcando as marcas da textura e pouca profundidade do notebook, em relação à mesa 

exposta pela sombra abaixo dele, corroborando o foco na tela. O quadrado verde para Danger 

(1973) remete com ar do campo a capacidade de armazenamento, descrita na frase “HD de 

1TB” (hard drive de 1 terabyte) necessários inclusive para guardar fotos e vídeos em que 

dispõe essa geração de jovens do século XXI conectados na internet, e colocada no topo 

superior esquerdo destaca visualmente a leitura do início da tabela, da esquerda para a direita 

sugerida pelo Jornal Zero Hora. 

 A marca do produto com seu respectivo nome encontra-se disposta ao lado direito da 

imagem, “Inspiron 14R”, remete para Pinho (2004), uma das funções da publicidade, que é 

motivar o consumo dentre os leitores. Esse exórdio de Costa (2913) é seguido do tema abaixo, 
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“Agora mais leve, fino e versátil”, porém conforme a imagem, por estar com a tela aberta e de 

frente para o leitor, somente é possível perceber que é leve e fino se olhar para a sua base, que 

é iluminada por este motivo. Esses jovens transportam materiais diversos ou em alguns casos, 

muito poucos, o que para eles, ter um notebook com as características descritas no tema, pode 

ajudar e até decidir na escolha do produto e da marca Dell. 

 O preço sugestivo da narração, “10 x de R$ 199,90 no cartão” é uma forma de 

atentar ao cliente de que será fácil a sua aquisição, até mesmo o próprio rodapé enfatiza essa 

ideia, pelo fato de trazer as informações “nota fiscal” e “impostos”, que são creditados 

mensalmente da conta bancária da empresa ou do comprador, o jovem. Ou abaixo tem a 

informação do valor “À vista R$1.999,00” que pondera outra forma de aquisição menos 

sugerida pela Dell no rodapé, que para um economista jovem ou um jovem estudante pode ser 

viável. 

 Já as provas, são todas descrições dos hardwares e softwares utilizados e 

disponibilizados pela Dell, que Joly (2001) discerne sobre mensagens icônica, plástica e 

visual, sendo essas que demonstram os componentes internos que caracterizam o desempenho 

e a intercalação do processador, Windows, memória, placa de vídeo e 1 ano de garantia com 

atendimento no local. As peças remetem ao hardware encontrado somente dentro do produto, 

e os softwares aos programas que o usuário utilizará em seu trabalho ou no estudo. Aqui, o 

poder do notebook da marca Dell fica por conta do processador e placa de vídeo com poder de 

processamento individual e próprios da geração jovem. 

 A marca Office escrito abaixo do texto e o seu logotipo bidimensional, 

complementada com a frase abaixo da imagem: “O novo Office está mais avançado do que 

nunca” deve mostrar ao leitor que em decorrência da tabela e gráfico, o avanço é nítido, 

porém não se observa tal característica enfocada para jovens que primam, no geral, pela 

dinamicidade e segurança de interação dentre os hardwares e softwares somente com a 

imagem da tela, que não demonstra a interação disponibilizada pelo Windows 8 por não 

conter outros softwares ou imagens que poderiam interagir entre si. 

 Na caixa de diálogo com o leitor, o vermelho remete a paixão e o calor da promoção 

da Dell nesse anúncio, em que a frase “A Dell recomenda o Windows 8” e “Dell: The power 

to more” contidas nos cantos superior esquerdo e direito respectivamente, corroboram a 

recomendação e o poder que a Dell discerne no texto. 

 A imagem de um quadrado branco com retângulo vermelho, com o número “10” e no 

retângulo vermelho aparece escrito a palavra “dias”, para Joly (2001) representa uma 
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mensagem plástica de uma folha mostrando tal informação para dizer ao leitor que a 

promoção de “Dias Arrasadores” está valendo, sendo que escrita em negrito destaca a 

importância do momento, porém a palavra “dia” aparece na imagem e na frase ao lado torna a 

informação redundante. E que as frases “Todos os dias, superconfigurações em oferta para 

você” e “É por tempo limitado” reforçam a ideia de dias ofertados pela marca Dell para a 

compra do produto que promocional enfatizados em caixa alta. Já as frases acima do rodapé, 

somente trazem informações sobre contato e convida o leitor a ver demais ofertas no site. 

 Com a nota de rodapé, destaca que a oferta é válida para os 10 dias subsequentes 

decorridos após a distribuição e circulação do jornal, e limita a venda a “03 unidades para 

pessoa física” e “05 unidades para pessoa jurídica ou grupo de empresas” por se tratar de 

venda com nota fiscal, cobrada através de cartões de crédito e fabricada em indústrias no 

Brasil discorridos no mesmo local. Limitar a venda é uma estratégia de informação da marca 

Dell para alertar o cliente para não acumular diferentes prestações de grande valor podendo 

acarretar juros altos do banco e da Dell, ainda que não seja um bom negócio para ambos, por 

se tratar de jovens, que costumam limitar as suas compras em decorrência de gastos com 

estudos, empresas, cursos e a sua vida pessoal. E “500 funcionários registrados” enfatiza que 

jovens empresários podem fazer uso contabilmente do sistema tributário simples nacional 

para micro e pequenos empresários, no caso, profissionais autônomos e liberais. 

 

 

4.4.1 Descrição do Anúncio 4 

 

 No quarto anúncio (figura 04) de página inteira veiculado no dia 15 de abril de 2013, 

ano 49, número 17.355, na editoria política, antes da editoria economia, onde após vem a 

editoria geral.  
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Figura 04: Anúncio Dell do dia 15 de abril de 2013 

 

 Aparece em foco, alinhado à direita, no meio do anúncio, o notebook aberto de frente 

para o leitor, com a tela totalmente ereta e aparecendo no centro inferior a marca Dell, e como 

não aparece teclado, percebe-se uma iluminação (luz branca) batendo em toda a frente de sua 

base, e por causa disso, torna-se evidente os desenhos dos indicativos com luzes de: ligar, 

bateria, capslock, e wireless respectivamente da esquerda para direita. Mostra o 

funcionamento do Windows 8, através de telas interativas de toque, em que nas 15 imagens 

inteiras que aparecem ali em um fundo azul com linhas curvas e formas ovais, escrito no 

canto superior esquerdo “Start” e no canto superior direito “Diogo” com sua respectiva foto 

ao lado direito. 

 Sendo quatro blocos de imagens, no primeiro, um retângulo azul claro com a frase 

“Victor Ferraz” e o endereço virtual; na segunda imagem da esquerda para a direita, mostra 

provavelmente ele. Victor está sorrindo, tem barba e bigode com muitos pelos, boina, camisa 

polo azul, de lado e com a cabeça levemente voltada para frente em relação ao fotógrafo que 

está à sua frente, e o fundo atrás dele é um muro de pedras marrons. Ao seu lado estão os seus 
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amigos, a imagem mostra um homem de lado com rosto comprido, com cabelo comprido, de 

óculos, com camisa lilás; após, tem uma mulher negra, com canelo comprido, blusa preta e 

decotada, e fundo da fotografia com a metade esquerda caracterizada como um rochedo e a 

outra o mar com ondas. Na outra aparece um homem negro com cabelo rastafári e touca curta 

vermelha e ao fundo uma rua; na quarta, uma loira de cabelos compridos com blusa azul, e ao 

fundo casas. A primeira, terceira e quarta fotografias, as pessoas mostram ao sorrir os dentes, 

e nas outras, os sorrisos são discretos. No quarto quadrado azul claro, abaixo de Victor, 

mostra duas margaridas com cabo verde, folhas brancas e miolo amarelo. No último desse 

conjunto, mostra um quadrado com triângulo voltado à direita todos brancos, escrito: “ :- ) “, e 

abaixo “mensagens” em fundo roxo claro. 

 No segundo conjunto de imagens ao lado, no retângulo roxo, aparece escrito: “tiker 

4:30 – 10:00 pm” e ao seu lado “8” em fonte 30; abaixo um retângulo fotográfico com 

imagens de dois meninos correndo em um campo e ao fundo árvores. Sendo que um deles está 

com cabelo curto raspado nas laterais, com camisa curta azul claro listrado azul escuro, calça 

preta com tênis branco, e o outro menino está com camisa curta amarelo claro por baixo uma 

camisa amarelo queimado comprido, calça preto com tênis branco. E o segundo chuta uma 

bola azul claro em um dia ensolarado pelo céu ao fundo da paisagem e a sombra do primeiro 

atrás desse, e das árvores na frente do segundo encobrindo a sua sombra. Já no terceiro 

retângulo azul claro, tem um sol coberto parcialmente por uma nuvem, e ao lado escrito “23º, 

São Paulo, ensolarado 21º/27º”. 

