
0 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Natana Camila Soares 

 

 

TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO II 

ESTUDO DA RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE OS ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS E 

O CONTEÚDO EDITORIAL DA REVISTA DONNA DO JORNAL ZERO HORA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2013 



1 

 

Natana Camila Soares 

 

 

ESTUDO DA RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE OS ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS E 

O CONTEÚDO EDITORIAL DA REVISTA DONNA DO JORNAL ZERO HORA 

 

 

 

 

Trabalho Final de Graduação II apresentado ao 

Curso de Publicidade e Propaganda, do Centro 

Universitário Franciscano – Unifra, como 

requisito para a conclusão do curso.  

 

 

 

 

Orientadora: Profª. Esp. Caroline De Franceschi Brum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2013 



2 

 

Natana Camila Soares 

 

 

 

 

 

ESTUDO DA RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE OS ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS E 

O CONTEÚDO EDITORIAL DA REVISTA DONNA DO JORNAL ZERO HORA 

 

  

 

 

Trabalho Final de Graduação II (TFG II) apresentado ao curso de Publicidade e Propaganda, 

área de Ciências Sociais, do Centro Universitário Franciscano - Unifra, como requisito para a 

conclusão do curso. 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

Profª. Esp. Caroline De Franceschi Brum (UNIFRA) 

 

 

_________________________________________________ 

Prof. Me. – Carlos Alberto Badke (UNIFRA) 

 

 

__________________________________________________ 

Profª. Me. Fernanda Sagrilo Andres (UNIFRA) 

 

 

 

 

 

Aprovado em ____ de _________ 2013 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não entendo. Isso é tão vasto que ultrapassa qualquer entender. Entender é sempre limitado. 

Mas não entender pode não ter fronteiras. Sinto que sou muito mais completa quando não 

entendo. [...] O bom é ser inteligente e não entender. É uma benção estranha, como ter 

loucura sem ser doida. É um desinteresse manso, é uma doçura de burrice. Só que de vez em 

quando vem a inquietação: quero entender um pouco. Não demais: mas pelo menos entender 

que não entendo. 

 

Clarice Lispector 
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RESUMO 

 

O presente trabalho busca traçar a relação entre a publicidade e o jornalismo presentes 

na revista dominical Donna, procurando responder especificamente qual a relação existente 

entre os anúncios publicitários e o conteúdo editorial da revista. Sendo assim, o trabalho 

analisa qualitativamente nove anúncios que apresentam alguma relação com o conteúdo 

editorial, aponta em quais aspectos se assemelham e verifica qual o segmento comercial que 

mais se utiliza desse artifício. Para suprir tais objetivos construiu-se o referencial teórico, o 

qual aborda questões como publicidade no meio jornal, persuasão, elementos do anúncio e o 

estilo jornalístico em magazines. Essa pesquisa utiliza como metodologia a análise de 

conteúdo para delimitar em que medida as linguagens jornalística e publicitária se relacionam, 

aplicada a nove anúncios publicitários veiculados na revista entre o período de agosto de 2012 

a março de 2013. A partir das análises pode-se compreender que a principal relação entre os 

conteúdos é gráfica e os elementos que mais se assemelham são a cor, a imagem e a 

tipografia. 

 

 

Palavras-chave: Anúncio impresso; Conteúdo editorial; Revista Donna; Publicidade. 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper seeks to trace the relationship between advertising and journalism in the 

Sunday magazine Donna, looking specifically answer what is the relationship between 

advertising and editorial content of the magazine. Therefore, this paper analyzes qualitatively 

nine ads that have some relationship with the editorial content, also points at which aspects 

resemble and checks which commercial segment more uses this artifice. To supplement these 

objectives was constructed the theoretical referential, which approaches issues such as 

advertising through newspaper, persuasion, elements of the ad and the journalistic style in 

magazines. This research uses like methodology the content analysis to delimit how 

journalistic and advertising languages are related, applied to nine commercials conveyed in 

the magazine between the period August 2012 to March 2013. From the analysis it can be 

understood that the primary relationship between the content is graphical and the elements 

that are most closely resemble are color, image and typography. 

