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RESUMO 

 

Este estudo busca considerar a importância do processo de significação nos anúncios 
publicitários impressos da Absolut Vodka. Os caminhos percorridos para a construção textual 
deste trabalho foram feitos com base na teoria da semiótica, tendo como objetivo geral 
analisar e descrever o plano de expressão e plano de conteúdo dos anúncios selecionados. 
Sendo assim, perceber com esta análise como se constroem as relações discursivas e 
narrativas dos anúncios, visando evidenciar a linguagem verbal e não-verbal e, como estas se 
relacionam dentro dos textos publicitários, podendo assim perceber como se dá a produção de 
sentidos. O presente estudo é exploratório e descritivo, tendo como corpus quatro anúncios 
publicitários impressos da Absolut Vodka. Os dados da análise foram observados pelo caráter 
qualitativo, objetivando constatar a importância dos estudos acerca da produção de sentidos 
nos textos publicitários. Este estudo justificou-se pelo valor das pesquisas acerca da produção 
de sentidos, assim como se mostrou relevante baseado na aquisição de conhecimento quando 
se trata de construção de textos persuasivos dentro do universo publicitário. 
  
 
Palavras-chave: Semiótica. Publicidade. Significação. Discurso. Absolut Vodka.  

 

 

ABSTRACT 
 

This study seeks to consider the importance of the meaning in print advertisements for 
Absolut Vodka. The paths taken to the textual construction of this work were based on the 
theory of semiotics, which is aimed at analyzing and describing the plan of expression and 
content of notices of plan selected. So realize this analysis as they build relationships and 
discursive narrative of the ads in order to evidence the verbal and nonverbal, and how they 
relate within the advertising texts, so that they grasp how is the production of meaning. This 
study is exploratory and descriptive, with the corpus four printed advertisements for Absolut 
Vodka. Analysis data were observed by qualitative, aiming to establish the importance of 
studies on the production of meaning in advertising texts. This study was justified by the 
value of research on the production of meaning, as proved to be relevant based on the 
acquisition of knowledge when it comes to constructing persuasive texts within the 
advertising universe. 
 
Keywords: Semiotics. Advertising. Meaning. Speech. Absolut Vodka. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este estudo busca compreender o ambiente da publicidade e a produção de sentido. Na 

sociedade atual, os meios de comunicação tornam-se indispensáveis para propagar ideias, pois 

estes possibilitam a relação e o contato entre os sujeitos. Além disso, a cada dia a 

comunicação é mais valorizada. Particularmente, a paixão pela teoria da comunicação reflete-

se neste estudo, na busca pelo conhecimento e na partilha de experiências, com o mérito do 

entendimento dos indivíduos enquanto sujeitos que se relacionam, e em sua constante troca de 

informação. Peruzzolo (2004) coloca que a comunicação é uma relação, entre um sujeito que 

procura de alguma forma um encontro com alguém, e que por sua vez, também é procurado. 

Nem toda a relação é comunicação, mas toda a comunicação é relação.  

As mensagens publicitárias compõem uma parte importante da comunicação, pois são 

repletas de significados, ainda, quando alguém fala, fala para outro, busca na mensagem 

relacionar-se. Peruzzolo (2004) afirma que mensagem é o que se põe em relação, assim ela é 

constituída por um bloco de representações que servem de ponto de passagem para as 

significações sociais. Ao entender o valor significativo das mensagens, existe um ganho de 

conhecimento relevante para o trabalho com as relações entre sujeitos. O pressuposto geral 

deste trabalho. Busca considerar a importância do processo de significação nos anúncios 

publicitários impressos da Absolut Vodka. O objetivo geral deste foi analisar e descrever este 

processo, com base na análise do plano de conteúdo e plano de expressão dos anúncios, com 

ênfase na análise de imagem e das linguagens. Buscando na descrição dos elementos 

temáticos, figurativos e nos recursos persuasivos usados na contextualização da mensagem, 

revelar a produção de sentido no receptor, tendo como suporte teórico-metodológico a teoria 

da semiótica.  

Portanto, define-se que o trabalho busca estudar o uso da linguagem verbal e não-

verbal na produção de sentidos dos textos publicitários e assim, como aparato teórico-

metodológico, percorre-se o caminho do campo da análise e leitura semiótica polissêmica. 

Conforme Lopes e Hernandes (2005) os textos publicitários são sincréticos, unem várias 

linguagens para produzir um único “todo sentido”.  

 Comunicar significa relacionar-se, mas para que a mensagem seja entendida sem que 

se perda o sentido real, vale colocar sob ponto de vista da semiótica. Conforme Peruzzolo 

(2004), os sentidos de um texto se constroem a partir de uma longa caminhada entre valores 

sociais, estruturas da língua e competência dos sujeitos, que constituem os sentidos até a sua 

manifestação expressiva. Em um processo de organização discursiva, primeiramente devemos 
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conhecer as relações narrativas e discursivas, narrativas no sentido do que se diz e discursivas 

tratando de recursos persuasivos na mensagem. Ainda Peruzzolo (2004, p.141) coloca que 

toda a organização discursiva traça pactos, contratos e conflitos que marcam os 

relacionamentos humanos e seus fazeres. 

O estudo dos anúncios impressos busca ainda, a análise do discurso publicitário no que 

diz respeito a sua estrutura narrativa, ou seja, compreender a estrutura das relações de 

significação da mensagem. Tal objetivo é de grande importância, pois possibilita o melhor uso 

dos recursos discursivos e das ferramentas de linguagem publicitária na construção dos seus 

significados. Pois as mensagens publicitárias, conforme De Carvalho (1996), não se limitam 

ao mundo dos sonhos, elas conciliam o prazer e a realidade. Ainda define que cabe à 

mensagem publicitária tornar familiar o que está vendendo, aumentar sua banalidade e 

também diferenciar os produtos. Acima de tudo, publicidade é discurso, linguagem e, 

portanto, manipula símbolos para fazer mediação entre objetos e pessoas. 

No estudo da comunicação, a semiótica (ou semiologia)1 constitui um aspecto 

importante, uma vez que diz respeito ao estudo das linguagens utilizadas nos textos que se 

colocam na relação entre sujeitos interlocutores. Uma idéia ampla de signo propõe a visão de 

que esse é um objeto que reflete na consciência. Peruzzolo (2004) localiza a semiótica como a 

ciência que tem por objeto os elementos que podem ser assumidos como signos no processo 

da comunicação: 

 

É o estudo de toda atividade significativa, desde as formas verbais até o 
tratamento dos fenômenos culturais, como sistemas de signos. Gestos, 
imagens, vestimentas, sinais de trânsito, jogos... são sistemas de elementos 
que jogam com processos de significação, logo, semioticamente teorizáveis e 
analisáveis. (...) O que especifica o campo da semiótica é qualquer fenômeno 
tomado como linguagem, a descrição e a análise de sua constituição como 
linguagem, quer dizer, compreender as ações de semiose que se conjugam no 
fenômeno. (PERUZZOLO 2004, p.43) 

 

A comunicação se realiza num processo de relação entre sujeitos, os signos se 

organizam e fazem sentido dentro de tais processos. Peruzzolo (2004) pensa a comunicação 

como uma relação de ser a ser, que busca o outro para existir, através dos textos e discursos. 

                                                 
1 Peruzzolo (2004) explica que semiótica e semiologia, usadas hoje como sinônimos, têm origens teóricas 
diferentes, mas ambas designam a ciência geral dos signos. A semiologia, que faz parte do pensamento europeu, 
teve origem com Ferdinand Saussure (1957-1913), o qual é considerado o fundador da lingüística moderna e dos 
princípios básicos do estruturalismo semiótico e filosófico. Já a semiótica, vem do pensamento americano de 
Charles Sanders Peirce (1839-1914) que vincula a semiótica a posições filosóficas que consideram as cognições, 
ideias e até mesmo o homem como entidades essencialmente semióticas. 
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Este trabalho assume a publicidade enquanto um texto que se coloca numa relação 

entre anunciante e consumidor, e busca analisar os elementos de persuasão que se instauram 

nesse processo. De Carvalho (1996) coloca que a função persuasiva na linguagem publicitária 

consiste em tentar mudar a atitude do receptor. Para isso, ao elaborar um texto publicitário 

deve-se levar em conta o receptor ideal da mensagem: para quem a mensagem está sendo 

criada; qual o vocabulário utilizado; a mensagem faz ver que falta algo para completar a 

pessoa, ou seja, prestígio, amor, sucesso, lazer, enfim, usam-se recursos desde palavras 

adequadas que despertem o desejo do receptor, até imagens que atuem no imaginário das 

pessoas. Isto é, desvendar os caminhos da semiótica a partir da análise da linguagem.  

Esta função persuasiva que os elementos instauram nas mensagens é responsável pela 

produção de sentido, que se faz pela mensagem. De acordo com Verón (2004), a mensagem é 

o ponto de passagem que sustenta a circulação social das significações, desde o processo da 

produção de sentido até a consumação de sentido, ainda coloca que a mensagem nunca produz 

automaticamente um efeito, afirmando que todo o discurso desenha um campo de efeitos de 

sentido. Assim se instaura um jogo de linguagem que constrói a cumplicidade entre 

emissor/enunciador e receptor/destinatário.  

 Entre outros aspectos este estudo busca o entendimento da produção de sentido 

dentro da relação publicidade e receptor, vale citar Hernandes (apud LOPES e 

HERNANDES, 2005. p 228) quando coloca que a semiótica desconstrói o texto para entendê-

lo, fazendo o caminho contrário ao de criação. Para isso, divide-se o texto em níveis e planos, 

divisões puramente metodológicas e teóricas, esta divisão consiste em separar o plano de 

conteúdo (lugar dos conceitos), do plano de expressão (lugar de trabalho das diferentes 

linguagens que carregam os sentidos do plano de conteúdo). 

 A escolha do tema deve-se à importância dos anúncios impressos, que além de 

instigar e despertar curiosidade do receptor, operam com produção de sentidos através de 

diversificadas estruturas, que vão desde a correlação entre linguagem verbal e não-verbal, até 

a não correspondência entre elas. 

 Dessa forma, este trabalho está construído de modo que no capítulo 1 apresenta-se 

uma introdução aos temas abrangentes deste estudo, sendo esses, comunicação, publicidade e 

semiótica; no capítulo 2 buscou-se pelo aprofundamento teórico sobre semiologia do 

discurso; o capítulo 3 é composto por um estudo sobre imagem e significação; o capítulo 4 

discute a linguagem fotográfica; o capítulo 5 apresenta a metodologia desenvolvida no 

trabalho; o capítulo 6 traz dados sobre a marca e as campanhas da Absolut Vodka, seguidos 

das análises do corpus e considerações finais. 
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1. COMUNICAÇÃO, PUBLICIDADE, SEMIÓTICA 
 

Atualmente seria difícil imaginar o mundo sem os meios de comunicação. Jornais, 

rádios, televisão e a internet, são alguns dos meios indispensáveis para difundir as 

informações no dia-a-dia dos indivíduos. Mas muitas vezes, esses meios não nos surpreendem 

mais por suas funções, mesmo que, já se façam constantemente presentes. Vale ressaltar que, 

durante a evolução da comunicação, estes meios abriram caminhos para muitas discussões 

acerca de política, economia, cultura e muito mais importante para a evolução da publicidade. 

Podemos considerar que a maioria dos indivíduos se sente familiarizado com os meios de 

comunicação, pois estes fazem parte do cotidiano das pessoas na contemporaneidade.  

A publicidade como discurso de persuasão, utiliza elementos que instigam o receptor, 

ou seja, o público-alvo, como, por exemplo, a união da imagem e da escrita, conjunto de 

grande valor polissêmico. O valor simbólico e real da publicidade, levando em consideração 

que o estudo acerca das imagens é de grande relevância, representa um campo amplo de 

significação e sentido. Conforme Peruzzolo (2004), a linguagem configura todo conjunto de 

sinais com regras de valor e de composição que serve para deslanchar um processo de 

comunicação.  

Comunicação significa, segundo Pignatari (1970), uma partilha de elementos ou 

modos de vida e comportamento, por virtude da existência de um conjunto de normas. A 

comunicação é uma relação estabelecida pela transmissão de estímulos e provocação de 

respostas. É válido ressaltar que quando comunicamos estamos trocando informações. Com a 

formação dos primeiros grandes centros urbanos de consumo, surgiu a publicidade para forjar 

uma linguagem que conferisse status e legitimasse a classe média afluente. Coloca Pignatari 

(1970, p.84): 

 
Muitos são os exemplos que podem ser observados diariamente, mas a 
“tradução” operada nos textos publicitários – expressões e palavras – são das 
mais curiosas.  Assim, sapato virou calçado, pasta de dentes virou dentrífico 
ou creme dental, graxa virou pomada e reclame virou anúncio: é o que se 
pode chamar de styling redacional, fenômeno típico do grande consumo (...). 
É nesse processo de consumo segundo camadas sociais ou segundo faixas 
mais ou menos hierarquizadas por força da divisão do trabalho, que as coisas 
tendem a se transformar em signos, e os signos em coisas.  