 No terceiro conjunto de imagens, está escrito um “e” em fonte 30, em um fundo azul 

escuro, e abaixo escrito: “Internet Explorer”; ao lado, uma um quadrado em duas dimensões, 

com duas linhas retas que se cruzam no centro, e duas linhas curvas acima desse, uma atrás da 

outra. Abaixo do “e”, tem um quadrado roxo claro, com três triângulos na vertical, que juntos 

aparentam ser um mapa pelas formas da esquerda para a direita, e em baixo escrito “Maples”; 

e o outro quadrado azul escuro aparece duas nuvens brancas, a maior atrás da menor, e abaixo 

escrito “Cloud”. No último retângulo laranja, aparece um quadrado maior, em que dentro tem 

um retângulo comprido e espessura curta, seguido de um retângulo curto de espessura grossa, 

embaixo um quadrado, com dois retângulos de igual tamanhos compridos e espessos, e ao 

lado, uma aba triangular reta e comprida; abaixo está escrito “Newspaper”. 

 No último conjunto de imagens, na primeira tem uma paisagem de um céu nublado 

roxo, em baixo ao fundo, um amarelado de pôr do sol, nas laterais as montanhas e no meio 

um rio que aparenta ir até o mar, e na esquerda abaixo escrito “6 pm”. Na segunda imagem 
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com fundo verde escuro, duas formas ovais, uma de cada lado, e no centro um quadrado 

comum circulo ao centro. Já no quadrado seguinte laranja, duas linhas curvas para baixo, com 

dois semicírculos nas laterais internas. 

 Acima da imagem e texto, tem uma caixa de diálogo quadrado em vermelho 

preenchendo todo o topo da página de jornal, e em seu canto superior esquerdo a frase “A 

Dell recomenda o Windows 8”, e no outro lado a marca Dell, com a frase em inglês “the 

power to more”. Abaixo da primeira frase, centralizado à direita, no centro dessa caixa, tem 

um quadrado que contém o número “10” em caixa alta branca, e abaixo, um retângulo em 

vermelho um quadrado com a palavra “Dias” em branco abaixo do número. Ao seu lado, tem 

a frase que companha a forma em duas linhas: “Dias Arrasadores”, e posterior, aparecem em 

fonte 30 a frase “Todos os dias superconfigurações em ofertas para você”; e “Última chance 

para aproveitar” em fonte 20, todas as letras em branco. 

 Ao lado o modelo do mesmo com o texto descrevendo as suas informações técnicas. 

Com um quadrado verde do lado esquerdo desta tela escrito: “HD de 1TB”, já o título do 

texto: “Inspiron 14” com um retângulo preto contendo a frase “Mais leve, fino e versátil”, e 

logo abaixo em negrito: os números “10x de R$” em caixa baixa e “199,90” em caixa alta, e 

após novamente em caixa baixa normal “nos cartões”. 

 Após, entre linhas retas que separam o preço das informações do produto, tem “À 

vista R$ 1.999”, e “Confira as condições de frete”, sendo que a frase está em fonte normal, e 

em negrito somente o preço “R$ 1.999,00”. Em seguida tem os seguintes dizeres: “3ª Geração 

do Processador Intel ® Core ™ i5”; “Windows 8”; “4GB de memória”; “Placa de vídeo 

NVIDIA ® GeForce ® GT730M LE 2GB DDR3”; e “1 ano de garantia com diagnóstico 

remoto e atendimento no local¹”. 

 Depois do texto centralizado à direita, tem um retângulo verde limão, contendo: a 

frase “Bonito, rápido e fluído”, com quatro quadrados, dois internos pequenos e dois externos 

maiores, escrito novamente “Windows 8”. 

 Abaixo do notebook tem as frases: “Confira mais ofertas arrasadoras no site” com 

uma linha reta separando das próximas: “Dell.com.br”, “ou”, “0800 722 3405”, sendo antes e 

depois do “ou” estão em negrito, e a frase: “De segunda à sexta, das 8h às 22h, e sábado, das 

9h às 18h”. Já na nota de rodapé está escrito: 

 

Oferta válida até 15/04/2013, limitada a 03 unidades para pessoa física, seja por 

aquisição direta e/ou entrega a ordem, e que não tenha adquirido equipamentos Dell 

nos últimos 04 meses, e a 05 unidades para pessoa jurídica ou grupo de empresas 

com até 500 funcionários registrados. Os serviços de suporte pós garantia e demais 
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serviços serão faturados em nota fiscal específica de prestação de serviço. Preços 

com impostos para a cidade de São Paulo. As ofertas podem ser adquiridas através 

do Cartão de Crédito das operadoras Visa, Mastercard, American Express, 

Hipercard ou Diners. Para mais detalhes sobre a promoção, outras condições de 

pagamento e sobre a garantia do seu equipamento consulte o seu representante de 

vendas ou visite o site www.dell.com.br. Frete não incluso, ligue e confira as 

condições de frete. Empresa beneficiada pela Lei de Informática. foto meramente 

ilustrativa. 1 – Plano de Serviços, para mais informações, acesso 

www.dell.com.br/planodeservicos. Garantia total (legal + contratual) de 01 ano, 

inclui peças e mão de obra, restrita aos produtos Dell. Produtos e softwares de outras 

marcas estão sujeitos aos termos de garantia dos respectivos fabricantes, conforme o 

respectivo site. Intel, Intel Inside, Intel Core e Core Inside são marcas da Intel 

Corporation nos EUA e em outros países. Microsoft e Windows são marcas 

registradas da Microsoft Corporation nos EUA. © 2013 Dell Inc. Todos os direitos 

reservados. 

 

 

4.4.2 Análise do Anúncio 4 

 

 A estratégia utilizada de conter “Preços com impostos para a cidade de São Paulo” 

caracteriza que a Dell enfoca que o anúncio também é veiculado em jornais nesse estado, e 

que incorpora ainda mais, a competição pela aquisição da compra do produto no estado de 

São Paulo com Rio Grande do Sul e Santa Catarina que é veiculado o Jornal Zero Hora.  

 Já as marcas aqui descritas, incorporam estratégias de informação, indiferenciada e 

de posicionamento de cada uma delas, sendo registradas tem cada qual seus direitos autorais e 

de responsabilidades de garantia independentes e limitadas aos seus fabricantes. 

 No decorrer do anúncio, Lupetti (2003) aborda que as estratégias de informação 

apresentadas na prova do texto e no uso do Excel na imagem da tela do notebook, bem como 

indiferenciada, de informação e de posicionamento enfatizadas no aparecimento da marca 

Dell na caixa de diálogo, no notebook entre a tela e a sua base incorporam a lembrança de 

marca aos leitores e possíveis compradores. 

 Na imagem de centro, segundo Joly (2001), que discerne sobre mensagem visual, a 

tela do notebook ao mostrar a interatividade das funcionalidades do Windows 8, demonstra 

uma representação da realidade, ao enfatizar e relacionar o uso do software ao ambiente de 

trabalho das empresas e dos políticos. Essas as utilizam para agrupar os processos interativos 

de sua vida profissional e pessoal, que é desempenhado pelo produto em relação ao 

processamento do processador Corel i5 mencionado nas provas, segundo Costa (2013) do 

texto ao lado. 

 A tela mostra nos dois primeiros conjuntos, informações sobre “Victor Ferraz” e 

“Ticker” que caracterizam e ancoram as imagens abaixo de cada uma delas; no primeiro 
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conjunto, Victor aparece em destaque na frente de um muro de pedras, provavelmente, está 

em uma praia ou em uma cidade Europeia, característica desse tipo de paisagem de fundo. A 

aparência dele é de um jovem de 30 anos, que costuma viajar, seu estilo “barba triangular” 

encobre o seu rosto e busto, e a camisa polo enfatiza sua vontade de percorrer o mundo atrás 

de aventuras em suas horas de folga, remetidas por mensagem visual de Joly (2001). 