 

 

Keywords: Print Ad; Editorial Content; Donna Magazine; Advertising 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O meio jornal é uma das primeiras plataformas comunicacionais. Conforme Dornelles 

(2004), o veículo pioneiro no estado do Rio Grande do Sul foi O Diário de Porto Alegre em 

1827, nos oito anos seguintes foram lançados 32 jornais. Visto seu longo percurso, Berger 

(2003) afirma que o jornal detém a credibilidade frente a sociedade, uma vez que é de sua 

natureza fazer crer. A autora declara que 

 

a credibilidade é construída no interior do jornal assim como um rótulo ou uma 

marca que deve se afirmar, sem, no entanto, nomear-se como tal. Credibilidade tem 

a ver com persuasão, pois no diálogo com o leitor, valem os efeitos de verdade, que 

são cuidadosamente construídos para servirem de comprovação. (BERGER, 2003, 

p.20) 

 

A persuasão citada está relacionada também ao universo publicitário, que segundo 

Marshall (2003, p.107) “é a base de sustentação econômica da mídia de massa moderna”. Em 

acréscimo, Ben Bagdikian
1
 (1993) apud Marshall (2003, p. 110) afirma que “75% dos 

rendimentos dos jornais provêm de anúncios”, comprovando a estreita relação e dependência 

das duas áreas. Segundo Marshall, essa relação é primeiramente econômica “os jornais só 

existem porque existe a publicidade. O jornalismo só se torna factível no e pelo financiamento 

do poder econômico publicitário”. Dessa forma os veículos podem apresentar a tendência de 

privilegiar alguns anunciantes. Nessa perspectiva, o autor ressalta que os jornais “estão 

desistindo de sua independência editorial e de seus compromissos éticos para incorporar a 

ética do capital” (MARSHALL,2003 p. 111).  

Atualmente, segundo dados do projeto Inter-meios
2
, no primeiro semestre de 2012 o 

meio jornal é o segundo colocado em faturamento publicitário, estando atrás apenas da TV 

aberta, com 64,8% de participação, no âmbito nacional. O jornal apresentou alta de 4,2% no 

primeiro semestre de 2012, encerrando o período com 11,67% de participação e R$ 1,67 

bilhão de faturamento bruto.  

Além disso, o meio detém uma alta porcentagem de penetração, ou seja, um grande 

número de pessoas que tem o hábito de consumir o jornal. Conforme dados da publicação 

online do Mídia Dados
3
, edição de 2012, o meio jornal apresenta penetração de 60%, os 

leitores são 69% da classe A1 e 59% da faixa etária de 30 a 39 anos.  

                                                 
1
 Jornalista desde 1941 é autor do livro “O monopólio da mídia”. 

2
 O Projeto Inter-Meios é uma iniciativa conjunta do jornal Meio & Mensagem e dos principais meios de 

comunicação no sentido de levantar, em números reais, o volume de investimento publicitário em mídia no 

Brasil. Disponível em: < http://www.midiabsb.org.br/?tag=projeto-inter-meios > Acesso em: 31 out 2012. 
3
 Disponível em: < http://midiadados.digitalpages.com.br/home.aspx?edicao=4 > Acesso em: 02 de out 2012. 

http://www.midiabsb.org.br/?tag=projeto-inter-meios
http://midiadados.digitalpages.com.br/home.aspx?edicao=4
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O jornal escolhido como objeto de estudo do presente trabalho foi o Zero Hora. O 

periódico teve origem em 1964 com o golpe militar. Segundo Berger (2003), o mesmo iniciou 

suas atividades em 4 de maio, sob direção de Ary Carvalho
4
. Em sua primeira edição trouxe 

em seu editorial a seguinte declaração, “nasce hoje um novo jornal. Autenticamente gaúcho. 

Democrático. Sem compromissos políticos. Nasce com o único objetivo: servir ao povo, 

defender seus direitos e reivindicações, dentro do respeito às leis das autoridades” (BERGER, 

2003, p.52).  

Depois de 48 anos o jornal continua circulando. Em 2013 de acordo com dados do 

anuário de mídia da revista Meio e Mensagem
5
 online, é o mais lido e líder em circulação no 

Rio Grande do Sul. No domingo atinge a tiragem de 267.322 exemplares, superior a tiragem 

dos dias úteis que é de 204.266 exemplares. O veículo apresenta 25 cadernos segmentados e 

cerca de 70 colunistas, entre eles dois cronistas ícones do estado, que escrevem para a Donna, 

Luis Fernando Verissimo e Martha Medeiros.  

Ainda segundo Berger (2003, p.47) Zero Hora “é o jornal referência dominante por 

pertencer ao Grupo RBS que possui o canal de televisão afiliado à Rede Globo, assim, detém 

um dos componentes de dominância no cenário da comunicação no Brasil”. A mesma autora 

indica as possibilidades de se acercar do periódico como objeto de estudo, enquanto 

problemática textual: a leitura dos conteúdos ideológicos como das estruturas narrativas ou 

das estratégias de discurso que aí se manifestam. Nesse sentido, o presente estudo se propõe a 

analisar a última possibilidade citada pela autora, especificamente a relação explícita entre o 

conteúdo editorial e os elementos apresentados nos anúncios publicitários, veiculados na 

revista Donna, suplemento que compõe o jornal aos domingos.  