 
  

 Assim, a comunicação foi, cada vez mais, se dedicando à qualidade. Com isso, 

evoluindo e atingindo os diversos públicos. Os dois termos publicidade e propaganda têm 

origens de uso diferentes, mas atualmente é errôneo pensá-los como tal, pois tanto a 
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publicidade, quanto a propaganda são usadas para propagar idéias, sendo assim tem o mesmo 

objetivo, tornar algo conhecido. No início a propaganda chegou a ser considerada mais 

abrangente que a publicidade, sendo voltada a mensagens políticas, religiosas, institucionais, 

enquanto a publicidade seria apenas comercial, De Carvalho (1996) coloca que a propaganda 

esta voltada a valores éticos e sociais, já a publicidade trabalha com o universo dos desejos, 

sendo mais leve e mais sedutora. Em termos gerais atualmente consideramos sinônimos a 

publicidade e a propaganda. 

Na sociedade atual percebemos diariamente os apelos publicitários. Ao estudar as 

mensagens publicitárias e o processo de significação das mesmas, é importante o 

entendimento claro de como se constrói a linguagem publicitária. Vale citar De Carvalho 

(1996), que coloca que, quando se analisa a linguagem publicitária, falamos de manipulação e 

que a publicidade usa recursos estilísticos e argumentativos da linguagem cotidiana voltados 

para informar e manipular. A base informativa da mensagem manipulada serve como 

objetivos do emissor para mudar a opinião do público-alvo. Além disso, a publicidade é uma 

mensagem de renovação, cria e exibe um mundo perfeito e ideal. 

Os anúncios impressos ocupam dentro da publicidade um lugar de destaque, pois se 

baseiam na palavra escrita e na imagem.  Segundo Werthein (1979), a publicidade é uma 

motivação para o consumo. Nos anúncios impressos temos a união da linguagem verbal e 

não-verbal que conforme Vestergaard e Schroder (2000), a linguagem verbal é nossa fonte de 

informação mais importante, o emprego simultâneo da comunicação verbal e não-verbal 

constitui um elemento extremamente importante em nossa cultura, pois ambos encontramos 

na maior parte dos anúncios, como no teatro, cinema, televisão, etc.  

 Ao estudar a comunicação, e o campo significativo das palavras, é importante 

considerar De Carvalho (1996), quando coloca que a linguagem publicitária faz o uso de 

recursos de denotação e conotação. No primeiro caso, concentrada na lógica, na informação, 

baseada num referente, sentido literal. Já no segundo caso vai além da informação 

propriamente dita, baseada nos processos de persuasão, em sentido figurado. 

 Vale citar D’Azevedo (1970), quando coloca que a comunicação é condutora dos 

processos sociais, é através da comunicação que o homem se faz e se mantém um ser social, a 

comunicação é o meio pelo qual o homem influencia outro e por seu turno é pelo outro 

influenciado. Além disso, na comunicação as mensagens não tem relação com os receptores 

enquanto não são por eles percebidas.  

 Ao falar em comunicação vale lembrar, que conforme D’Azevedo (1970), 

comunicação significa partilha de elementos ou modos de vida e comportamento, 
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psicologicamente comunicação é definida como a resposta discriminada ou selecionada a um 

estímulo, porém a comunicação nunca é somente a resposta, mas a relação estabelecida pela 

transmissão de estímulos e pela provocação de respostas. 

A semiótica é uma teoria, que tem por objeto de estudo a linguagem. Martini Joly 

(2005, p.30) apresenta os percussores dos estudos sobre essa ciência, a ideia de elaborar uma 

ciência dos signos, batizada como semiótica ou semiologia, partiu dos estudos do suíço 

Ferdinand de Saussure (1857-1913), na Europa e o cientista Charles Peirce (1839-1914), nos 

Estados Unidos. Saussure com o estudo sistemático da língua descreveu os signos como 

entidades que possuem e unem um significante e um significado. Já a visão de Peirce era 

muito mais ampla, relacionando o signo com todos os nossos sentidos, algo que possamos 

ver, sentir, ouvir, tocar ou até ainda saborear. O signo para Peirce pode trantituir um ato de 

comunicação quando destinado a isso, ou fornecer informações, pois aprendemos a decifrá-

los. Na visão de Peirce o signo mantém uma relação entre três pólos: significante, a face 

perceptível do signo, ou representamen; objeto ou referente, o que ele representa; e o 

significado ou interpretante, o que ele significa. 

Os signos dentro da teoria da comunicação se organizam e fazem sentido, pois estes 

são parte dos processos comunicacionais. PERUZZOLO (2004, p.24): 

 
Quando duas pessoas se comunicam, há um relacionamento entre uma pessoa e outra. 
Esse relacionamento se faz mentalmente por uma representação da outra pessoa, e 
concretamente pela representação de uma mensagem, exprimindo uma certa 
informação. Assim, há também uma representação da mensagem com a qual se 
constroem os laços de encontro na relação de comunicação. Comunicar no nível 
humano (sendo que em qualquer nível a estrutura é a mesma) é estabelecer uma 
relação entre uma pessoa e outra para compartilhar uma mesma mensagem, que pode 
desdobrar-se em uma série de outras.  
 

 

 Semiótica é uma ciência que estuda o que o texto diz e como ele faz para dizer o que 

diz, ou seja, abrange a parte narrativa e discursiva. Nos anúncios publicitários impressos 

pode-se traçar um percurso de análise conforme coloca Hernandes (2005) no quadro abaixo: 
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 Ao analisar um anúncio publicitário a partir da visão de Hernandes, podemos perceber 

que esta análise tem um sentido amplo, estar em contato com uma peça quer dizer que 

estamos dentro de um processo de geração de sentido. Assim atribuímos sentido aquilo com 

que temos contato consciente ou inconscientemente, e o sentido gerado pela observação ou 

contato com as mensagens é o que gera sentido em nossas experiências.  

 D’Azevedo (1970) afirma que observamos o mundo através de nossos múltiplos 

sentidos ou modalidades de sensação. Sensações que podem variar de acordo com cada 

receptor que é separadamente estimulado. Por isso, na publicidade, parte-se do princípio de 

que o espectador seria especialmente vulnerável à publicidade, pois ela faz o uso de palavras e 

símbolos geradores de emoção e para elevar o valor da publicidade enquanto entretenimento.  

 A publicidade atualmente ocupa um lugar importante na sociedade, pois conforme 

D’Azevedo (1972) vemos formar-se uma linguagem em que consumir é comunicar-se. Sendo 

assim, as mensagens publicitárias têm um papel importante de intermediar as relações entre 

produtos e consumidores.  

 

 

1.1 Linguagem publicitária em anúncios impressos 

 

Segundo Joly (2005), entre as imagens mais propícias para análise estão as de 

publicidade, considerando a imagem como uma mensagem visual compreendida entre 

expressão e comunicação. Além disso, a publicidade é uma grande consumidora de teoria que 



 16

permite analisar o indivíduo em suas relações com o seus próprios desejos e motivações, em 

suas interações com os outros indivíduos na sociedade, em sua percepção da mídia e de seus 

modos de representação. 

A publicidade conforme Gontijo (2004), as revistas se prestavam a anúncios que 

exigiam maior apuro técnico que os jornais. Hoje em dia, surpreendem pela qualidade de 

impressão e pelas programações dos anúncios. Antigamente a publicidade se dava por 

agenciadores de anúncios, geralmente funcionários de jornais ou revistas, com o surgimento 

das agências de publicidade esse serviço ficou muito mais especializado e com maior 

qualidade.  

Vale colocar que todos os estudos acerca da construção teórica da publicidade ajudam 

na elaboração dos anúncios impressos, sendo que conforme Joly (2005) os processos de 

fabricação dos anúncios publicitários influenciam no grau de compreensão das mensagens e 

como são interpretadas, pois a mensagem publicitária é intencional e comunicativa, destinada 

a uma leitura pública e se dá dentro de um campo privilegiado de observação dos mecanismos 

de produção de sentido pela imagem.  

 Além disso, a publicidade busca com a produção de sentidos no receptor ser 

compreendida. A publicidade impressa ainda objetiva atingir um grande número de pessoas 

de forma clara. Segundo Joly (2005), a função da mensagem publicitária é essencialmente 

conotativa, isto é centrada no destinatário, é lógico que nela se encontrem procedimentos 

plásticos de implicação em funcionamento, como a composição, a paginação ou a tipografia-

retórica, como a elipse, e procedimentos lingüísticos (nós/vocês). 

 Joly (2005) coloca que palavra e imagem são como cadeira e mesa: se você quiser 

sentar à mesa, precisa de ambas. As palavras e as imagens se completam e uma precisa da 

outra para funcionar, para serem eficazes. 

 Nas campanhas publicitárias é importante perceber se a campanha está bem projetada. 

Segundo Dos Santos (1980) os anúncios dependem do produto, da empresa, do mercado 

potencial do produto, do mercado real do meio de comunicação onde ele será veiculado, da 

qualidade da impressão, quando for utilizado em meio impresso, do local reservado para 

publicação e da sua dimensão. Vale citar Dos Santos (1980, p.123) ainda quando coloca que 

nos anúncios são importantes: a) no texto: a escolha fonética, o vocabulário, as imagens, a 

organização das proposições entre si, o ritmo, a métrica e o título. b) na ilustração: a forma, o 

movimento, o equilíbrio, a direção, a originalidade, a dimensão e a localização. 

 Segundo Vestergaard e Schroder (2000) o primeiro objetivo para construção de um 

anúncio impresso é chamar a atenção, fazer com que ele se diferencie das matérias editoriais, 
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o anúncio deve chamar a atenção do leitor, pois ele esta mais interessado nos textos da 

redação do veículo, do que na publicidade. Os anúncios procuram estimular o desejo do leitor 

e criar a convicção sobre a qualidade do produto, desenvolvendo a idéia que primeiro lhe 

chamou atenção por meio do título, slogan e ilustração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18

2. SEMIOLOGIA DO DISCURSO 
 

Ao estudar os discursos utilizados durante a comunicação entre dois sujeitos, uma 

abordagem que se faz de grande importância é a da semiologia dos discursos, que baseia seus 

estudos nas relações entre os sujeitos e os textos que se colocam entre eles. Um discurso é 

sempre uma mensagem situada, ou seja, produzida por alguém e endereçada a alguém. 

Sendo assim, a semiologia dos discursos considera os enunciados como marcas 

efetivas de sujeitos humanos que se buscam um ao outro em situação de comunicação. Um 

dos sujeitos fala para outro que ouve. Em todo discurso existem sentidos que circulam, e que 

na verdade são construídos, pensados e produzidos. Esses sentidos são internos e externos ao 

texto, de como se faz para dizer o que se diz, e referem-se, respectivamente às relações 

narrativas e discursivas. Esta construção de sentidos na publicidade é repleta de regras e 

valores. Peruzzolo (2004) afirma que sob o ponto de vista semiótico, os sentidos de um texto 

se constroem sob forma de um percurso gerativo, de uma caminhada por valores sociais, 

estruturas da língua e competências dos sujeitos, até sua manifestação expressiva. Os valores 

da mensagem estão em uma instância intencional, é necessária uma ação para pô-los em 

situação de observação e leitura.  

Discurso é o lugar, ou seja, o ambiente da comunicação, onde se realiza a relação de 

comunicação: observação e leitura, entre dois ou mais sujeitos, interlocutores. O discurso é 

ideológico, é uma fala entre sujeitos. Por isso, para analisar um discurso devemos observá-lo 

no contexto em que ele está inserido. Conforme Peruzzulo (2004), os seres se comunicam 

porque precisam uns dos outros, necessitando comunicar-se precisam persuadir o outro de 

aquilo que dizem, como verdadeiro e importante. 

Um discurso pode ser polifônico, quando estão presentes nele várias vozes. Uma 

leitura semiológica polissêmica segundo Peruzzolo (2004) indica o uso de diferentes 

elementos de linguagem como planos, cores, ângulos, estilo, combinações, entre outros na 

produção de sentidos diversos. Podemos considerar também um discurso como heterogêneo, 

pois todo o discurso é baseado em outros já existentes, sendo a heterogeneidade uma 

propriedade constitutiva do texto. 