 Seus amigos ou contatos ao lado, são caracterizados pelo mesmo estilo, despojado, 

alegre e viajadores, onde as imagens atrás deles, permeiam entre fundo branco, praia (rochedo 

com a maré), rua, casas, todas com um céu azul em um dia ensolarado. Ainda, seus estilos 

remetem a ícones (mensagem icônica) e representam (mensagem plástica): Elvis (cabelo 

comprido com toupet voltado para cima); jovem negra de cabelo comprido com a pele; cabelo 

rastafári que tem a preferência de alguns negros pela vida Africana; e loira de cabelos 

compridos. Todos sorrindo e caracterizando a sua independência profissional e pessoal, pois 

as quadros abaixo deles, no primeiro om fundo azul claro, a margarida remete ao papel de 

parede do Windows, disponível em sites da marca Microsoft, e no segundo, roxo, o ícone 

balão de fala com “:- )” mostra uma mensagem plástica de um rosto sorrindo. As cores 

utilizadas aqui são azul, Farina (1999), aponta que o azul, na idade de 40 a 50 anos em que 

predomina o pensamento e a inteligência de quem deseja estabilidade nos negócios, e o roxo, 

na idade de 60 anos – caracteriza o saber, e Pinho (2000), fantasia, mistério. 

 No segundo conjunto, “Ticker”, demonstra dois meninos se divertindo em meio ao 

campo em um dia ensolarado em um final de tarde, que mostra o relógio escrito acima e a 

sombra atrás deles, sendo o verde da vegetação remete a adolescência e o amarelo da camisa 

do segundo menino, conforto. E o retângulo azul abaixo, mostra as condições ensolarado com 

poucas nuvens representados pela mensagem icônica, visual e plásticas de Joly (2001). 

 No terceiro conjunto de imagens, caracterizam somente ícones, no primeiro, do 

Internet Explorer de fundo azul, depois em sequência, sacola de compras de fundo verde, 

mapa de viagens de fundo roxo, nuvens brancas de fundo azul, e jornal com fundo laranja. 

Essa última cor, para Farina (1999), aponta que corresponde a idade de 10 a 20 anos que traz 

consigo aventura e imaginação, remete a partes móveis e perigosas da máquina, essa referida 

à aventura que esse leitor pode desempenhar para o uso e manuseio do seu trabalho e estudo e 

necessitam de notebook semelhante para suportar as variações decorridas do uso oferecendo-

lhe o suporte.  No último conjunto de imagens, um vale montanhoso em um pôr do sol, e 

abaixo os quadrados contendo: um joystick de fundo verde, e um fone de ouvido de fundo 

laranja. 
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 Pinho (2000) corrobora que o azul utilizado para trazer espaço, verdade, 

intelectualidade e precaução na qual o jovem busca em um equipamento, e o laranja remete a 

força, energia, euforia e tentação de dispor de um notebook que oferece a ele subsídios para 

processar as informações e dispô-las na tabela, por exemplo, dos quadrados jornal e fone de 

ouvido. Assim, essa mensagem plástica trazida por Joly (2001), compõe toda uma construção 

de ideias que se intercalam proporcionando ao leitor a confiança que as marcas Dell, Intel e 

Microsoft muito utilizadas por esse público, a Dell lhes oferece através de hardwares potentes 

enfatizados no texto. 

 A imagem de um notebook aberto compõe uma textura nítida e precisa da tabela e 

gráfico, mostrando detalhes da composição gerada pelo notebook e remetida ao leitor para 

contextualizar o potencial do equipamento, gerando uma expectativa que o leitor precisa para 

intercalar performance e aptidão da máquina.  

 Um notebook aberto e muito próximo do leitor, aparentemente, é o que refere 

Santaella (2010) ao abordar a fotografia de referência para mostrar o enquadramento aqui 

presente e colocado por Stock (2011), em que a Dell optou por um plano médio. Esse focou 

na tela que trouxe tabela e gráfico para dispor no branco de fundo do software o asseio e a 

limpeza transcorridos na imagem. E o cinza escuro do produto para Danger (1973), remete a 

dignidade representada pela marca Dell usada na foto meramente ilustrativa como enfatiza o 

rodapé. 

 Utilizou-se de luz e sombra de lâmpadas dicróicas em que Visinheski (2013) traz 

para caracterizar toda a base do produto e suas luzes de funções ligadas como descritas acima 

demarcando as marcas da textura e pouca profundidade do notebook, em relação à mesa 

exposta pela sombra abaixo dele, corroborando o foco na tela. O quadrado verde para Danger 

(1973) remete com ar do campo a capacidade de armazenamento, descrita na frase “HD de 

1TB” (hard drive de 1 terabyte) necessários inclusive para guardar fotos e vídeos em que 

dispõe essa geração de jovens do século XXI conectados na internet, e colocada no topo 

superior esquerdo destaca visualmente a leitura do início da tabela, da esquerda para a direita 

sugerida pelo Jornal Zero Hora. 

 A marca do produto com seu respectivo nome encontra-se disposta ao lado direito da 

imagem, “Inspiron 14R”, remete para Pinho (2004), uma das funções da publicidade, que é 

motivar o consumo dentre os leitores. Esse exórdio de Costa (2913) é seguido do tema abaixo, 

“Agora mais leve, fino e versátil”, porém conforme a imagem, por estar com a tela aberta e de 

frente para o leitor, somente é possível perceber que é leve e fino se olhar para a sua base, que 



87 

 

 

 

é iluminada por este motivo. Esses jovens transportam materiais diversos ou em alguns casos, 

muito poucos, o que para eles, ter um notebook com as características descritas no tema, pode 

ajudar e até decidir na escolha do produto e da marca Dell. 

 O preço sugestivo da narração, “10 x de R$ 199,90 no cartão” é uma forma de 

atentar ao cliente de que será fácil a sua aquisição, até mesmo o próprio rodapé enfatiza essa 

ideia, pelo fato de trazer as informações “nota fiscal” e “impostos”, que são creditados 

mensalmente da conta bancária da empresa ou do comprador, o jovem. Ou abaixo tem a 

informação do valor “À vista R$1.999,00” que pondera outra forma de aquisição menos 

sugerida pela Dell no rodapé, que para um economista jovem ou um jovem estudante pode ser 

viável. 

 Já as provas, são todas descrições dos hardwares e softwares utilizados e 

disponibilizados pela Dell, que Joly (2001) discerne sobre mensagens icônica, plástica e 

visual, sendo essas que demonstram os componentes internos que caracterizam o desempenho 

e a intercalação do processador, Windows, memória, placa de vídeo e 1 ano de garantia com 

atendimento no local. As peças remetem ao hardware encontrado somente dentro do produto, 

e os softwares aos programas que o usuário utilizará em seu trabalho ou no estudo. Aqui, o 

poder do notebook da marca Dell fica por conta do processador e placa de vídeo com poder de 

processamento individual e próprios da geração jovem. 

 A marca “Windows 8” escrito abaixo do texto e o seu logotipo bidimensional 

caracterizado por quatro quadrados brancos, complementada com a frase abaixo do texto: 

“Bonito, rápido e fluido” deve mostrar ao leitor que em decorrência das imagens da tela, o 

avanço é rápido, os softwares dentre eles é fluido como o rio da última imagem, e a 

visualização do Windows é Bonita como tudo no seu interior. 

 Na caixa de diálogo com o leitor, o vermelho remete a paixão e o calor da promoção 

da Dell nesse anúncio, em que a frase “A Dell recomenda o Windows 8” e “Dell: The power 

to more” contidas nos cantos superior esquerdo e direito respectivamente, corroboram a 

recomendação e o poder que a Dell discerne no texto. 

 A imagem de um quadrado branco com retângulo vermelho, com o número “10” e no 

retângulo vermelho aparece escrito a palavra “dias”, para Joly (2001) representa uma 

mensagem plástica de uma folha mostrando tal informação para dizer ao leitor que a 

promoção de “Dias Arrasadores” está valendo, sendo que escrita em negrito destaca a 

importância do momento, porém a palavra “dia” aparece na imagem e na frase ao lado torna a 

informação redundante. E que as frases “Todos os dias, superconfigurações em oferta para 
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você” e “É por tempo limitado” reforçam a ideia de dias ofertados pela marca Dell para a 

compra do produto que promocional enfatizados em caixa alta. Já as frases acima do rodapé, 

somente trazem informações sobre contato e convida o leitor a ver demais ofertas no site. 

 Com a nota de rodapé, destaca que a oferta é válida para os 10 dias subsequentes 

decorridos após a distribuição e circulação do jornal, e limita a venda a “03 unidades para 

pessoa física” e “05 unidades para pessoa jurídica ou grupo de empresas” por se tratar de 

venda com nota fiscal, cobrada através de cartões de crédito e fabricada em indústrias no 

Brasil discorridos no mesmo local. Limitar a venda é uma estratégia de informação da marca 

Dell para alertar o cliente para não acumular diferentes prestações de grande valor podendo 

acarretar juros altos do banco e da Dell, ainda que não seja um bom negócio para ambos, por 

se tratar de jovens, que costumam limitar as suas compras em decorrência de gastos com 

estudos, empresas, cursos e a sua vida pessoal. E “500 funcionários registrados” enfatiza que 

jovens empresários podem fazer uso contabilmente do sistema tributário simples nacional 

para micro e pequenos empresários, no caso, profissionais autônomos e liberais. 

 

 

4.5.1 Descrição do Anúncio 5 

 

 No quinto anúncio (figura 05) de página inteira veiculado no dia 26 de abril de 2013, 

ano 49, número 17.366, na editoria mundo, antes da editoria economia, onde após vem a 

editoria mundo. 
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Figura 05: Anúncio Dell do dia 26 de abril de 2013 

 

 Aparece em foco, alinhado à direita, no meio do anúncio, o notebook aberto de frente 

para o leitor, com a tela totalmente ereta e aparecendo no centro inferior a marca Dell, e como 

não aparece teclado, percebe-se uma iluminação (luz branca) batendo em toda a frente de sua 

base, e por causa disso, torna-se evidente os desenhos dos indicativos com luzes de: ligar, 

bateria, capslock, e wireless respectivamente da esquerda para direita. Mostra o 

funcionamento do Windows 8, através de telas interativas de toque, em que nas 15 imagens 

inteiras que aparecem ali em um fundo azul com linhas curvas e formas ovais, escrito no 

canto superior esquerdo “Start” e no canto superior direito “Diogo” com sua respectiva foto 

ao lado direito. 

 Sendo quatro blocos de imagens, no primeiro, um retângulo azul claro com a frase 

“Victor Ferraz” e o endereço virtual; na segunda imagem da esquerda para a direita, mostra 

provavelmente ele. Victor está sorrindo, tem barba e bigode com muitos pelos, boina, camisa 

polo azul, de lado e com a cabeça levemente voltada para frente em relação ao fotógrafo que 

está à sua frente, e o fundo atrás dele é um muro de pedras marrons. Ao seu lado estão os seus 

amigos, a imagem mostra um homem de lado com rosto comprido, com cabelo comprido, de 

óculos, com camisa lilás; após, tem uma mulher negra, com canelo comprido, blusa preta e 

decotada, e fundo da fotografia com a metade esquerda caracterizada como um rochedo e a 

outra o mar com ondas. Na outra aparece um homem negro com cabelo rastafári e touca curta 
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vermelha e ao fundo uma rua; na quarta, uma loira de cabelos compridos com blusa azul, e ao 

fundo casas. A primeira, terceira e quarta fotografias, as pessoas mostram ao sorrir os dentes, 

e nas outras, os sorrisos são discretos. No quarto quadrado azul claro, abaixo de Victor, 

mostra duas margaridas com cabo verde, folhas brancas e miolo amarelo. No último desse 

conjunto, mostra um quadrado com triângulo voltado à direita todos brancos, escrito: “ :- ) “, e 

abaixo “mensagens” em fundo roxo claro. 

 No segundo conjunto de imagens ao lado, no retângulo roxo, aparece escrito: “tiker 

4:30 – 10:00 pm” e ao seu lado “8” em fonte 30; abaixo um retângulo fotográfico com 

imagens de dois meninos correndo em um campo e ao fundo árvores. Sendo que um deles está 

com cabelo curto raspado nas laterais, com camisa curta azul claro listrado azul escuro, calça 

preta com tênis branco, e o outro menino está com camisa curta amarelo claro por baixo uma 

camisa amarelo queimado comprido, calça preto com tênis branco. E o segundo chuta uma 

bola azul claro em um dia ensolarado pelo céu ao fundo da paisagem e a sombra do primeiro 

atrás desse, e das árvores na frente do segundo encobrindo a sua sombra. Já no terceiro 

retângulo azul claro, tem um sol coberto parcialmente por uma nuvem, e ao lado escrito “23º, 

São Paulo, ensolarado 21º/27º”. 

 No terceiro conjunto de imagens, está escrito um “e” em fonte 30, em um fundo azul 

escuro, e abaixo escrito: “Internet Explorer”; ao lado, uma um quadrado em duas dimensões, 

com duas linhas retas que se cruzam no centro, e duas linhas curvas acima desse, uma atrás da 

outra. Abaixo do “e”, tem um quadrado roxo claro, com três triângulos na vertical, que juntos 

aparentam ser um mapa pelas formas da esquerda para a direita, e em baixo escrito “Maples”; 

e o outro quadrado azul escuro aparece duas nuvens brancas, a maior atrás da menor, e abaixo 

escrito “Cloud”. No último retângulo laranja, aparece um quadrado maior, em que dentro tem 

um retângulo comprido e espessura curta, seguido de um retângulo curto de espessura grossa, 

embaixo um quadrado, com dois retângulos de igual tamanhos compridos e espessos, e ao 

lado, uma aba triangular reta e comprida; abaixo está escrito “Newspaper”. 

 No último conjunto de imagens, na primeira tem uma paisagem de um céu nublado 

roxo, em baixo ao fundo, um amarelado de pôr do sol, nas laterais as montanhas e no meio 

um rio que aparenta ir até o mar, e na esquerda abaixo escrito “6 pm”. Na segunda imagem 

com fundo verde escuro, duas formas ovais, uma de cada lado, e no centro um quadrado 

comum circulo ao centro. Já no quadrado seguinte laranja, duas linhas curvas para baixo, com 

dois semicírculos nas laterais internas. 
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 Acima da imagem e texto, tem uma caixa de diálogo quadrado em vermelho 

preenchendo todo o topo da página de jornal com todas as frases em branco, e em seu canto 

superior esquerdo a frase “A Dell recomenda o Windows 8”, e no outro lado a marca Dell, 

com a frase em inglês “the power to more”. Abaixo da primeira frase, centralizado à direita, 

no centro dessa caixa, tem um quarto (1/4) de circulo com duas linhas retas no centro, e em 

cima uma linha fina preenchida no topo por uma mais grossa, e o mesmo ocorre no lado 

direito. E quase dentro tem uma frase escrita: “Oferta Relâmpago Dell”, sendo que a palavra 

Relâmpago está em negrito. Ao seu lado tem a frase: “Todo o site com frete grátis para todo o 

Brasil” em fonte 30, e “Só até segunda-feira, corra e aproveite notebooks potentes” está em 

fonte 10. 

 Ao lado o modelo do mesmo com o texto descrevendo as suas informações técnicas. 

Com um quadrado laranja do lado esquerdo desta tela escrito: “Placa de vídeo de 1GB”, já o 

título do texto: “Ultrabook ™ Inspiron 14z” com um retângulo preto contendo a frase “Design 

ultrafino e inicialização em poucos segundos”, e logo abaixo em negrito: os números “10x de 

R$” em caixa baixa e “199,90” em caixa alta e em vermelho, e após novamente em caixa 

baixa normal “nos cartões”. 

 Após, entre linhas retas que separam o preço das informações do produto, tem “À 

vista R$ 1.999”, e “Confira as condições de frete”, sendo que a frase está em fonte normal, e 

em negrito somente o preço “R$ 1.999,00”. Em seguida tem os seguintes dizeres: “3ª Geração 

do Processador Intel ® Core ™ i5”; “Windows 8”; “4GB de memória e HD de 500GB com 

32GB mSATA”; “Placa de vídeo de 1GB AMD Radeon HD 7570M; e “1 ano de garantia 

com diagnóstico remoto e atendimento no local¹”. 

 Depois do texto centralizado à direita, tem um carrinho de carga com uma caixa em 

cima dele na cor azul escuro, com a seguinte frase: “Frete grátis” em caixa alta, fonte 20 e na 

mesma cor do desenho ao lado; já a frase “para todo o Brasil” abaixo é em caixa baixa. 