Um discurso se constitui pelo uso da linguagem verbal e não-verbal: a união da 

linguagem visual e textual na publicidade possibilita enriquecer as composições dos anúncios 

impressos, pois o texto e a imagem se complementam. A publicidade é um gênero discursivo 

cuja linguagem se baseia na sedução. Segundo Peruzzolo (2004), na organização discursiva o 

enunciador estabelece como o enunciatário deve ler a mensagem. O objeto produzido então 
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como mensagem é um conjunto de instruções a serem seguidas, para a desejada finalização da 

obra, para qual ele se torna objeto comunicável.  

Coloca Pignatari (1970), que a palavra texto embora tenha como referente um 

conjunto verbal, podemos estendê-la aos signos em geral, definindo texto como um processo 

de signos que tendem a eludir seus referentes, tornando-se referentes de si mesmos e criando 

um campo referencial próprio.  

As linguagens visuais e verbais visam estabelecer uma via de comunicação com o 

receptor, pois um discurso é construído para funcionar como comunicação entre dois sujeitos: 

enunciador e enunciatário. Por isso a grande importância do estudo das imagens e dos textos 

no meio publicitário, enquanto instrumentos de produção de sentido. Além disso, o emprego 

da comunicação verbal e não-verbal nos anúncios impressos constitui um elemento 

importante da nossa cultura, pois encontramos os dois tipos de linguagem na maior parte 

deles; assim, o receptor já está condicionado a contemplar anúncios com imagens e seus 

complementos textuais, cada um com seus usos persuasivos e estratégias discursivas, ali 

presentes para constituírem um modo de organização da recepção do leitor.  

A comunicação trabalha com a percepção, a representação e a simbolização, assim 

podemos dizer que os anúncios fazem parte de um universo semiotizado, repleto de signos e 

significação. Peruzzolo (2004) diz que ler uma mensagem é colher os sinais, captar os traços 

nas suas relações significantes de tal modo que se possa ver neles o que eles pretendem 

estimular em termos de significação.  

Na publicidade o veículo selecionado para inserção dos anúncios também interfere no 

campo de produção de sentido, assim, dizemos que a mídia impressa é considerada um 

ambiente do discurso publicitário. Quando falamos de publicidade impressa, não se pode 

deixar de lado a importância da composição da mensagem no que diz respeito aos arranjos 

sígnicos: elementos verbais e visuais que instauram possibilidades interpretativas de acordo 

com o produto/marca a que se referem.  

A semiótica busca, portanto, mostrar a organização do sentido. Conforme Lopes e 

Hernandes (2005), o significante é igual ao texto, ou seja, plano de expressão e o significado é 

o discurso, ou seja, plano de conteúdo. Este plano de conteúdo é por sua vez o percurso 

gerativo de sentido, que pode ser apreendido em três níveis: o nível das estruturas 

fundamentais, o nível das estruturas narrativas e o nível das estruturas discursivas. Cada um 

desses patamares possui um componente sintático e um semântico, relativamente autônomos. 

No nível das estruturas fundamentais, reconhecemos os elementos mais simples e abstratos, 

que dão conta do sentido global do texto, numa relação de asserção e negação, isto é, uma 
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operação de reconhecimento das semelhanças e das diferenças, é neste nível que surgem as 

primeiras significações do texto, podemos perceber aqui a base em que a história se apoia. No 

segundo nível, começamos a nos referir ao patamar do percurso gerativo de sentido, o nível 

das estruturas narrativas está voltado as análises para o fazer transformador do sujeito e os 

estados que ele altera, assim pode-se perceber que o nível narrativo é o nível da relação, entre 

sujeito e objeto, e também de contato entre destinador e destinatário. O ultimo nível referente 

as estruturas discursivas, a sintaxe recobre os estudos referentes a colocação em discurso das 

categorias de pessoa, de tempo e de espaço.  Os elementos dos níveis anteriores são 

atualizados neste ultimo nível do percurso, a semântica deste nível trata das figuras e dos 

temas sob os quais são construídos os discursos, ou seja, a narrativa é enriquecida. Já quando 

referimo-nos a plano de expressão, estamos voltados ao plano que se veicula o conteúdo, o 

significado, ou seja, materializar as idéias, por meio de palavras ou imagens, este plano serve 

para construir o conteúdo em si. O plano de expressão contribui para a revelação ou 

dissimulação de pontos de vista, concernentes ao conteúdo, ao discurso propriamente dito, a 

expressão seja esta qual for, remete sempre a um conteúdo. Podemos colocar que um anúncio 

publicitário impresso é um texto, ou seja, composto por plano de expressão e plano de 

conteúdo, ao olhar o anúncio estamos em contato com o plano de expressão e ao ler o anúncio 

e percebê-lo, passamos da expressão para o conteúdo.  

Segundo Lopes e Hernandes (2005, p.263) descrever o sentido dos textos é, pois, 

reconstruir mecanismos de construção desse texto, sem se circunscrever à superfície textual. 

Descrever o sentido dos textos é orientar o olhar analítico para aquém da aparência do que é 

dito, onde está a imanência.   

 

 

2.1 Publicidade e Discurso 

 

Como objeto de comunicação, o discurso estabelece uma relação entre sujeitos 

interlocutores: existe um falante e um ouvinte. Peruzzolo (2004) explica que o discurso se 

caracteriza como um objeto produzido por um destinador e o meio de relação de comunicação 

entre ele e um destinatário, um objeto produzido por alguém, que serve como objeto de 

comunicação de dispositivos e meios de persuasão, usados para convencer alguém.  

Atualmente considera-se a publicidade como um investimento feito para gerar 

credibilidade ou conhecimento de uma marca. Conforme De Carvalho (1996, p.10) para 

convencer e seduzir o receptor a publicidade não deixa transparecer suas reais intenções, 
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idéias e sentimentos, podendo usar diversos recursos, para fazer crer com a persuasão, fazer 

agir e buscar o prazer para seduzir. A mensagem publicitária cria e exibe uma perfeição total 

da realidade, o autor ainda diz que: 

 

O que cabe a mensagem publicitária, na verdade, é tornar familiar o produto 
que está vendendo, ou seja, aumentar sua banalidade, e ao mesmo tempo 
valorizá-lo com uma certa dose de “diferenciação”, a fim de destacá-lo da vala 
comum. Acima de tudo, publicidade é discurso, linguagem, e portanto 
manipula símbolos para fazer a medição entre objetos e pessoas, utilizando-se 
mais de linguagem do mercado que a dos objetos. (DE CARVALHO, 1996. p. 
12) 

 

A mensagem publicitária atualmente é direcionada, objetiva e específica, feita de 

acordo com o público ao qual será destinada, essa construção de um discurso específico é 

parte fundamental do sucesso das campanhas publicitárias atuais. A mensagem publicitária é 

repleta de argumentos e se utiliza de linguagem própria. De Carvalho (1996, p.13) coloca seu 

texto que “toda a estrutura publicitária sustenta uma argumentação icônico-linguística que 

leva o consumidor a convencer-se consciente ou inconscientemente”. 

A publicidade é sedutora, também mais leve que a propaganda, pois procura 

estabelecer uma relação com o receptor. O emissor utiliza a manipulação das estratégias 

narrativas e discursivas de uma forma que não demonstra a intenção de persuadir o receptor, 

ou seja, disfarçada. Peruzzolo (2004) explica que as relações narrativas dizem respeito às 

modalidades de organização do que se diz, do que se conta no texto; e as relações discursivas 

organizam os recursos de persuasão, as estratégias de projeção da enunciação no enunciado e 

os tratamentos figurativos dos conteúdos.  

Essa intenção de seduzir o receptor pode usar de vários recursos. A mensagem 

publicitária busca um contrato de leitura que visa estabelecer uma relação de interesse e 

direciona a leitura dos anúncios. Peruzzolo (2004, p.95) nos instrui quando diz que ler quer 

dizer colher sinais, isto é, captar traços nas suas relações significantes de tal modo que se 

possa ver neles o que eles pretendem estimular em termos de significação. 

Persuasão enquanto estratégia de comunicação, busca utilizar diversos recursos 

narrativos e discursivos para induzir alguem a aceitar o que ela diz, induzir a compra, ou 

aceitar alguma ideia ou ação. Esses recursos discursivos da publicidade são simbolicos, 

lógicos e racionais. Peruzzolo (2004) afirma que toda a discursiva traça pactos, contratos e 

conflitos que marcam os relacionamentos humanos e seus fazeres.  
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A publicidade e o discurso em si carregam informações, assim vale citar Pignatari 

(1970) quando coloca que a formação de uma mensagem, ou uma cadeia de palavras, por 

exemplo, implica numa seleção de sinais de uma certa fonte, numa certa ordem.  

Segundo Barthes (1990 p.28), em publicidade, a significação da imagem é, 

certamente, intencional: são certos atributos do produto que formam a priori os significados 

da mensagem publicitária, e estes significados devem ser transmitidos tão claramente quanto 

possível; se a imagem contém signos, teremos a certeza que, em publicidade, esses signos são 

plenos, formados com vistas a uma melhor leitura: a mensagem publicitária é franca, ou pelo 

menos, enfática.   

 

 

2.2 Relações discursivas e narrativas 

 

As relações narrativas e discursivas de um texto buscam estabelecer uma conexão de 

relação: narrativas no plano do que se diz e discursivas no plano de como se diz. Na 

publicidade essas relações são de grande importância, pois as mensagens são direcionadas, 

específicas e buscam por um retorno. Assim, saber o que se deve falar e qual a melhor 

maneira de falar, é muito importante. Peruzzolo (2004) afirma que o discurso é organizado 

para expressar modos de relação com os outros sujeitos e o mundo, a preocupação da 

semiologia dos discursos é cuidar dos modos/mecanismos enunciativos de produção e 

recepção do texto, como mostra o esquema abaixo: 

 

Esquema de Construção da Semiologia dos Discursos 

 

                 Semiologia                                        dos                                     DISCURSOS 

       ↓                                                                                                      ↓ 

Ciência da significabilidade                                                                               TEXTO 

       ↓                                                                                                      ↓ 

 Sua preocupação é descre-                                                                    EU← está entre →TU 

 ver e explicar o que o                                                                                           ↓ 

texto diz e como ele faz                                                                                  •organiza o texto em vista do Destinatário; 

para dizer o que diz.                                                                                 •constrói o lugar de ambos nos seus elementos. 

 

FONTE: PERUZZOLO (2004, p.150) 
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Na análise das relações discursivas e narrativas, é ideal considerar a imagem como 

mensagem. Joly (2005, p.55) diz que a imagem é uma mensagem visual repleta de signos, 

uma linguagem, e, portanto, uma ferramenta de expressão e comunicação, uma imagem 

sempre constitui uma mensagem para o outro, no caso da comunicação existe sempre um 

emissário, uma mensagem e um destinatário. 

Os discursos publicitários são dotados de sentidos, esses sentidos são produzidos por 

vários signos utilizados na construção da mensagem, assim surgem códigos e se existe 

código, existem representações, por mais limitada que seja a capacidade de produção sígnica 

dos códigos relacionados a um suporte específico, neste caso o suporte é a revista, nos 

anúncios impressos, se proporciona diversas possibilidades significativas. Segundo Coelho 

(apud LOPES e HERNANDES, 2005. p13) para a semiótica a narrativa pressupõe uma 

sucessão de estados e transformações desses estados. Para que um sujeito passe de um estado 

a outro é necessário que cumpra um percurso.  

Coloca Peruzzolo (2004) a diferença entre uma narrativa e um discurso só depende do 

espaço em que está focalizado, ou seja, o narrativo diz respeito ao enunciado e o discursivo 

aos atos de enunciação. 

 

 

2.3 Recursos persuasivos, tematização, figurativização 

 

Recursos persuasivos são nada menos que estratégias usadas para capturar o leitor, 

enquanto receptor de mensagens. Segundo Peruzzolo (2004) ao operar o recurso de persuasão, 

o enunciador fabrica um dizer que nos termos em que é posto estrutura e organiza um modo 

de leitura. Os recursos figurativos recobrem os percursos temáticos, assim a persuasão opera 

como uma prova para o receptor, então cabe a ele aceitar ou não o que esta sendo dito, 

nenhum enunciador produz um discurso verdadeiro ou falso, segundo Peruzzolo (2004) o 

enunciador constrói discursos que criam efeitos de verdade ou falsidade, por isso são 

interpretados dentro de formações discursivas que definem o que deve ser dito em cada 

situação, na verdade as formações discursivas representam as formações ideológicas e 

expressam a idéia de regularidade e de identificação do sujeito e do sentido.  