Abaixo da disso e da imagem de centro, tem um retângulo verde limão, contendo: a frase 

“Bonito, rápido e fluído”, com quatro quadrados, dois internos pequenos e dois externos 

maiores, escrito novamente “Windows 8”. 

 Abaixo do notebook tem as frases: “Confira mais ofertas arrasadoras no site” com 

uma linha reta separando das próximas: “Dell.com.br”, “ou”, “0800 722 3405”, sendo antes e 

depois do “ou” estão em negrito, e a frase: “De segunda à sexta, das 8h às 22h, e sábado, das 

9h às 18h”. Já na nota de rodapé está escrito: 
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Oferta válida até 29/04/2013, limitada a 03 unidades para pessoa física, seja por 

aquisição direta e/ou entrega à ordem, e que não tenha adquirido equipamentos Dell 

nos últimos 04 meses, e a 05 unidades para pessoa jurídica ou grupo de empresas 

com até 500 funcionários registrados. Os serviços de suporte pós garantia e demais 

serviços serão faturados em nota fiscal específica de prestação de serviço. Preços 

com impostos para a cidade de São Paulo. As ofertas podem ser adquiridas através 

do Cartão de Crédito das operadoras Visa, Mastercard, American Express, 

Hipercard ou Diners. Para mais detalhes sobre a promoção, outras condições de 

pagamento e sobre a garantia do seu equipamento consulte o seu representante de 

vendas ou visite o site www.dell.com.br. Frete grátis para todo o Brasil, ligue e 

confira mais detalhes. Empresa beneficiada pela Lei de Informática. foto meramente 

ilustrativa. 1 – Plano de Serviços: para mais informações, acesse 

www.dell.com.br/planodeservicos. Garantia total (legal + contratual) de 01 ano, 

inclui peças e mão de obra, restrita aos produtos Dell. Produtos e softwares de outras 

marcas estão sujeitos aos termos de garantia dos respectivos fabricantes, conforme o 

respectivo site. Ultrabook, Intel, o logotipo Intel, Intel Inside, Intel Core e Core 

Inside são marcas da Intel Corporation nos EUA e em outros países. Microsofte 

Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation nos EUA. Inspiron é 

marca registrada da Dell Inc. © 2013 Dell Inc. Todos os direitos reservados. 

 

 

4.5.2 Análise do Anúncio 5 

 

 A estratégia utilizada de conter “Preços com impostos para a cidade de São Paulo” 

caracteriza que a Dell enfoca que o anúncio também é veiculado em jornais nesse estado, e 

que incorpora ainda mais, a competição pela aquisição da compra do produto no estado de 

São Paulo com Rio Grande do Sul e Santa Catarina que é veiculado o Jornal Zero Hora.  

 Já as marcas aqui descritas, incorporam estratégias de informação, indiferenciada e 

de posicionamento de cada uma delas, sendo registradas tem cada qual seus direitos autorais e 

de responsabilidades de garantia independentes e limitadas aos seus fabricantes. 

 No decorrer do anúncio, Lupetti (2003) aborda que as estratégias de informação 

apresentadas na prova do texto e no uso do Excel na imagem da tela do notebook, bem como 

indiferenciada, de informação e de posicionamento enfatizadas no aparecimento da marca 

Dell na caixa de diálogo, no notebook entre a tela e a sua base incorporam a lembrança de 

marca aos leitores e possíveis compradores. Aqui o anúncio encontra-se na edição mundo, 

enfatizando a universalidade da marca, que está presente em vários países como discorre a 

própria Dell. 

 Na imagem de centro, segundo Joly (2001), que discerne sobre mensagem visual, a 

tela do notebook ao mostrar a interatividade das funcionalidades do Windows 8, demonstra 

uma representação da realidade, ao enfatizar e relacionar o uso do software ao ambiente de 

trabalho das empresas e dos políticos. Essas as utilizam para agrupar os processos interativos 

de sua vida profissional e pessoal, que é desempenhado pelo produto em relação ao 
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processamento do processador Corel i5 mencionado nas provas, segundo Costa (2013) do 

texto ao lado. 

 A tela mostra nos dois primeiros conjuntos, informações sobre “Victor Ferraz” e 

“Ticker” que caracterizam e ancoram as imagens abaixo de cada uma delas; no primeiro 

conjunto, Victor aparece em destaque na frente de um muro de pedras, provavelmente, está 

em uma praia ou em uma cidade Europeia, característica desse tipo de paisagem de fundo. A 

aparência dele é de um jovem de 30 anos, que costuma viajar, seu estilo “barba triangular” 

encobre o seu rosto e busto, e a camisa polo enfatiza sua vontade de percorrer o mundo atrás 

de aventuras em suas horas de folga, remetidas por mensagem visual de Joly (2001). 

 Seus amigos ou contatos ao lado, são caracterizados pelo mesmo estilo, despojado, 

alegre e viajadores, onde as imagens atrás deles, permeiam entre fundo branco, praia (rochedo 

com a maré), rua, casas, todas com um céu azul em um dia ensolarado. Ainda, seus estilos 

remetem a ícones (mensagem icônica) e representam (mensagem plástica): Elvis (cabelo 

comprido com toupet voltado para cima); jovem negra de cabelo comprido com a pele; cabelo 

rastafári que tem a preferência de alguns negros pela vida Africana; e loira de cabelos 

compridos. Todos sorrindo e caracterizando a sua independência profissional e pessoal, pois 

as quadros abaixo deles, no primeiro om fundo azul claro, a margarida remete ao papel de 

parede do Windows, disponível em sites da marca Microsoft, e no segundo, roxo, o ícone 

balão de fala com “:- )” mostra uma mensagem plástica de um rosto sorrindo. As cores 

utilizadas aqui são azul, Farina (1999), aponta que o azul, na idade de 40 a 50 anos em que 

predomina o pensamento e a inteligência de quem deseja estabilidade nos negócios, e o roxo, 

na idade de 60 anos – caracteriza o saber, e Pinho (2000), fantasia, mistério. 

 No segundo conjunto, “Ticker”, demonstra dois meninos se divertindo em meio ao 

campo em um dia ensolarado em um final de tarde, que mostra o relógio escrito acima e a 

sombra atrás deles, sendo o verde da vegetação remete a adolescência e o amarelo da camisa 

do segundo menino, conforto. E o retângulo azul abaixo, mostra as condições ensolarado com 

poucas nuvens representados pela mensagem icônica, visual e plásticas de Joly (2001). 

 No terceiro conjunto de imagens, caracterizam somente ícones, no primeiro, do 

Internet Explorer de fundo azul, depois em sequência, sacola de compras de fundo verde, 

mapa de viagens de fundo roxo, nuvens brancas de fundo azul, e jornal com fundo laranja. 

Essa última cor, para Farina (1999), aponta que corresponde a idade de 10 a 20 anos que traz 

consigo aventura e imaginação, remete a partes móveis e perigosas da máquina, essa referida 

à aventura que esse leitor pode desempenhar para o uso e manuseio do seu trabalho e estudo e 
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necessitam de notebook semelhante para suportar as variações decorridas do uso oferecendo-

lhe o suporte.  No último conjunto de imagens, um vale montanhoso em um pôr do sol, e 

abaixo os quadrados contendo: um joystick de fundo verde, e um fone de ouvido de fundo 

laranja. 

 Pinho (2000) corrobora que o azul utilizado para trazer espaço, verdade, 

intelectualidade e precaução na qual o jovem busca em um equipamento, e o laranja remete a 

força, energia, euforia e tentação de dispor de um notebook que oferece a ele subsídios para 

processar as informações e dispô-las na tabela, por exemplo, dos quadrados jornal e fone de 

ouvido. Assim, essa mensagem plástica trazida por Joly (2001), compõe toda uma construção 

de ideias que se intercalam proporcionando ao leitor a confiança que as marcas Dell, Intel e 

Microsoft muito utilizadas por esse público, a Dell lhes oferece através de hardwares potentes 

enfatizados no texto. 

 A imagem de um notebook aberto compõe uma textura nítida e precisa da tabela e 

gráfico, mostrando detalhes da composição gerada pelo notebook e remetida ao leitor para 

contextualizar o potencial do equipamento, gerando uma expectativa que o leitor precisa para 

intercalar performance e aptidão da máquina.  

 Um notebook aberto e muito próximo do leitor, aparentemente, é o que refere 

Santaella (2010) ao abordar a fotografia de referência para mostrar o enquadramento aqui 

presente e colocado por Stock (2011), em que a Dell optou por um plano médio. Esse focou 

na tela que trouxe tabela e gráfico para dispor no branco de fundo do software o asseio e a 

limpeza transcorridos na imagem. E o cinza escuro do produto para Danger (1973), remete a 

dignidade representada pela marca Dell usada na foto meramente ilustrativa como enfatiza o 

rodapé. 

 Utilizou-se de luz e sombra de lâmpadas dicróicas em que Visinheski (2013) traz 

para caracterizar toda a base do produto e suas luzes de funções ligadas como descritas acima 

demarcando as marcas da textura e pouca profundidade do notebook, em relação à mesa 

exposta pela sombra abaixo dele, corroborando o foco na tela. O quadrado laranja para 

Danger (1973) remete força, luminosidade a capacidade de armazenamento, descrita na frase 

“HD de 1TB” (hard drive de 1 terabyte) necessários inclusive para guardar fotos e vídeos em 

que dispõe essa geração de jovens do século XXI conectados na internet, e colocada no topo 

superior esquerdo destaca visualmente a leitura do início da tabela, da esquerda para a direita 

sugerida pelo Jornal Zero Hora. 
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 A marca do produto com seu respectivo nome encontra-se disposta ao lado direito da 

imagem, “Ultrabook Inspiron 14z”, remete para Pinho (2004), uma das funções da 

publicidade, que é motivar o consumo dentre os leitores. Esse exórdio de Costa (2913) é 

seguido do tema abaixo, “Design ultrafino e inicialização em poucos segundos”, porém 

conforme a imagem, por estar com a tela aberta e de frente para o leitor, somente é possível 

perceber que é ultrafino se olhar para a sua base, que é iluminada e está em cinza por este 

motivo. Esses jovens transportam materiais diversos ou em alguns casos, muito poucos, o que 

para eles, ter um notebook com as características descritas no tema, pode ajudar e até decidir 

na escolha do produto e da marca Dell. 

 O preço sugestivo da narração, “10 x de R$ 199,90 no cartão” é uma forma de 

atentar ao cliente de que será fácil a sua aquisição, até mesmo o próprio rodapé enfatiza essa 

ideia, pelo fato de trazer as informações “nota fiscal” e “impostos”, que são creditados 

mensalmente da conta bancária da empresa ou do comprador, o jovem. Ou abaixo tem a 

informação do valor “À vista R$1.999,00” que pondera outra forma de aquisição menos 

sugerida pela Dell no rodapé, que para um economista jovem ou um jovem estudante pode ser 

viável. 

 Já as provas, são todas descrições dos hardwares e softwares utilizados e 

disponibilizados pela Dell, que Joly (2001) discerne sobre mensagens icônica, plástica e 

visual, sendo essas que demonstram os componentes internos que caracterizam o desempenho 

e a intercalação do processador, Windows, memória, placa de vídeo e 1 ano de garantia com 

atendimento no local. As peças remetem ao hardware encontrado somente dentro do produto, 

e os softwares aos programas que o usuário utilizará em seu trabalho ou no estudo. Aqui, o 

poder do notebook da marca Dell fica por conta do processador e placa de vídeo com poder de 

processamento individual e próprios da geração jovem. 

 Abaixo do texto contém a frase “Frete grátis” em azul e o ícone de um carrinho com 

caixa em cima, caracterizando aqueles utilizados em supermercados e estoques de produtos, 

aqui disponibilizados “para todo o Brasil”, como diz a frase a seguir. 

 A marca “Windows 8” escrito abaixo do texto e o seu logotipo bidimensional 

caracterizado por quatro quadrados brancos, complementada com a frase abaixo do texto: 

“Bonito, rápido e fluido” deve mostrar ao leitor que em decorrência das imagens da tela, o 

avanço é rápido, os softwares dentre eles é fluido como o rio da última imagem, e a 

visualização do Windows é Bonita como tudo no seu interior. 
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 Na caixa de diálogo com o leitor, o vermelho remete a paixão e o calor da promoção 

da Dell nesse anúncio, em que a frase “A Dell recomenda o Windows 8” e “Dell: The power 

to more” contidas nos cantos superior esquerdo e direito respectivamente, corroboram a 

recomendação e o poder que a Dell discerne no texto. 

 A imagem de um quadrado branco com retângulo vermelho, com o número “10” e no 

retângulo vermelho aparece escrito a palavra “Oferta Relâmpago Dell”, para Joly (2001) 

representa uma mensagem plástica de uma um relógio cronometrado pelos parafusos em cima 

e na lateral, sendo que escrita em negrito destaca a importância do momento. E que as frases 

“Todo o site com frete grátis para todo o Brasil” e “Só até segunda-feira, corra e aproveite 

notebooks potentes” reforçam a ideia de disponibilidade do produto ofertados pela marca Dell 

para a sua compra promocional. Já as frases acima do rodapé, somente trazem informações 

sobre contato e convida o leitor a ver demais ofertas no site. 

 Com a nota de rodapé, destaca que a oferta é válida para os 10 dias subsequentes 

decorridos após a distribuição e circulação do jornal, e limita a venda a “03 unidades para 

pessoa física” e “05 unidades para pessoa jurídica ou grupo de empresas” por se tratar de 

venda com nota fiscal, cobrada através de cartões de crédito e fabricada em indústrias no 

Brasil discorridos no mesmo local. Limitar a venda é uma estratégia de informação da marca 

Dell para alertar o cliente para não acumular diferentes prestações de grande valor podendo 

acarretar juros altos do banco e da Dell, ainda que não seja um bom negócio para ambos, por 

se tratar de jovens, que costumam limitar as suas compras em decorrência de gastos com 

estudos, empresas, cursos e a sua vida pessoal. E “500 funcionários registrados” enfatiza que 

jovens empresários podem fazer uso contabilmente do sistema tributário simples nacional 

para micro e pequenos empresários, no caso, profissionais autônomos e liberais. 

 

 

4.3 Cruzamento 

 

 Durante todo o período de veiculação analisado, meses de março e abril de 2013, a 

Dell Computadores utilizou-se de estratégias ditadas por Lupetti (2003) como: estratégias de 

informação, que detinham a chave para desbravar a curiosidade e trazer o conhecimento 

acerca do produto oferecido ao leitor do Jornal Zero Hora, tanto nas imagens icônicas, visuais 

e plásticas da caixa de diálogo, quanto do produto e das provas contidas no texto central.  
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 Outras estratégias usadas foram a indiferenciada, que priorizou o anunciante Dell, e 

as empresas envolvidas neste processo: Microsoft com o sistema operacional Windows 

plataforma base e o Office com o Word e PowerPoint somente citados, e o OneNote e Excel 

demonstrados como imagens destacadas como segundo plano nas fotografias principais do 

anúncio; e as empresas Intel, McAfee, Nvidia, AMD; e a de posicionamento, que trouxe todas 

as características nas imagens e no texto sempre destacando o produto, seus atributos e as 

marcas que também estão presentes no software e hardware no notebook Inspiron, qualquer 

que seja o modelo apresentado ao leitor, no dia anunciado. 

 Além disso, as estratégias que Santaella (2010) aborda, as sugestivas que criam valor 

semiótico cultural, através de estilos, e objetos de valor enfatizados pelos softwares usados 

pelos leitores. Ainda, os anúncios das figuras 01 e 03, que veiculou na editoria de Economia, 

na área de serviços, focaliza a intenção da Dell de vender o produto a empresários. E 

conforme a nota de rodapé encontrada em todos eles, o limite de aquisições, para pessoa física 

e jurídica, no primeiro é de 3 unidades, no outro 5 unidades, respectivamente, com limitação 

do número de funcionários no segundo, provavelmente, para garantir o suporte e sua 

viabilidade que ela oferece ao comprador.  

 Anúncios veiculados nessas editorias representam para a marca Dell Computadores 

diversidade, posicionamentos e expõem a universalidade decorrentes de públicos leitores das 

áreas econômica, política e mundo. Áreas que estão inseridas em um mercado comercial e 

tendo cada profissional a sua profissão definida, também tem empresas que buscam produtos 

e serviços em informática. 

 Outra estratégia enfatizada na compra é a parceria com as operadoras de Cartão de 

Crédito: Visa, Mastercard, American Express, Hipercard ou Diners, que podem priorizar a 

prestação de serviços e a compra e deduzir mensalmente do imposto de renda. E como as 

compras podem ser realizadas em uma pequena quantidade de produtos, por quantidade de 

pessoas, os usuários, pelo site ou telefone, o atendimento é centralizado. 