             Na análise de discursos devemos ver como os sujeitos se relacionam com a fala, nos 

sentidos de afastamento ou aproximação e desvendar o tratamento temático e figurativo do 

texto. Por isso pensar em investimentos figurativos e temáticos, que funcionam como táticas 

de realização dessas estratégias de persuasão. Para Peruzzolo (2004, p.181) o discurso é um 
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jogo comunicacional, onde o enunciador investe em estratégias com o intuito de persuadir o 

enunciatário de certos valores, sejam eles ideológicos, morais, educativos, comportamentais, 

filosóficos, informativos, etc. 

Os investimentos figurativos, ou seja, a figurativização significa revestir os temas com 

traços sensoriais para referenciar através de imagens. Por exemplo, ao observar pássaros 

voando, sentimos a sensação de liberdade. Afirma Peruzzolo (2004, p.190) 

 
Partindo do princípio de que todo o discurso procura persuadir seu 
destinatário de que é verdadeiro, os mecanismos discursivos têm por 
finalidade criar a “ilusão” de verdade, então, as escolhas feitas e os efeitos de 
sentido obtidos não são obra do acaso. Decorrem da direção imprimida ao 
texto, onde o sujeito da enunciação faz uma série de opções não só para 
projetar o discurso em vista dos efeitos de sentido que deseja produzir, mas 
também para pôr o fato ou o discurso nos termos em que quer ou pode ou que 
sabe. Assim, uma dada realidade é – para nós humanos – aquilo que dela a 
linguagem consegue dizer, dito de outro modo, uma realidade é aquilo que 
uma semiótica consegue construir. 
 

 
 

No entanto as ideias, valores e sentidos necessitam de um enunciador que indique os 

pontos de vista do discurso e qual o desenvolvimento que o enunciatário deve seguir. Este 

fato refere-se à tematização que organiza as ideias em formas significantes, sendo o tema o 

assunto a ser relatado, o que se fala. Segundo Peruzzolo (2004) tema é a proposição de uma 

ideia-motivo com a qual se desenvolve uma composição. Contudo estes processos de 

persuasão, elementos temáticos e persuasivos criam o ambiente de significação nas 

mensagens. 

 Vale citar Lopes e Hernandes (2005) quando colocam que a manipulação, artifício de 

persuasão voltado para levar o outro a agir de uma dada maneira, pode ser realizada de duas 

formas distintas, definíveis pela modalidade: a- segundo o querer, por tentação e sedução; e b- 

segundo o poder, por ameaça e provocação, procedimentos que explicam os efeitos de sentido 

do fazer-crer e do crer.  

 Quando nos referimos a discurso é importante entende-lo como um local de relação, 

pois nos discursos circulam mais que informações, circulam sentidos. Conforme Parret (1997) 

a força figurativa modifica o texto e o discurso em sua totalidade. Se a figura tem expressão 

comunicativa e expressiva torna-se comunicável. 
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3. IMAGEM E SIGNIFICAÇÃO 

 

As imagens são uma forma de representação, repletas de sentidos e significações. São 

de grande importância dentro da produção publicitária impressa. A semiótica e a ciência 

cognitiva estudam as representações visuais e mentais. Conforme Noth e Santaella (2001, 

p.36), o conceito de imagem se divide num campo semântico determinado por dois pólos o 

primeiro descreve a imagem direta, perceptível ou existente. O segundo refere-se à imagem 

mental simples, que pode ser evocada na ausência de estímulos visuais. Assim temos essa 

dualidade semântica das imagens como percepção e imaginação. A imagem tem valor 

significativo, pois é uma linguagem universal; ao observar uma imagem, a percepção é 

simultânea.   

As imagens ainda podem ser observadas como signo icônico e plástico, icônicos no 

sentido de representação de algo e plástico como figuras abstratas e puras. Santaella e Noth 

(2001, p.53) ainda afirmam que existe relação entre a imagem e o texto, a imagem pode 

ilustrar o texto verbal, ou o texto pode esclarecer a imagem na forma de um comentário. O 

texto e a imagem na publicidade se complementam, gerando redundância e informação. O 

texto complementa a imagem que poderia não ser entendida sozinha, em outros casos a 

imagem comenta o texto inserido no anúncio, juntos produzem os sentidos esperados pelo 

produtor da mensagem. Ao observar uma imagem, a percepção implica em conclusões. 

Na publicidade a imagem tem valor persuasivo, influência, se torna causa de ações, 

tem o objetivo de iludir: as imagens podem se referir tanto à realidade, quanto ao irreal. 

Colocam Santaella e Noth (2001, p. 208), a maioria das estratégias manipuladoras da 

informação pictórica nos meios de comunicação na são falsificações diretas da realidade, mas 

manipulações de modos indiretos de transmitir significados. Segundo Santaella (2001), a 

semiótica refere-se a tudo que pode ser considerado signo. Ficando assim claro que as 

imagens podem ser tanto reais, como também irreais. Assim transmitem uma verdade ou uma 

mentira, por isso o estudo acerca das imagens permanece em discussão e pode ser tão 

valorizado dentro da publicidade. 

Segundo Barthes (1990) ao nível das comunicações de massa, a mensagem lingüística 

está presente em todas as imagens, como título, legendas entre outros, pois a escrita e a 

palavra são termos carregados de estrutura informacional. 
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3.1 Relações texto verbal e texto visual  

 

Joly (2003, p.19) coloca que a imagem suplanta a linguagem, desvia da leitura, da 

reflexão e até do pensamento, quando conciliamos as linguagens verbal e visual, é para 

estudar a adaptação de uma à outra. Essa união de texto e imagem, cada vez se faz mais 

importante, como cito acima, pela influência da nossa cultura na recepção das peças 

publicitárias, embora não se reflita isso. Segundo Vestergaard e Schroder (2000, p.41) 

 
o texto verbal e sua unidade menor, a oração, tem começo e fim, além de que 
só podem ser lidos começando pelo começo e terminando pelo fim. Ora, essa 
dimensão temporal falta às imagens: é possível explorar de imediato uma 
imagem inteira. Há nelas de descobrir, no entanto, algo correspondente a um 
começo e um fim, provavelmente porque as examinamos influenciados pelo 
hábito de ler uma página. Quando lemos, o olhar se move do canto superior 
esquerdo para o canto inferior direito da página – essa diagonal constitui, na 
verdade, uma dimensão extremamente importante de muitas pinturas e do 
desenho publicitário. 

 

  

 Na publicidade a união do texto verbal e texto visual fazem sentido dentro dos 

anúncios impressos, vale citar Barthes (1964 apud SANTAELLA, p.54 2001) que pergunta: 

“Será que a imagem é simplesmente uma duplicata de certas informações que um texto 

contém e, portanto, um fenômeno de redundância, ou será que o texto acrescenta novas 

informações a imagem?”. Então a relação de texto na publicidade visa na maioria das vezes 

redundância e informatividade.  

            Segundo Barthes (1990), o texto é uma mensagem parasita, destinada a conotar a 

imagem, isto é, insuflar-lhe um ou vários significados. A imagem não ilustra a palavra, é a 

palavra, que estruturalmente, é parasita da imagem. Sendo assim, o texto torna a imagem mais 

pesada, impõe-lhe uma cultura, uma moral, uma imaginação, no passado já houve redução do 

texto a imagem, mas no presente há uma amplificação recíproca.  Coloca Sousa (2004) “o 

texto pode procurar denotar a imagem, ou seja, a redução dos significados possíveis, como 

também pode conotar a mensagem, ou seja, a insuflação de segundos sentidos”.  

As imagens, a partir da teria semiótica, são estudadas como meio de produção de 

sentidos que provocam significações, as significações estas passam a ser interpretação da 

imagem enquanto texto, na análise de imagens a semiótica se faz válida para que possamos 

entender o que diz determinada imagem e como ela faz para dizer o que diz.  

Na teoria semiótica tudo pode representar algo mais do que é em si, na publicidade 

como objeto de estudo deste trabalho, os anúncios são repletos de signos, estes intencionais, 
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com referências que produzem significados na mente do observador. Perceptíveis ou 

implícitos na mensagem, a intenção de venda está presente, seja nos signos icônicos, plásticos 

ou lingüísticos. Segundo Joly (2005, p.39) se a imagem se parece com algo, é porque ela não 

é a própria coisa. Sua função enquanto imagem é evocar, querer dizer algo, utilizando o 

processo de semelhança. Se a imagem é então percebida como representação, isso quer dizer 

que a imagem é percebida como um signo.  
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4. LINGUAGEM FOTOGRÁFICA 
 
  
 As imagens trazem uma gama de informações sobre o mundo, além disso, na 

linguagem fotográfica, as imagens são detalhadamente produzidas. Dos Santos (2000) afirma 

que a fotografia publicitária irá apresentar características muito singulares em sua relação com 

o espectador (aqui se entenda como consumidor). Talvez sua grande especificidade seja a 

repetição – repetição de uma idéia, de um modo e estilo de vida. Assim, a possibilidade de 

produzir propagandas subliminares dá-lhe o poder de atuar no núcleo da subjetividade 

humana, ora criando, ora se apropriando do que está colocado na sociedade, legitimado como 

verdade. A imagem fotográfica é uma mensagem contínua, vale citar Barthes (1990, p.13): 

 

A fotografia, considerando-se como um análogo mecânico do real, traz uma 
mensagem primeira que, de certo modo, preenche plenamente sua substância 
e não deixa lugar ao desenvolvimento de uma mensagem segunda. Em suma, 
de todas as estruturas de informação, a fotografia seria a única a ser 
exclusivamente constituída por uma mensagem “denotada” que esgotaria 
totalmente seu ser; diante de uma fotografia, o sentimento de “denotação”, ou 
de plenitude analógica, é tão forte, que a descrição de uma fotografia é, ao pé 
da letra, impossível. 

 

 A fotografia é imagem, ou seja, apelo visual, muitas vezes com a aproximação da 

realidade, outras não. Coloca Barthes (1990) que a mensagem visual pode ser em algumas 

hipóteses conotativa. A conotação não se deixa apreender imediatamente ao nível da própria 

mensagem, pois é ao mesmo tempo: invisível e ativa, clara e implícita.  

 Conforme Dos Santos (2000), ao falarmos de imagem, uma infinidade de 

possibilidades abre-se à nossa frente. Dizemos que há certas narrativas que falam por 

imagens, ou que certos objetos são a imagem metafórica de algo que não está dado (como o 

relógio, por exemplo, pode ser a imagem do tempo na modernidade). Mas, como regra, a 

imagem seria um segundo objeto com relação a um outro que ela representa, desta forma duas 

possibilidades emergem. A imagem que pretensamente retrata o real, ou fragmentos dele e a 

imagem que reproduz o invisível, o imaginado (como por exemplo, uma gravura de um 

cavalo alado).   

Dos Santos (2000) ainda coloca que vivemos num mundo povoado de luzes neon, de 

outdoors, de placas luminosas móveis. Nesse universo de imagens, a informática, a 

cibernética, as imagens gráficas e o holograma, para citar alguns, estão causando uma nova 

revolução. 
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 A imagem fotográfica é além de tudo uma mensagem, vale citar Joly (2005) que 

coloca que a fotografia (significante) permite conhecer tomates, pimentões (significados) 

constitui um signo pleno, ou seja, um significante ligado a um significado, pois uma imagem 

sempre pretende dizer algo diferente do que está visível em primeiro grau. 

 Conforme Joly (2005) a análise das palavras inspiradas pela fotografia vai nos mostrar 

como a teoria nos permite compreender porque a fotografia mais do que qualquer outra 

imagem pode gerar o sonho e a ficção dentro do campo publicitário. Portanto, as imagens 

mudam os textos, mas os textos, por sua vez, mudam o significado das imagens.  

Tendo a imagem fotográfica como uma mensagem, é importante ficar claro que esta 

pode ter um sentido denotativo e, algumas vezes, como no caso de mensagens publicitárias, 

ter sentido conotativo, ou seja, a fotografia pode ser ao mesmo tempo direta e indireta. 

Conforme Barthes (1990) na fotografia, a mensagem denotada é continua, sendo assim, não 

cabe procurar as unidades significativas desta primeira mensagem. Já a mensagem conotada 

comporta um plano de expressão e um plano de conteúdo, significante e significados, obriga 

assim a uma verdadeira decifração,  

Para decifrar os possíveis significados de uma mensagem, é preciso entender os 

principais planos da análise da conotação na fotografia, ou seja, como decifrar outros sentidos 

em uma mensagem. Coloca Barthes (1990) que a conotação, isto é, a imposição de um sentido 

segundo a mensagem fotográfica propriamente dita, elabora-se nos diferentes níveis de sua 

produção (escolha, processamento técnico, enquadramento): é, em suma, uma codificação do 

análogo fotográfico.  