 Os anúncios em páginas impares, sempre segundas-feiras e sextas-feiras, exploram o 

primeiro e último dias da semana, trazendo aos leitores a possibilidade de observarem-no 

sempre na primeira ou segunda página no final da editoria. Demonstra a intenção da Dell de 

focar na promoção, informação e posiciona com oportunidade de aquisição os produtos, 

serviços e as marcas dos parceiros com eles vendidos nesse anúncio de jornal. 

 Os anúncios das figuras 02 e 04, veiculado na editoria de Política, aborda que a Dell 

traz a possibilidade de venda para políticos, que podem se relacionar com empresários e 
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diversas pessoas neste meio de relacionamentos em que vivem. E o anúncio da foto 05 traz 

uma abordagem estratégica diferente, aparece na editoria mundo, em sua primeira página, 

criando vinculo entre os outros anúncios das edições anteriores do jornal, enfocando a 

universalidade da marca, presente nas imagens do OneNote das telas do notebook Inspiron 

das figuras 04 e 05, que mostram a carga imagética de mensagens plásticas, visuais e icônicas, 

de cunho semiótico vinculados aos softwares que ele apresenta e enfoca na construção dos 

anúncios. 

 Analisou-se todos os cinco anúncios da marca Dell Computadores veiculada no 

Jornal Zero Hora, desde as imagens icônicas, plásticas e visuais, até a estrutura textual 

presente nestas formas de divulgação da marca. Com o foco dos anúncios, sendo a imagem do 

produto no centro da página do jornal, começa na imagem, segue para o texto, caixa de 

diálogo, logo o Office ou Windows e rodapé, da esquerda para a direita em decorrência das 

frases e imagens ali presentes. 

 E se retórica da imagem, de Joly, remete a imagens captadas por objetivas de um 

fotógrafo, porque não pode-se referir ou simplesmente fazer menção aos tipos de mensagens 

explanados acima, como algo a ser explorado em um anúncio publicitário de um jornal. Jornal 

deste estudo intitulado Jornal Zero Hora, com anúncios de empresa como Dell Computadores, 

que expõem seus produtos à venda de forma simples. Mostrando as mesmas informações 

(dados) técnicos de descrições de produtos, imagens e imagens meramente ilustrativas 

(fotografias) desses produtos disponíveis em suas lojas, e seus respectivos preços, dentre 

outros elementos descritos e analisados posteriormente. 

 A caixa de diálogo com cor de fundo presente em todos os anúncios na cor vermelha, 

segundo Danger (1973) e Pinho (2000), remete a dinamismo, movimento, intensidade e calor 

do momento de compra e vontade de adquirir o produto. Que segundo Farina (1999) 

transborda a efervescência e espontaneidade das crianças de 1 a 10 anos em desejar ter algo a 

qualquer preço, em qualquer instante de sua vida, na emoção que supera a razão para Danger 

(1973). É aquela vontade avassaladora e intensa que move montanhas de querer comprar o 

equipamento esteja ele onde for a sua aquisição, site, telefone, enfim. 

 Ainda, as frases que ali aparecem, e em todo anúncio, que tem a cor branca, essa 

tonalidade remete, segundo Danger (1973), a asseio, e Farina (1999) diz que ela indica 

segurança. Já outra cor usada em seu decorrer é o preto, que indica estabilidade, por ser 

proveniente da terra. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 As estratégias utilizadas pela marca Dell Computadores, com veiculações no Jornal 

Zero Hora em março e abril de 2013, de cinco anúncios de página inteira, são as estratégias de 

informação de software e hardware enfatizados nas provas do texto central, nas imagens de 

tela do notebook e na nota de rodapé. Ainda utilizam as estratégias de indiferenciada e de 

posicionamento, onde retrata as imagens e frases – título, narração e peroração, da caixa de 

diálogo que contempla cerca de 30% contida no topo do anúncio, e os outros 40% de períodos 

curtos em chamadas e slogans da marca Dell e Microsoft. E estratégias de oportunidade, 

como: “Somente até hoje” e “10 Dias” localizadas na caixa de diálogo em vermelho no topo 

da página de jornal. 

 Foi realizado um mapeamento, que encontrando cinco anúncios de página inteira no 

Jornal Zero Hora, que se caracteriza por ser tablóide, em que a tinta, o papel e a umidade do 

local de impressão e circulação interferem na qualidade da imagem, porém as cores são 

idênticas em ambos os anúncios – vermelho, verde, laranja e amarelo. Com páginas 

organizadas em editorias e áreas de interesse de grupos de leitores sobre cada assunto pautado 

e decorrido do dia anterior à sua publicação, bem como de anúncios de empresas para o dia 

corrente. Dell computadores, através de suas estratégias publicitárias de informação, 

indiferenciada e de posicionamento, busca atrair a atenção do leitor das editorias de 

Economia, Política e Mundo para as suas promoções diárias e semanais. 

 Objetivam anunciar o produto Inspiron e suas características técnicas imagéticas 

presentes internamente em programas de uso pessoal e de trabalho, como Word, PowerPoint, 

Excel, Internet Explorer, e OneNote, este último organiza os demais e os integra para a 

abertura em um único programa, como o próprio nome já diz. Essas imagens traduzidas em 

mensagens visuais ancoram o uso de força cooperada e em rede, além da individual que 

pertence os produtos Dell. Bem como a estratégia da empresa de ter parcerias com empresas 

como Microsoft, Intel e cartões de crédito do Banco do Brasil, HSBC, dentre outros, dispondo 

de produtos de qualidade e pagamentos prolongados em até 10 vezes pelo cartão, muitos deles 

internacionais, como Diners e American Express. Já Visa, Mastercard e Hipercard são cartões 

nacionais, porém usados em muitos estabelecimentos comerciais no Brasil, que também tem 

estratégias de presença local e além das fronteiras do país. 

 Usam estratégias para informar e se posicionar perante os leitores e demais 

concorrentes, de modo a demonstrar todas as características do produto e parceiros presentes 

em todos os anúncios, bem como de hardwares e softwares que empregam maior 
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durabilidade, qualidade e rapidez de desempenho em ambientes de trabalho. Foco dos 

anúncios nas editorias Economia, Mundo e Política, que adentram o mercado consumidor de 

empresas com nichos de mercado amplamente envolvidos nessa empreitada mercadológica.  

 Economistas, políticos e demais interessados em produtos de informática, ao 

observarem e lerem os anúncios da Dell Computadores no Jornal Zero Hora, que circula em 

todo o Rio Grande do Sul, e tendo interesse em sua aquisição, empenham-se na sua aquisição, 

pois a estratégia da marca é de que o futuro usuário entre em contato através do telefone e site 

para efetuar a compra. Proporcionando-lhe produtos e serviços das marcas parceiras, aptas a 

fornecer-lhe o desempenho por ele esperado, de modo a agregar pagamentos e serviços 

juntamente com a compra do produto. Sendo diluídos conjuntamente, interagem Dell e cliente 

após a compra do produto, pois informações acerca disso são trazidos em todos eles. 

 As mensagens textuais denotam as construções de tópicos frasais que aqui acarretam 

e seguem as mesmas interpretações que Lewis (1999) aborda, de que a publicidade impressa 

antes de 1990 trazia grandes cargas de texto, com muitas explicações, e sem quaisquer 

imagens construídas pela arte e/ou técnicas publicitárias presentes após essa década. Mesmo 

porque teorias e referências de outros países são agregadas nas diversas formas de utilizar 

imagens, ícones plásticos e visuais de que fala Joly (2001) através de estratégias que aborda 

Lupetti (2003).  

 Não de imagem de marcas, posicionamentos e informações estáticas e singulares, 

mas de outros estratégias, como humor, testemunhal, ofensiva e defensiva, que poderiam 

acarretar diversos tipos de construtos das imagens com fotografias e ícones referentes a usos 

de programas, peças e interações dos usuários do produto. Que se intercalam, e acabam por 

criar e recriar toda a inovação tecnológica e até mesmo modificar a publicidade trazendo 

consigo novas experiências perpassadas aos leitores e possíveis compradores dos atuais 

modelos Inspiron 14.  