Outro aspecto importante da fotografia é que ela usa aspectos culturais, segundo 

Barthes (1990) graças ao código de conotação, a leitura fotográfica é, pois, sempre histórica; 

depende do saber do leitor, tal como se fosse uma verdadeira língua, inteligível apenas para 

aqueles que aprenderam seus signos.  

Sousa (2004) coloca que, Barthesianamente, poderíamos considerar que entre os mais 

relevantes elementos potencialmente conferidos de sentido a uma mensagem fotografica se 

inscrevem o texto, insuflador de sentido à imagem, e os elementos que fazem parte da própria 

imagem, como a pose, a presença de determinados objetos, o embelezamento da imagem ou 

de seus elementos, a trucagem, a utilização de várias imagens, entre outros. Sendo importante 

considerar os elementos específicos da linguagem fotográfica, como a relação espaço-tempo, 

profundidade de campo, etc. 
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5. METODOLOGIA 

 

Este estudo é de natureza qualitativa, objetivando a parte exploratória da análise do 

objeto de estudo, vale citar Gomes (2002) quando diz que se tratando de análise qualitativa, 

não devemos esquecer de que apesar de mencionarmos uma fase distinta com a denominação 

análise, desde a coleta de dados a análise já se faz presente. A pesquisa qualitativa visa um 

aprofundamento de conhecimentos quando se trata de estabelecer uma compreensão dos 

dados coletados para assim poder confirmar ou não os pressupostos da pesquisa. A pesquisa 

qualitativa segundo Duarte e Barros (2005) possibilita uma abordagem flexível, pois é 

exploratória, não implica em uma sequência pré-determinada, tem como ponto de partida um 

tema e flui de acordo com ele. 

Como técnica de pesquisa de comunicação foi usado o estudo de caso dos anúncios 

publicitários impressos da Absolut Vodka, visando a análise de conteúdo do corpus 

selecionado. A análise de conteúdo visa à coleta de dados e a investigação dos mesmos. 

Segundo Duarte e Barros (2005) a formação do campo comunicacional não pode ser 

compreendida sem que se faça referência à análise de conteúdo.  

O estudo parte da importância que carregam os processos de significação nos anúncios 

publicitários impressos, os caminhos percorridos para a construção textual foram realizados 

com base na teoria da semiótica. Como aparato metodológico a semiótica possibilitou a 

compreensão dos significantes e significados nos anúncios selecionados, respectivamente 

realizados pela análise do plano de expressão e plano de conteúdo de cada um deles, 

objetivando assim, revelar a importância de cada um dos planos de análise e a relação 

estabelecida entre eles durante o processo de construção das mensagens publicitárias, ou seja, 

o processo de construção de sentido.  

Como exemplo metodológico, tem-se a análise de anúncios publicitários impressos da 

Absolut Vodka, a qual desvela efeitos de sentido e possíveis estratégias de produção 

publicitária. 

Como ferramenta de estudo a semiótica se faz importante, pois é uma ciência que se 

dedica a estudar a produção de sentido. A análise semiótica possibilita formular hipóteses 

sobre todos os sentidos possíveis de uma mensagem. O método semiótico tem como objeto de 

análise as linguagens2. Conforme Iasbeck (2005, p.194 apud DUARTE e BARROS) a 

                                                 
2 Linguagem como todo o sistema de sinais organizado, linguagens humanas não verbais, linguagem verbal, 
linguagem da natureza, às linguagens dos animais, etc. 
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semiótica não se refere diretamente a realidade, ela refere-se à verdade do texto3 e de seus 

modos de significação. Continua o autor, ao colocar que todos nós conhecemos os signos e 

nos referimos a eles quando falamos de significado e significação.  

A abordagem semiótica serve para formular hipóteses sobre os sentidos possíveis das 

mensagens. Codato e Lopes (apud BARROS e DUARTE, 2009, p.208) afirmam que a 

semiótica é uma ferramenta para se compreender e ver a comunicação, permitindo observar e 

descrever rigorosamente diversos fenômenos de sentido, como a geratividade, as combinações 

sêmicas profundas, as estruturas narrativas, os temas e as figuras, as estratégias enunciativas, 

a transtextualidade, entre outros, análise interna dos discursos, a da dimensão interdiscursiva e 

a das construções simbólicas de interação social.  

Com esta análise, foi possível descrever a relação estabelecida entre as linguagens dos 

textos publicitários e o processo de construção das mensagens, buscando evidenciar como se 

dá a produção de sentido. A imagem fotográfica é composta por diferentes elementos, além 

disso, quando usada como na publicidade, juntamente como texto vale colocar Barthes (1990) 

quando coloca que a análise deve focalizar em cada estrutura isolada, somente após ter se 

esgotado o sentido de cada estrutura é que se poderá compreender a maneira como estas se 

complementam. 

 

 

5.1 Seleção do corpus 

 

A seleção do corpus desde trabalho se deu logo após a escolha do tema geral da 

pesquisa, ou seja, semiótica e a produção de sentido. O corpus deveria contemplar todos os 

aspectos do estudo semiológico, esse foi o primeiro pensamento presente, assim, tratando de 

produção de sentido a Absolut Vodka é uma marca que se destaca em suas campanhas e no 

valor conquistado perante os seus consumidores. Com mais de 1.500 anúncios impressos já 

veiculados mundialmente, a criativa abordagem das campanhas da vodka fazem uma 

referência à sua própria garrafa que conquista a cada dia mais apreciadores de seus produtos.  

Foram analisados para a construção teórico-metodológica desta pesquisa quatro 

anúncios publicitários impressos da Absolut Vodka, selecionados entre os diversos já 

publicados. A escolha está relacionada à produção de sentidos proporcionada por cada um 

deles, quando fazem referência a algum lugar, ação, sentimento, etc. O produto está sempre 

                                                 
3 Texto – mensagem (signos organizados em forma de mensagem); ambiente do signo. 
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em evidência nos anúncios, mantendo o conceito de comunicação e valor da marca. Formando 

assim o corpus de estudo deste trabalho composto pelos anúncios: Absolut Perfection, o 

primeiro anúncio veiculado, Absolut Marylyn, que faz referência ao cinema, Absolut 

Etiquette, referindo-se a atitude e Absolut Los Angeles, referindo ao local. 

Abaixo estão os anúncios publicados pela Absolut Vodka que fazem parte da análise. 

(ver figuras 1 a 4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Absolut Perfection                                Figura 2: Absolut Marilyn  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Absolut Los Angeles                              Figura 4: Absolut Etiquette  
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5.2 Passos da análise 

 

 A análise dos anúncios publicitários da Absolut Vodka buscou revelar como se dá a 

produção de sentidos nas mensagens publicitárias, objetivando analisar e descrever os 

processos de significação nos anúncios, com base e entendimento semiológico. Assim foi 

possível compreender e revelar os passos de análise e os elementos significativos presentes 

em cada um dos anúncios selecionados e a relação estabelecida entre eles. 

O percurso da análise teve início no reconhecimento do anúncio, ou seja, a partir da 

análise do plano de expressão, pois este está visível e é nele que as diferentes linguagens 

utilizadas trabalham gerando sentidos. Ao observar o anúncio, cuidadosamente, percebemos e 

reconhecemos diferentes elementos visuais e textuais, ao compreendê-los recebemos a 

mensagem que o anúncio queria nos passar, ou seja, estamos em contato com o conteúdo. Na 

análise do plano de expressão buscou-se identificar principalmente a linguagem fotográfica e 

a composição do mesmo. Após o reconhecimento dos elementos visuais que compõem o 

anúncio, pode-se passar para a segunda parte, que abrange o plano de conteúdo. Neste plano 

buscamos compreender o significado da mensagem, onde o texto diz o que diz.  

Conforme Hernandes (2005), a semiótica entende o plano de conteúdo como um 

percurso de geração de sentido, que vai do mais simples e abstrato até o mais complexo e 

concreto, dividido em três níveis: o fundamental, o narrativo e o discursivo. Buscando no 

primeiro reconhecer o argumento do anúncio, seguido pelo que é contado pelo mesmo e por 

ultimo entendendo as modalidades do dizer. Conforme disposto no quadro abaixo: 

 
 

  

Sintaxe Visual da Análise / Percurso de Análise: 

 

Plano de Expressão 

(Significante) 

 

Linguagem Fotográfica da Imagem 

Composição, enquadramentos, cores, luz, ângulos, etc. 

Texto (verbal e não-verbal) 

 

Plano de Conteúdo 

(Significado) 

 

Nível Fundamental 

(argumento do anúncio) 

Nível Narrativo 

(o que é contado, a história proposta pelo anuncio) 

Nível Discursivo 

(modalidades do dizer: tematização/figurativização/ persuasão) 
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Esta análise possibilitou a descrição dos anúncios e suas formas de dizer, os detalhes 

de um anúncio só são apreensíveis com a visualização cuidadosa e repetitiva, por isso a 

publicidade deve conter a atenção do receptor. Os anúncios não esgotam seus significados e 

sentidos em apenas uma visualização, cada vez que entramos em contato com a peça somos 

atingidos de alguma maneira. 
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6 ABSOLUT VODKA E EFEITOS DE SENTIDO  

 

6.1 Histórico da Absolut Vodka 

 

Absolut Vodka é um conceito entre as diversas marcas de vodka espalhadas pelo 

mundo. Vendida atualmente em mais de 130 (cento e trinta) países, é conhecida 

mundialmente. Além disso, está entre as marcas de vodka mais consumidas, sendo 

reconhecida como a terceira marca de bebidas alcoólicas do mundo. Fundada em 1879, por 

Lars Olsson Smith na pequena cidade de Ahus na Suécia. Surgiu com um posicionamento de 

produto de boa qualidade, voltado à maneira como é fabricada e aos ingredientes usados, 

cuidadosamente selecionados. Chegou ao mercado norte-americano após 100 anos de 

existência, e de lá foi apresentada ao mundo. 

 

6.2 A linguagem publicitária em AbsolutVodka 

 

A publicidade em Absolut Vodka é mundialmente reconhecida, envolve milhões de 

colecionadores e apreciadores do produto. No entanto este fato deve-se a longa campanha 

publicitária promovida durante seu percurso no mercado, uma campanha de sucesso. A 

produção de sentido dos anúncios impressos da Absolut Vodka engloba sempre a garrafa da 

vodka, relacionando-a com algo, sendo assim os slogans variam com o nome da marca 

Absolut e mais 1 ou 2 palavras. A protagonista dos anúncios é sempre a garrafa e as palavras 

fazem referência a algo, e este formato de anúncio permite uma abordagem que possibilita 

uma percepção imediata da mensagem.  

O interessante é que com este tipo de relação que produzem, os anúncios agradam 

diversos públicos, pois estes se identificam com o produto, gerando uma familiarização entre 

o contexto onde estão inseridos, ao usar elementos culturais muitas vezes aproxima ainda 

mais o produto do seu público. Os consumidores de Absolut Vodka, não são apenas os 

receptores das mensagens publicitárias, são apreciadores da mesma.  

Por ser uma campanha conhecida e reconhecida pelo público receptor, suas peças 

tendem a ser esperadas. A marca já atingiu valor dentro do mercado e se destaca entre os 

produtos do mesmo segmento. O consumo da Absolut Vodka significa mais do que o produto, 

mas também tem valor simbólico, de status e prazer. Conforme Maranhão (1988) para 

compreender a propaganda devemos compreender a arte, o fenômeno artístico é a exigência 
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sensível do prazer estético, de que o processo de comunicação transcenda o seu nível racional 

e lógico e atinja uma efetivação emocional e psicológica, a arte é uma manifestação sensível 

da ideia ou do espírito no real, ou seja, é a manifestação em uma matéria perceptível por 

nossos sentidos de uma idéia ou conceito. Todos os produtos que têm sucesso não se esgotam 

a nível racional, ninguém sabe definitivamente porque consome determinada marca e/ou 

produto e não outra semelhante. 

A linguagem publicitária da Absolut Vodka está presente em todo o seu contexto, 

desde sua embalagem, posicionamento e propaganda. Suas campanhas encantam diversos 

públicos. A originalidade das peças e da garrafa ganha publicidade espontânea e 

reconhecimento mundial. Com mais de 1.500 anúncios impressos já veiculados 

mundialmente, a criativa abordagem das campanhas da vodka fazem uma referência à sua 

própria garrafa. Todos os anúncios da Absolut Vodka fazem uma referência irônica a sua 

garrafa, a embalagem foi inspirada em uma garrafa medicinal, do século XVIII, encontrada 

em um antiquário.  Esta contém um aspecto marcante da Absolut, bojuda, com gargalo estreito 

e curto e etiqueta transparente. Absolut não usa rótulo, sua garrafa é seu grande diferencial. 

Todas as informações estão inseridas no próprio vidro, e ainda contém um medalhão com a 

foto do criador. A partir de 2006 começou a lançar edições especiais que causam a euforia de 

muitos apreciadores da vodka e colecionadores das garrafas. Todos os anúncios se referem a 

algo, um lugar ou situação, e usam uma variação do clássico slogan Absolut Perfection. Os 

anúncios selecionados para análise demonstram a forma criativa de abordagem da marca. 

 

Texto da Garrafa: This superb vodka is made from the grains grown in the rich fields of 

southern Sweden. Distiled at the famous old distilleries near Åhus. It has been purified 10 

times in accordance with traditions dating to the year 1498. In perfecting Sweden's national 

refreshment, it has become better known by the name Absolut rent Brännvin, Absolut Vodka4. 

 

O estudo dos anúncios da Absolut Vodka abrangem as relações discursivas e 

narrativas, com o objetivo de abordar a produção de sentidos. Pois a semiótica é a ciência que 

se dedica a estudar a produção de sentidos, tendo nas linguagens o seu objeto de estudo. Vale 

a pena ressaltar que a análise semiótica não tem pretensões a conclusões gerais, e sim a busca 

pela proliferação dos sentidos expostos na mensagem.  

                                                 
4 Tradução: Esta soberba vodka é feita a partir de grãos cultivados em campos ricos do sul da Suécia. Destilada 
em famosos alambiques perto de Åhus. Tem sido purificada 10 vezes em conformidade com as tradições que 
datam do ano 1498.  No aperfeiçoamento refresco nacional da Suécia, tornou-se mais conhecido pelo nome 
Absolut rent Brännvin, Absolut Vodka. 
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A primeira peça dessa campanha que perdurou anos da história da vodka é conhecida 

como Absolut Perfection, que vem a ser como a marca ficou conhecida, um bordão. Criada 

em 1980 pela agência TBWA teve o olhar do fotógrafo Steven Bronstein. No olhar do 

observador a garrafa e o slogan criado, apenas. Uniram simplicidade e talento na abordagem, 

pois o anúncio pode ser adaptado a todos os mercados. A partir daí não parou mais, diversos 

locais foram homenageados pela marca, cidades, estilos, entre outros. As campanhas da 

Absolut vodka não só representam à marca, mas são reconhecidas como uma produção de 

arte.  

A marca criou um novo tipo de publicidade diferenciada das demais propagandas de 

bebidas alcoólicas, as campanhas se estendem entre as fronteiras da arte e da publicidade, 

buscando diferenciadas variações sobre a sua garrafa, um tema simples com abordagens 

espirituosas e improváveis. Os anúncios publicitários de Absolut Vodka sempre têm alguma 

mensagem, dizem algo sobre o produto, sobre lugares, ou uma cortesia aos seus 

consumidores, são flashs de reconhecimento há algo. A publicidade para Absolut Vodka teve 

um papel muito importante no percurso da marca dentro do mercado, o sucesso da marca 

atualmente deve muito a sua divulgação, não apenas a conhecida qualidade do produto.  

Absolut Vodka possui uma das mais contagiosas campanhas da mídia impressa da 

propaganda mundial, inteligente e luxuosa desde sua origem, tornou-se uma das campanhas 

mais longas da história da propaganda. Com uma idéia simples, uma grande sacada 

publicitária, que pode ser adaptada a qualquer lugar do mundo, pois a garrafa e a marca são o 

centro de tudo. Como mostram as figuras abaixo5: 

 

 

             

                                                 
5 Lista de Figuras : Figura 5 - Coletânea de Anúncios da Absolut Vodka. 
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Nos anúncios da Absolut Vodka o principal é a garrafa. O conceito continua forte, e 

seu grande segredo é a capacidade de ser reinventado. Sempre estão presentes elementos 

básicos, diagramação simples, e a conhecida economia de palavras, o que facilita a percepção 

imediata da mensagem. Uma marca que vende qualidade, elegância, cheia de estilo, 

contemporânea, criativa, imprevisível e espirituosa. 

 

 
Figura 6 - Linha de Produtos Absolut Vodka 
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6.3 Análises e discussão do corpus 

 
Anúncio 1 
 
 

 
Figura 7: Anúncio 1 – Absolut Perfection 
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Absolut Perfection foi o primeiro anúncio publicitário impresso veiculado pela Absolut 

Vodka, no ano de 1980. O anúncio acima, reúne a linguagem verbal e não-verbal, sendo que o 

elemento de destaque em sua composição é a própria garrafa da bebida, vinculada a frase 

Absolut Perfection, como observa-se na análise a seguir: 

 

Plano de Expressão 

 

Nesta parte da análise podemos identificar o lugar onde trabalham as linguagens, 

sejam estas visuais ou verbais. Primeiramente, podemos destacar que a imagem esta dentro de 

um Plano conjunto, onde percebemo-la por completo. Segundo Sousa (2004) o plano de 

conjunto é referente a um plano geral mais fechado, onde se distinguem os intervenientes da 

ação e a própria ação com facilidade e por inteiro. Uma característica dos anúncios 

publicitários impressos da Absolut Vodka.  

Além disso, a fotografia deste anúncio foi capturada por um ângulo de tomada sobre 

efeito de um plano normal, que conforme Sousa (2004) é usado quando a imagem faz-se 

paralelamente à superfície, oferecendo uma visão objetivante sobre a realidade apresentada na 

fotografia. 

Do ponto de vista enunciativo, como receptores estamos colocados de frente para o 

produto, no mesmo ângulo que ele, o que passa a idéia de igualdade e de uma relação 

próxima. Outro ponto interessante dessa composição é que ela passa ao receptor a impressão 

de que se estender seu braço, poderá pegar a garrafa, contato este que se faz ao atingir um 

grau considerável de proximidade entre o produto e o consumidor. Além disso, a garrafa 

parece estar colocada sobre estrutura, que dá firmeza ao anúncio, revela que ela está sobre 

algo, aumentando o efeito de proximidade que o anúncio proporciona.  

O foco da atenção deste anúncio está na garrafa, vale colocar Sousa (2004) quando diz 

que o ser humano é fisiologicamente incapaz de prestar atenção simultaneamente a todos os 

estímulos de uma estrutura complexa, o que faz com que apenas alguns dos estímulos 

consigam ser abarcados pela atenção num determinado momento. Leva-se neste anúncio o 

foco da visão do observador para a garrafa, que na seqüência é ancorada pelo texto, pois a 

garrafa é o motivo principal a ser vendido no anúncio. 

O anúncio se utiliza do preto e branco, a única cor presente que destaca o nome da 

marca, é a cor azul da logo do produto, reforçando ainda mais a identidade visual da marca. A 

simetria esta presente neste anúncio, a garrafa no centro da página, na posição vertical faz 

com que o equilíbrio se faça presente, assim o fundo e demais elementos tornam-se um 
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complemento visual. Existe nesta imagem, um certo contraste entre o fundo preto com o 

branco, podendo ser comparado com a uma lua no céu escuro durante a noite, conforme 

podemos perceber nas figuras abaixo:  

 

   

                                      Figura 8: Imagens da lua durante a noite6.  

 

 A lua que pode também ser observada como se apresenta no anúncio acima, se for 

percebida no contexto geral, em conjunto com outro elemento, ou seja, a auréola pode ainda 

dar a impressão de asas da garrafa. Este efeito pode levar o observador a vincular a imagem a 

algo divino, assim abaixo temos um exemplo de imagem (Figura 9) que apresenta um dos 

motivos ao qual está relacionado ao anúncio:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Anjo 

                                                 
6 Figura 8: Imagens retiradas do site olhares: <http://br.olhares.com/Paisagem_Natural/galeria1.html> 



 43

 É importante perceber que ainda em primeiro plano, de todos os elementos da imagem 

está a garrafa. A imagem não tem uma grande profundidade de campo pois ela está próxima e 

assim se apresenta ao receptor., como algo próximo e perfeito. 

 

Plano de conteúdo 

  

No nível fundamental podemos encontrar a relação do produto com a idéia descrita 

pela palavra perfeição, o argumento utilizado neste anúncio vincula o produto a uma situação 

perfeita, em uma visão ampla e direta que se adapta a cada receptor, podendo ser percebida de 

diferentes maneiras.  

No segundo nível de análise o narrativo, percebemos que a ação começa na garrafa da 

Absolut Vodka, e é concluída com o texto “Absolut Perfection”. O que o anúncio quer, é 

mostrar que o produto é de qualidade, criando assim uma fonte de valores quando vincula a 

sua própria garrafa a palavra usada para descrevê-la. Pensando no anúncio como um todo, 

podemos entender que o que a marca busca é ser reconhecida como a melhor. Do ponto de 

vista semiótico, a garrafa realiza um fazer persuasivo dentro do anúncio, relacionando-se com 

os demais signos presentes no contexto.  

O terceiro nível de análise é o discursivo. Nesse, em primeiro lugar percebemos as 

figuras que compõem o anúncio para cobrir o tema do mesmo. Estas são: a auréola, a garrafa, 

a luz, e o texto. Observando assim, parecem poucos os elementos figurativos, mas esta 

simplicidade é característica e também demonstra a forma de promover os produtos na época 

em que foi veiculado. 

 Com o slogan: Absolut Perfection indica que o maior desejo do enunciador é atribuir 

valor a marca, e o segundo instigar os receptores a ação de compra do produto. A realidade 

criada neste anúncio para transmitir ao público-alvo a mensagem busca, em um ambiente 

simples, com poucos elementos, ampliar a proporção de qualidade do produto. Com base nas 

indicações fornecidas pelo texto, podemos perceber que o desafio deste anúncio foi vincular o 

produto a situação de consumo do mesmo, assim o produto proporcionaria ao consumidor a 

situação de perfeição, indissociável da imagem de valor do produto, e do sentido de gerar 

prazer ao consumidor.   

O tema escolhido para este anúncio foi apresentar a marca de uma forma que 

atribuísse valor a mesma, para isso os elementos selecionados na construção não tiram o foco 

do observador da garrafa e sim o complementam, todos os elementos que fazem parte deste 

anúncio foram escolhidos de forma a agregar valor, nenhum compete com o produto em si. O 
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contrato de leitura deste anúncio faz com que o observador coloque seu olhar diretamente 

sobre a imagem do produto, esta ação leva o seu olhar até o texto, que depois de perceber esta 

relação indicada entre a vodka e a situação de perfeição, percebe os demais elementos que se 

valem da memória do observador e o remetem ao imaginário. 

Ao vincular o produto a uma imagem angelical, o anúncio remete o observador a algo 

divino. Assim apropria-se de elementos que remetam a este estágio, podemos perceber neste 

anúncio a presença de uma auréola de anjos, a lua, podendo ser observada como asas, essa luz 

em forma circular, também influencia no destaque do produto, assim como se relaciona com a 

imagem da lua, ou ainda de asas que saem da própria garrafa. O fundo preto que remete a 

noite, que por si nos leva a um universo místico, ou ainda a outra dimensão, fazendo com que 

o observador perceba que o produto têm algo além da realidade. Revelando assim, algo 

positivo, que abre o imaginário dos receptores para um processo de significações infinitas. O 

receptor passa assim a observar, a vincular o produto ao que o anúncio propõe, algo que não 

faz parte do mundo real, mas que é reconhecido como alguma coisa perfeita,  assim como os 

anjos, que são conhecidos como seres puros.  

A Absolut Vodka neste anúncio busca se colocar como algo superior, ou seja, perfeito. 

Com isso o anúncio não esgota seus sentidos, pois quando remete a perfeição, sugere que o 

produto faz parte de uma situação perfeita, porém para cada receptor a perfeição pode ser 

vista de uma maneira diferente. Pode-se afirmar, que o revestimento figurativo deste anúncio 

serve para endeusar o produto, e mostrar que o mesmo tem algo a mais que os outros 

produtos. É importante perceber que ambos os signos, já estão na mente dos indivíduos e 

remetem a esta relação inconscientemente. Isso faz com que o entendimento da proposta do 

anúncio seja imediato, pois os signos que aparecem ali são conhecidos, ou seja, familiares ao 

receptor.  
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Anúncio 2 

 

Figura 10: Anúncio 2 – Absolut Marilyn 
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 O anúncio Absolut Marilyn é um anúncio que faz referência a uma personalidade 

histórica, um ícone cinematográfico. Nesse anúncio a garrafa é o motivo principal, e isto está 

explícito no mesmo, figurativizado com aspectos que remetem a Marilyn Monroe, como se 

pode perceber na análise abaixo:  

 

Plano de Expressão 

 

Neste anúncio da Absolut Vodka, percebemos ao observar a alusão a Marilyn Monroe, 

nome artístico da atriz Norma Jean Baker, que ficou conhecida por ser um símbolo de 

sensualidade e ícone de beleza dos anos 50. Uma das mais famosas estrelas do cinema, musa 

da Pop-art, que permanece até hoje reconhecida como uma das mulheres mais lindas de todos 

os tempos. 