 Autores como Berger (1999), Bustenshaw (2010), Gomes (2003), Lewis (2001), 

Machado (2009), Mello (2013), Pinho (2000 e 2004), Peruzzolo (1998), Rodrigues (2010), 

Sant’anna (2009), Severiano (2007), Stock (2011), Hora (2007), abordam os modos de ver, 

fotografar e tratar imagens reais e imaginárias. Já Joly (2001) e Santaella (2010) trazem 

construções de mensagens visuais, plásticas e icônicas que referências diversas, de uma marca 

como a Dell Computadores, que é universal, poderia usufruir para transformar a sua 

publicidade em algo realmente inovador e esplêndido para o leitor e comprador, enchendo 
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seus olhos de sentimentos de usos, experiências e interatividade da qual ele já se faz pertencer 

e utiliza sem muita hesitação. 

 Ainda, autores como Cidade (2006), Costa (2013), Cruz (2007), Figueiredo (2005), 

Kovarick (2000), Limeira (2009), Martins (1997), Soares (1988), Visinheski (2013) trazem 

textos elaborados com cargas de construtos frasais de humor, rimas e trocadilhos. Que 

referenciam sem muitas palavras, imagens que ao invés de somente ancorar o texto, poderiam 

somar composições de ideias, texturas e o mundo da semiologia de Peirce, Joly (2001) com as 

mensagens, e as cores de Danger (1973), e Farina (1999) trazem acerca de intercalações de 

cores. Gerados pela sua mistura, novas interações e assim, conquistam adeptos por onde 

passam, e olhares até mesmo de quem não as entende, podem vir a entender, e usar como algo 

realmente sugestivo e agradável, como poderia ser o uso e a compra de produtos de 

informática através de belas construções que a publicidade bem elaborada ocasiona ao mundo 

ao seu redor. Que o CONAR admite as informações técnicas do produto nos anúncios de 

modo a explicar melhor o seu funcionamento, mas não impede e nem proíbe o seu uso, 

ficando a cargo da marca Dell Computadores o seu uso. 

 Os objetivos foram alcançados mediante o mapeamento dos cinco anúncios da marca 

Dell Computadores e das análises imagéticas e textuais, bem como das estratégias de 

informação e posicionamento empregadas frente ao clientes empresariais. Pois conseguir 

todos os jornais dos meses de abril e março em que custam cada um cerca de R$ 2,50 e 

identificar anúncios somente Dell, descartando merchadising, que poderá ser abordado em um 

trabalho futuro, é complexo e com textos citados por autores ou descrever o que os mesmo 

dizem, é uma árdua tarefa, por ora concluída. 

 Ainda, as dificuldades no segundo semestre de 2012 foram encontrar a teoria acerca 

de imagens e textos, o que não se manteve no primeiro semestre de 2013, em decorrência de 

estar cursando as disciplinas de Linguagem Visual, Produção Gráfica e Fotografia Publicitária 

I, pois todas tratam de imagens em diferentes âmbitos. Encontrar todos os jornais que 

continham anúncios da marca Dell e HP, foi difícil sendo que a marca HP anuncia mais 

presentemente com merchadising. Ademais, descrever e analisar detalhadamente cada 

anúncio corroborou para o crescimento e discernimento da publicidade que agregou aspectos 

outrora desconhecidos ao aluno, como detalhes e abrangência conforme teorias, anúncios e 

marcas enfatizadas no presente estudo. 
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ANEXO 
 

Código Brasileiro de autorregulamentação – CONAR 

Capítulo II – Princípios gerais 

SEÇÃO 5 - Apresentação Verdadeira  

Artigo 27 O anúncio deve conter uma apresentação verdadeira do produto oferecido, conforme 

disposto nos artigos seguintes desta Seção, onde estão enumerados alguns aspectos que merecem 

especial atenção. 

§ 1º - Descrições No anúncio, todas as descrições, alegações e comparações que se relacionem 

com fatos ou dados objetivos devem ser comprobatórias, cabendo aos Anunciantes e Agências 

fornecer as comprovações, quando solicitadas. 

§ 2º - Alegações O anúncio não deverá conter informação de texto ou apresentação visual que 

direta ou indiretamente, por implicação, omissão, exagero ou ambigüidade, leve o Consumidor a 

engano quanto ao produto anunciado, quanto ao Anunciante ou seus concorrentes, nem tampouco 

quanto à: 

a. natureza do produto (natural ou artificial); 

b. procedência (nacional ou estrangeira); 

c. composição; 

d. finalidade. 

§ 3º - Valor, Preço, Condições  

O anúncio deverá ser claro quanto a:  

a. valor ou preço total a ser pago pelo produto, evitando comparações irrealistas ou exageradas 

com outros produtos ou outros preços: alegada a sua redução, o Anunciante deverá poder 

comprová-la mediante anúncio ou documento que evidencie o preço anterior;  

b. entrada, prestações, peculiaridades do crédito, taxas ou despesas previstas nas operações a 

prazo;  

c. condições de entrega, troca ou eventual reposição do produto;  

d. condições e limitações da garantia oferecida.  

§ 4º - Uso da Palavra "Grátis"  

a. O uso da palavra "grátis" ou expressão de idêntico significado só será admitido no anúncio 

quando não houver realmente nenhum custo para o Consumidor com relação ao prometido 

gratuitamente;  
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b. nos casos que envolverem pagamento de qualquer quantia ou despesas postais, de frete ou de 

entrega ou, ainda, algum imposto, é indispensável que o Consumidor seja esclarecido.  

§ 5º - Uso de Expressões Vendedoras O uso de expressões como "direto do fabricante", "preço de 

atacado", "sem entrada" e outras de igual teor não devem levar o consumidor a engano e só serão 

admitidas quando o Anunciante ou a Agência puderem comprovar a alegação. 

§ 6º - Nomenclatura, Linguagem, "Clima"  

a. O anúncio adotará o vernáculo gramaticalmente correto, limitando o uso de gíria e de palavras 

e expressões estrangeiras, salvo quando absolutamente necessárias para transmitir a informação 

ou o "clima" pretendido. Todavia, esta recomendação não invalida certos conceitos 

universalmente adotados na criação dos anúncios e campanhas. O primeiro deles é que a 

publicidade não se faz apenas com fatos e ideias, mas também com palavras e imagens; logo, as 

liberdades semânticas da criação publicitária são fundamentais. O segundo é que a publicidade, 

para se comunicar com o público, tem que fazer uso daquela linguagem que o poeta já qualificou 

como " Língua errada do povo / Língua certa do povo / Porque ele é que fala gostoso / O 

português no Brasil";  

b. na publicidade veiculada pelo Rádio e pela Televisão, devem os Anunciantes, Agências e 

Veículos zelar pela boa pronúncia da língua portuguesa, evitando agravar os vícios de prosódia 

que tanto já estão contribuindo para desfigurar o legado que recebemos de nossos antepassados;  

c. todo anúncio deve ser criado em função do contexto sociocultural brasileiro, limitando-se o 

mais possível a utilização ou transposição de contextos culturais estrangeiros;  

d. o anúncio não utilizará o calão; e. nas descrições técnicas do produto, o anúncio adotará a 

nomenclatura oficial do setor respectivo e, sempre que possível, seguirá os preceitos e as 

diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e do Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO.  

§ 7º - Pesquisas e Estatísticas  

a. o anúncio não se referirá a pesquisa ou estatística que não tenha fonte identificável e 

responsável;  

b. o uso de dados parciais de pesquisa ou estatística não deve levar a conclusões distorcidas ou 

opostas àquelas a que se chegaria pelo exame do total da referência.  

§ 8º - Informação Científica O anúncio só utilizará informação científica pertinente e defensável, 

expressa de forma clara até para leigos. 

§ 9º - Testemunhais  

a. O anúncio abrigará apenas depoimentos personalizados e genuínos, ligados à experiência 

passada ou presente de quem presta o depoimento, ou daquele a quem o depoente personificar;  

b. o testemunho utilizado deve ser sempre comprovável;  
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c. quando se usam modelos sem personalização, permite-se o depoimento como "licença 

publicitária" que, em nenhuma hipótese, se procurará confundir com um testemunhal;  

d. o uso de modelos trajados com uniformes, fardas ou vestimentas características de uma 

profissão não deverá induzir o Consumidor a erro e será sempre limitado pelas normas éticas da 

profissão retratada; 

e. o uso de sósias depende de autorização da pessoa retratada ou imitada e não deverá induzir a 

confusão. 