O anúncio no seu plano de expressão uma referência cinematográfica. No anúncio, 

percebemos uma das cenas que marcaram a carreira de Marilyn, no filme “O pecado mora ao 

lado”, onde Marilyn Monroe vive a personagem principal, quando em uma das cenas seu 

vestido levanta pelo vento do metrô e ela fala: “Sente a brisa do metrô? Não é delicioso?”. 

Esta imagem ficou marcada na mente de todos os seus adoradores, e é uma das imagens que 

remetem a atriz até hoje. Na época em que o filme foi apresentado para o público, esta cena 

com a atriz com um encanto brilhante e fez o maior sucesso assim, virou uma fantasia 

masculina. 

Esta se tornou uma das mais célebres cenas da história do cinema, neste filme a atriz 

vive uma divertida personagem, provocante e inocente, característico dos filmes da época, 

méritos do diretor Billy Wilder que com muita inteligência e descontração fez desta comédia 

referência na história do cinema. Marilyn Monroe se tornou motivo de inspiração para arte, 

moda e além de tudo se tornou um estereótipo de beleza. Como mostram as imagens abaixo: 
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                                    Figura 11: Cena do Filme: O pecado mora ao lado. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  

Figura 12: Cartaz do filme 
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Figura 13: Marilyn Monroe – Pop Art 

 

   

Figura 14: Marilyn Monroe – Pin Up 

 

A linguagem fotográfica deste anúncio usa o plano geral e ângulo de tomada normal, 

em composição simples e exclusão de detalhes externos ao centro de interesse do mesmo. Na 
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imagem, podemos observar os aspectos que fazem alusão a Marilyn e ao filme, como o 

respirador do metrô abaixo da garrafa e a saia esvoaçante em seu entorno. Além disso, o 

anúncio é enfático, o texto completa a imagem. É uma imagem que tem simetria e equilíbrio, 

com uma pequena profundidade de campo, realçando apenas o motivo principal.   

Segundo Sousa (2004) para um observador se envolver na linguagem fotográfica, é 

preciso entender a sua cultura, às suas expectativas, às suas motivações, aos seus hábitos e À 

sua experiência anterior. É interessante perceber esse fato nos anúncios da Absolut Vodka, 

pois estes normalmente trabalham com auto-referencialidade, ou em um movimento de 

intertextualidade, como demonstra o anúncio acima.   

 

Plano de Conteúdo 

 

 Ao analisar o nível fundamental podemos considerar que o principal argumento do 

anúncio é relacionado a vincular a imagem da vodka a personagem cinematográfica Marilyn 

Monroe. Marilyn foi um ícone do cinema mundial e o objetivo deste anúncio é colocar o 

produto como um ícone entre as marcas de vodkas mundiais. Ou seja, uma referência de 

vodka, revestida com os traços de uma referência do cinema. 

 O nível narrativo deste anúncio nos mostra o percurso da ação, ao percebê-lo o 

observador, identifica a marca pela posição central em destaque da garrafa do produto e logo 

vincula a mesma ao contexto em que está colocada, ao perceber os elementos e o texto é 

ancorado a pensar também na personagem cinematográfica. O interessante deste processo é a 

relação que se cria entre o produto, a personagem Marilyn Monroe e o público. Neste anúncio 

é contado que a marca Absolut Vodka é um ícone entre as diversas marcas de vodka existentes 

no mundo, assim como a atriz foi no cinema durante a sua vida. 

 No terceiro nível de análise, o nível discursivo, percebemos que para atingir esta 

comunicação e relação, o anúncio foi revestido de figuras que levam ao tema principal, o 

respirador do metro e a saia, fazem parte da figurativização para levar o observador ao tema 

principal Marylin Monroe e Absolut Vodka, ou ainda como é colocado no próprio anúncio 

Absolut Marilyn. Com esses elementos surge na mente do receptor deste anúncio, a relação 

entre os dois, tornando Marilyn e Absolut, uma coisa só, gerando um único sentido. 

 Por isso é importante perceber que quando uma imagem é relacionada a outra, ela se 

apropria de aspectos e características da mesma, vinculando assim as duas imagens e 

percepções. A vodka com este anúncio, objetivou ser vista como uma referência, como foi 

Marilyn Monroe, por isso, usou uma alusão a personagem. Com isso, para remeter a esta 
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relação estabelecida entre o tema escolhido e o produto, o anúncio está mostrando aspectos 

que remetem a uma época vivida por Marilyn e ao sucesso atingido por ela durante sua 

carreira de atriz cinematográfica. 
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Anúncio 3 

 

   Figura 15: Anúncio 3 – Absolut Los Angeles 
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 O anúncio acima faz parte de uma das campanhas da Absolut Vodka, conhecida como 

Absolut Cities, que homenageou algumas cidades do mundo. No caso do anúncio selecionado, 

Absolut Los Angeles, referenciando a cidade “cinematográfica”, conforme mostra a análise 

abaixo: 

 

Plano de Expressão 

 

 Este anúncio foi veiculado para divulgar uma edição especial da Absolut Vodka, 

homenageando a uma cidade americana. Conhecida mundialmente por seu ritmo e glamour, 

por LA suas iniciais, ou ainda Cidade Dos Anjos, Los Angeles é um centro cultural totalmente 

variado que reúne negócios, comércio, mídia, moda, ou seja, uma cidade modelo do mundo, 

uma cidade multicultural. Além disso, é em um dos distritos desta cidade que anualmente 

promove e recebe as mais diversas celebridades para a festa do Oscar, prêmio máximo do 

cinema mundial. 

 Segundo Campos (2008) está é mais uma das peças da campanha que surgiu no final 

dos amos 80, a Absolut lançou a campanha publicitária Cities, cujo tema era o “algo mais” de 

cada cidade. Com o lançamento de Absolut Los Angeles, em 2008 a companhia investiu mais 

uma vez na campanha, convidando os consumidores a provar um pouco de Hollywood. Ainda 

com essa iniciativa “Friends of the the Walk of Fame” arrecadou fundos para a restauração da 

calçada da fama, que celebra seu aniversário de 50 anos em 2010. A Absolut foi a primeira 

marca a receber a estrela de amigos da calçada da fama, que será instalada em frente ao 

famoso Kodak Theatre, no Hollywood Boulevard, local onde é realizada a entrega do Oscar. 

 Campos (2008) coloca ainda que parte do esforço de lançamento desta campanha, ou 

seja, US$250.000 do lucro proveniente das vendas de Absolut Los Angeles foi doado para a 

organização Green Way LA, cuja missão é melhorar o ambiente, a saúde e o bem-estar das 

diferentes comunidades da cidade por meio da restauração da natureza e o encorajamento de 

um estilo de vida mais leve. 

 Sobre a campanha da Absolut Los Angeles Tim Murphy, vice-presidente da marca 

define, “é a campanha que busca desafiar os consumidores a imaginar o seu prórpio ideal, e a 

cidade de Los Angeles é um dos lugares mais idealistas da terra7.” 

 É importante perceber o texto que está presente no anúncio, na parte superior “In na 

Absolut World – Lights, Camera, Absolut” remete a tomadas de gravação para cinema, sendo 

                                                 
7 Citação retirada do site:  http://www.booze.com.br/blog/absolut-los-angeles/ 
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uma paródia a conhecida frase “Luz, câmera, Ação”, o que remete ainda o receptor a entrar no 

universo do cinema, pois utiliza um discurso cinematográfico.  

 A frase de chamada do anúncio diz: “em um mundo da Absolut” ou ainda pode ser 

percebida como “em um mundo absoluto”. Os holofotes que aparecem ao redor das garrafas 

posicionam a marca como um grande astro do cinema, e ainda vale colocar que as garrafas 

estão sobre o Teatro Kodak, situado em Hollywood, juntamente com a calçada da fama onde 

foi colocada a estrela da marca, teatro este que recebe diversas celebridades anualmente para 

entrega de um dos maiores prêmios do cinema, o Oscar. O que não poderia ser deixado de 

lado, se tratando da edição especial Absolut Los Angeles, era o fato de invadir o universo do 

cinema, pois em Los Angeles estão concentradas diversas empresas cinematográficas, já a 

cidade tem Hollywood como um de seus distritos. 

 O anúncio acima, apresenta um discurso de filme, quando apresenta as frutas com a 

palavra estrelando, no caso colocando as mesmas como personagens, ainda apresenta as 

garrafas no mesmo local onde são posicionadas as estatuetas do Oscar, no dia do evento. 

Abaixo na imagem, outra ação publicitária da Absolut Vodka no local tema para este anúncio:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Frente do Theatre Kodak – Los Angeles8 

 

                                                 
8 Figura 16: Imagem retirada do site: <http://adsoftheworld.com/media/ambient/absolut_los_angeles_bottle> 
mídia alternativa usada na campanha de lançamento da Absolut Los Angeles, criação da Agência TBWA.  
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 Na fotografia do anúncio é usado plano conjunto, o ângulo de tomada usado para 

captura desta imagem é atingido, segundo Sousa (2004) pelo uso do Plano Contrapicado, pois 

a tomada da imagem é feita de baixo pra cima, o que sucessivamente tende a valorizar o 

motivo fotografado. O uso do contrapicado enfatiza a presença das garrafas de Absolut Vodka 

na parte de cima da imagem e ainda mostra a sobreposição em relação ao teatro. O tema 

Absolut Los Angeles possibilitou revestir o anúncio e estabelecer a relação com o receptor. A 

imagem das luzes ainda transmitem a sensação de movimento ao anúncio. Além disso, nesta 

imagem percebemos certa distância, pois a imagem das garrafas não vem em primeiro plano 

apesar de a atenção da peça estar voltada a elas. O anúncio é figurativizado com elementos 

que fazem parte do universo do cinema e fazem referência a este, com o uso da imagem do 

teatro conhecido mundialmente, holofotes e luzes e discurso cinematográfico.  

 

Plano de Conteúdo 

 

 Este anúncio em seu nível fundamental de análise, mostra que o argumento utilizado é 

relacionar a vodka, ao grande acontecimento mundial para o cinema que é o Oscar. Levando a 

imagem do produto, para dentro de um mundo completamente cheio de glamour e sucesso. 

Absolut Los Angeles, apresenta muito mais que a cidade de Los Angeles, mas sim o 

reconhecimento em relação a mesma, e sua importância para o mundo cinematográfico. A 

principal idéia deste anúncio é mostrar que Absolut Vodka, faz parte de um mundo absoluto, 

ou seja, soberano. 

 No nível narrativo, percebemos que as garrafas de Absolut são colocadas como 

estrelas do cinema pelo texto, e ainda expostas na mesma posição que as reconhecidas 

estatuetas do Oscar. Assim, o anúncio busca referenciar a ação promovida pelo anúncio, 

complementada pelo texto que faz a relação entre as imagens e o produto. É contada com este 

anúncio uma pequena história de apresentação da Vodka como estrela e personagem principal 

do maior prêmio do cinema mundial, com isso, homenageando a cidade de Los Angeles. 

 O nível discursivo busca atingir o observador, de forma que o anúncio é apresentado 

com imagens que facilmente são reconhecidas, pois a figurativização do anúncio remete ao 

Oscar, assim o observador, já está condicionado a entendê-lo, contudo as informações 

adicionais propostas pela linguagem verbal possibilitam que a imaginação do receptor vá um 

pouco mais além. Passe do real, ao imaginário, levando o mesmo a um mundo absoluto e 

soberano, como imaginasse ser o universo do cinema. 
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 Outro aspecto muito importante, nesta peça é que o texto que diz: Luz, câmera, 

Absolut remete a frase Luz, Câmera, Ação podendo assim, remeter o consumidor a ação de 

consumo da Absolut Vodka. Ou ainda, perceber esta frase dando valor ao consumo e a atitude 

de consumir. Toda a linguagem desde anúncio se apropria de frases clássicas das 

apresentações cinematográficas, pois assim remete ao tema do mesmo. 
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Anúncio 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 17: Anúncio 4 – Absolut Etiquette 
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 Este anúncio busca remeter o receptor a uma atitude, além de não trazer a imagem da 

garrafa explicita. Segue abaixo a análise do Absolut Etiquette: 

 

Plano de Expressão 

 

 Este anúncio da Absolut vodka usa uma estratégia diferente, onde o formato da garrafa 

aparece de forma implícita entre os talheres, fazendo referencia a atitude dos receptores da 

mensagem. É interessante perceber que nesta composição existem mais elementos que 

chamam a atenção do receptor e complementam a imagem que se apresenta dentro de um 

contexto. O anúncio se faz entre uma ação de boas maneiras e uma atitude diferenciada de 

educação e sofisticação, Absolut Etiquette, refere-se a etiqueta, ao bom comportamento, a 

glamour.  

 O plano usado para capturar esta imagem foi o plano médio mais fechado o que indica 

um plano mais próximo. Sendo nesta o ângulo de tomada normal, paralelo a superfície 

fotografada, oferecendo assim a visão objetiva do que esta no contexto do anúncio. Esta 

imagem ainda oferece um ambiente assimétrico, que demonstra um pequeno desequilíbrio, 

que segundo Sousa (2004) gera tensão e, portanto, favorece uma leitura ainda mais ativa da 

mensagem. 

 Este anúncio ainda faz referência aos jantares servidos à francesa, com muito requinte 

e organização, pois são ocasiões formais em que se fazem presentes certas regras, conforme 

mostra a figura9 abaixo, por Virginia Guimarães (2010): 

 

                                                 
9  Figura 18: 1 – Prato de jantar (será substituído à medida que os outros pratos forem servidos); 2, 3 e 4 – Garfo de salada, 
garfo de peixe e garfo de jantar; 5, 6 e 7 – Colher de sopa, faca de peixe, faca de jantar; 8 e 9 – Prato e faca de couvert; 10 e 
11 – Garfo e colher de sobremesa; 12, 13 e 14 – Taças de água, vinho branco e vinho tinto. Observação: pode haver uma taça 
de champanhe, e essa ficará após a taça de vinho tinto. 
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A figura acima mostra claramente a base da diagramação que foi usada no anúncio, 

quando pelas regras de boas maneiras e recepção cada item da mesa tem seu devido lugar. 

Segundo Lucia Belo Horizonte (2010), a França tem o mais elegante e formal tipo de serviço 

de mesa o “serviço à francesa”. É o modo mais elegante, sofisticado e cerimonioso de servir, 

além disso, coloca que servir desta maneira é uma forma de homenagear seus convidados, e 

com certeza, estará valorizando a sua imagem como anfitriã. Vale colocar ainda que a 

ornamentação dos pratos é feita com arte para encantar os convidados e os utensílios devem 

ser de boa qualidade, havendo harmonia com a decoração, toalha da mesa e talheres. A 

ambientação da refeição busca o glamour e o conforto que se quer transmitir aos convidados. 

Conforme figuras abaixo:  

                 
Figura 19: Jantar com Serviço à Francesa 

 

 

Plano de Conteúdo 

 

 No nível fundamental deste anúncio percebe-se a relação da Absolut Vodka com uma 

atitude de elegância, ou seja, com a etiqueta. Assim, a maneira encontrada foi veicular a 

imagem da vodka, a uma mesa de refeição muito bem organizada, que remete a organização 

de um jantar com serviço à francesa. 

 No nível narrativo, podemos perceber que a marca busca convencer o receptor desta 

atitude presente na mensagem. Etiqueta quer dizer uma atitude, que transmite elegância, 

requinte e glamour. É importante esta idéia de vincular o produto a uma ação, pois assim o 

mesmo além de criar uma identidade com a atitude promove a mesma ao público. Neste 

anúncio a ação remete ao fazer, a ter atitude, a ter etiqueta. 

 No nível discursivo, percebemos como foi programada a ação de persuasão para 

passar esta mensagem ao receptor. Neste podemos colocar como tema principal a etiqueta e 

assim identificar os elementos figurativos que revestem o mesmo. Neste caso, em especial a 
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garrafa da Absolut esta implícita, seu formato aparece entre os talheres, estes colocados de 

maneira cuidadosa, remetem a etiqueta, ou ainda aos cuidados do serviço à francesa, que 

dispensa atenção especial para os pequenos detalhes da organização da mesa.  

 Em um contexto geral, o anúncio é simples, poucos elementos e uma mensagem que 

exige um grande cuidado de composição, pois a mesma remete a elegância, a bons hábitos, 

requinte. Assim o receptor, está propenso a se adequar a esta atitude, a buscar a qualidade e o 

prazer proporcionado por ela, e o produto, ou seja, a Absolut Vodka, se encaixa nesta visão de 

fazer diferente, ou ainda ser diferente, tomando para si enquanto produto de consumo uma 

postura elegante, refinada e social. Ainda neste anúncio quando usado o tema, pode-se 

entender que a vodka busca identificar o seu consumidor dentro deste meio, alguém que possa 

fazer algo a mais, que possa ser um pouco mais, ou ainda melhor, que tenha bom gosto, que 

busque viver bons momentos e faça isso da melhor maneira. Assim como o Produto Absolut 

Vodka é um produto social, que busca reconhecimento em eventos sociais, familiares, entre 

outros, o consumidor de Absolut deve ser também reconhecido por um ser social. Ao usar a 

palavra etiqueta para veicular a ela a sua imagem, a marca Absolut busca mostrar que é apta 

também a um bom comportamento e bom gosto. A etiqueta não esta veiculada a classes 

sociais, ou grupos, qualquer pessoas pode usá-la a seu favor, etiqueta é um conjunto de regras 

de trato entre as pessoas, e estas são estabelecidas através do bom senso e bom gosto 

individual.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho tratou da publicidade e da produção de sentidos em anúncios 

impressos. Ao entender a comunicação como uma relação, podemos compreender muito além 

do que a simples troca de informações, mas a troca de desejos, satisfação, a partilha de 

sentimento, vontades e aspirações. A publicidade vende muito mais que produtos e serviços, 

cria muito mais que nomes e marcas, a publicidade é um ambiente que vai além do real, 

adentra na esfera simbólica, a qual opera valores de conduta, sensações, sentimentos e idéias. 

A semiótica colocou-se como aparato teórico e metodológico, o que possibilitou a 

análise dos anúncios publicitários impressos selecionados neste trabalho, pois trata-se de uma 

teoria responsável pelo estudo de todas as linguagens existentes em um texto e, ainda procura 

compreender como se dá a produção de sentidos no mesmo. Acredito que a teoria é 

indispensável para uma publicidade de qualidade, pois o conhecimento ultrapassa as barreiras 

encontradas durante a produção de peças publicitárias. Para se ter êxito em uma campanha é 

importante conhecer o produto que estamos vendendo, o público para qual vamos falar, para 

assim buscar a melhor forma de atingi-lo e a forma mais adequada para se falar com o 

público. 

Ao escolher a marca Absolut Vodka para caso deste estudo, pude contemplar a 

proposta principal do mesmo, perceber no corpus dos anúncios escolhidos a teoria 

pesquisada, ou seja, como se dá o processo de significação em peças publicitárias impressas. 

Compreendendo assim, a busca pelas relações estabelecidas pelo contato com peças 

publicitárias, na produção de sentidos. E entender, ainda, que o sentido é fruto do uso 

estratégico de elementos, que fazem parte da estrutura dos anúncios e também da cultura dos 

indivíduos ao qual se busca comunicar, aproximando assim o produto do seu receptor.  

Além disso, os anúncios publicitários impressos unem dois importantes meios de 

comunicação: o texto verbal e a imagem, podendo assim atingir um alto nível informativo. 

Ficou claro, com este estudo, que a imagem e o texto verbal se complementam, a imagem por 

ser um campo amplo de significação e o texto verbal por ser esclarecedor e informativo 

através de um processo de ancoragem.  

Cabe ressaltar que quando falamos de imagem não podemos esquecer que a imagem 

sempre será uma representação de algo. É importante mencionar que uma imagem 

publicitária, revestida de elementos, só será compreendida da maneira desejada se estiver de 

acordo com os aspectos culturais daquele que a observa, como dito anteriormente. Por isso, ao 
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produzir uma mensagem devemos ter em mente o público ao qual se quer atingir, para assim 

buscar produzir sentidos para o mesmo. A semiologia do discurso revela com isso a sua 

importância, pois os discursos são responsáveis pela comunicação, como se fosse um 

ambiente entre os sujeitos que se relacionam em uma situação de troca de informações. A 

semiologia nos permite conhecer estes ambientes de produção de sentidos, gerados pelos 

discursos, e também, revela aspectos que influenciam na construção dos mesmos.  

Já quando entramos no campo de análise de peças publicitárias, neste trabalho se fez 

de grande importância conhecer o plano de expressão e plano de conteúdo dos mesmos. O 

plano de expressão, é aquele que está explicito ao receptor, o que entra em contato com o 

mesmo para transmitir a mensagem, local onde circulam as informações. No caso dos 

anúncios impressos, este plano é composto pela linguagem verbal e não-verbal, ou seja, 

imagens e texto. Já o plano de conteúdo é dividido em três níveis, o fundamental que se 

constrói com base no argumento usado para construção do anúncio, o nível narrativo com o 

objetivo voltado ao que se quer dizer e por último o nível discursivo, onde a preocupação 

maior está em como dizer o que se quer dizer ao receptor. O plano de conteúdo em si, busca a 

organização das informações e o plano de expressão busca transparecer estas informações ao 

receptor.  

Através da prática que esta pesquisa me proporcionou, atingiram-se os objetivos de 

conhecer os processos de significações nas mensagens publicitárias, sendo assim, pode-se 

dizer que uma análise com base na semiótica considera o plano de expressão como o lugar do 

do significante, e o plano de conteúdo o lugar do significado. Ou seja, aquilo que recebemos 

como informação, chega a nós por meio de signos, sinais, expressões, algo que ao 

observarmos e percebermos através de nossos sentidos traduzimos em algum significado que 

pode nos conduzir a uma tomada de atitude, impulsionando uma ação, um comportamento.  

 Percebe-se ainda com a análise realizada neste projeto, que o uso de técnicas de 

produção fotográfica é um fator de grande importância para a produção de sentido no 

receptor, pois possibilita usar planos, enquadramentos, cores, sombras, entre outros cuidados 

que operam no campo da significação da imagem, construindo assim um plano de expressão 

para a mensagem, que será revelada ao receptor como conteúdo informativo.  

 Ainda é importante ao pensar nesta análise, que o corpus deste trabalho revela 

originalidade em sua visão publicitária. A Absolut Vodka como exemplo de marca, atingiu o 

ponto de confiança dos seus consumidores. É uma marca que já tem sua imagem consolidada 

perante o público, e mesmo sendo uma marca que acompanha a evolução industrial e se 

mantém forte no mercado, ainda valoriza o meio impresso de divulgação publicitária. A 
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Absolut Vodka em sua evolução enquanto marca, percebeu que para ganhar o mercado seria 

necessária uma boa campanha publicitária, pois trata-se de uma vodka sueca sem tradição no 

mercado dominado pelas reconhecidas vodkas russas. O sucesso da campanha publicitária de 

Absolut reflete-se neste estudo quando falamos sobre a produção de sentido, pois Absolut é 

uma marca que explorando a estética e a própria garrafa, com sua proposta de marketing 

inovadora, colocou-se em uma posição de destaque dentro do mercado mundial.  

 Percebe-se nos anúncios da Absolut Vodka muito mais que a venda do produto em si, 

eles estão cercados por valores culturais e simbólicos, operados com requinte, elegância e 

irreverência, num cenário moderno e criativo. Entre todos os aspectos, a garrafa é o grande 

diferencial deste produto, pois se diferencia das outras bebidas. Além disso, Absolut tem uma 

relação com o mundo e com as pessoas, pois todos os seus anúncios são produzidos com base 

em algo que exista e faça parte do universo do seu público. Criou uma identidade visual 

desejável e valorizada pelo mesmo. 

 Foi possível observar através desta pesquisa, contudo, que a publicidade é uma 

linguagem cujo uso e domínio atualmente é indispensável para as empresas que disputam 

lugar de destaque dentro do mercado, pois comunicar publicitariamente significa vender 

valores, desejos, tornar-se reconhecido por aquilo que movimenta enquanto visão de mundo e 

estabelecer uma imagem agregada de valor simbólico. 

 Através deste estudo, teve-se a oportunidade de aprofundar o tema escolhido e buscar 

relações com seus usos. Sendo a pesquisa e a teoria da comunicação áreas que sempre 

estiveram ao meu lado enquanto pesquisadora, pode-se dizer que se conclui esse trabalho final 

de graduação com uma visão ampla e aberta acerca dos processos de significação na 

publicidade, de modo que a constante busca pelo conhecimento dessas relações se mantém. 

Ressalta-se a importância dos estudos semióticos no entendimento da circulação das 

mensagens publicitárias, visando, para além das análises, o benefício que a teoria oferece para 

os profissionais da área na construção dessas mensagens, aspectos que influenciam na 

construção de uma publicidade de referência e de qualidade.  
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