Ainda conforme Berger (2003), o Zero Hora por ser um jornal de todos os gaúchos, 

deve falar igualmente a todos os seus leitores independentemente da classe social, idade, sexo 

ou faixa etária. A alternativa para atingir todos estes “se encontra no modo de organizar a 

leitura e nos cadernos especiais. Nestes, os contratos de leitura solicitam como pré-requisito 

uma especialização” (BERGER, 2003, p.59). A revista, que foi inserida no jornal em 2003, 

integra o mesmo aos domingos e tem como público-alvo mulheres, pautando dessa forma 

temas como moda, beleza e comportamento, que se dividem entre dez a doze seções que 

variam em suas trinta páginas. De acordo com dados do instituto de pesquisa Marplan de 

2009, em análise realizada para o Mídia Kit (ANEXO A) do grupo RBS, a Donna teve 

                                                 
4
 Empresário e jornalista, fundou o jornal Zero Hora e era presidente do Grupo de Comunicação O Dia. 

5
 Disponível em: < http://grupomm.mmonline.com.br/anuariosMidia!anunciante.action?idfilial=14391> Acesso 

em: 2 out 2012. 

http://grupomm.mmonline.com.br/anuariosMidia!anunciante.action?idfilial=14391
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357.000 leitores no ano de 2009, sendo desses 70% mulheres, na maioria da classe B e da 

faixa etária de 20 a 29 anos.  

Segundo dados do jornal Zero Hora
6
, em maio de 2012 a revista passou por alterações, 

deixando de ser um caderno para ser uma revista semanal. A principal mudança está na capa, 

que passou a ser impressa em papel couchê, trazendo um aspecto mais sofisticado e duradouro 

à revista. As páginas internas também ganharam um papel diferenciado, de melhor qualidade, 

tendo como objetivo destacar o design gráfico. Desde sua criação, esta foi a segunda mudança 

do suplemento. A primeira aconteceu em 2009, a qual ressaltou mudanças em projetos 

gráficos. De acordo com o diretor geral de jornais do Grupo RBS, Marcelo Rech, citado em 

reportagem
7
 do site Zero Hora, “com o papel de maior qualidade, todo o conteúdo do Donna, 

sobretudo ilustrações, fotografia e publicidade, será muito valorizado aos olhos dos leitores”. 

Em concordância, a diretora dos cadernos Romí de Liz, em declaração ao site
8
 Portal dos 

Jornalistas, “a nova revista Donna é tudo mais: mais páginas, mais colunistas, mais moda. O 

caderno está se adequando ao perfil dos leitores e ao que eles têm sinalizado e solicitado”.  

A partir dessas considerações a presente pesquisa responde a questão-problema: Qual 

é a relação existente entre os anúncios publicitários e o conteúdo editorial da revista Donna? 

Dessa forma, como objetivo geral pretendeu-se analisar a relação existente entre os anúncios 

publicitários e o conteúdo editorial do periódico, buscando-se identificar os anúncios que 

estavam diretamente relacionados com as reportagens, apontou-se em quais aspectos gráficos 

e semânticos se assemelham e verificou-se qual o segmento comercial que mais se utiliza 

desse artifício.  

Constatou-se a existência de um grande número de pesquisas utilizando como objeto 

de análise o jornal Zero Hora. Porém, a revista Donna foi utilizada como base para poucos 

estudos e ainda com enfoque diferente do aqui apresentado, como por exemplo: estudos sobre 

as conexões midiáticas com o público feminino, realizado por Acadêmicos da Área das 

Ciências da Comunicação, da Unisinos. O trabalho de conclusão de curso da acadêmica 

Dobrowoski, 
9
da Universidade Feevale, sobre o jornalismo de moda no Rio Grande do Sul, 

usando como objeto de estudo o Donna e o caderno Vitrine, do jornal Correio do Povo. No 

campo da comunicação existem poucos estudos relacionados realizados por acadêmicos das 

faculdades gaúchas. Tal estudo visou acrescentar de forma positiva ao campo da pesquisa, 

                                                 
6
 Disponível em: < http://zerohora.clicrbs.com.br > Acesso em: 3 out 2012. 

7
  Disponível em: < http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/donna/noticia/2012/05/donna-ganha-ares-de-

revista-3768377.html > Acesso em: 3 out 2012. 
8
 Disponível em: < http://www.portaldosjornalistas.com.br/noticias-conteudo.aspx?id=868 > Acesso em: 3 out 

2012. 
9
 Roberta Dobrowoski - Curso de Comunicação Social- Jornalismo - Feevale 

http://portal3.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/07/ebook-final-com-isbn.pdf#page=33
http://zerohora.clicrbs.com.br/
http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/donna/noticia/2012/05/donna-ganha-ares-de-revista-3768377.html
http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/donna/noticia/2012/05/donna-ganha-ares-de-revista-3768377.html
http://www.portaldosjornalistas.com.br/noticias-conteudo.aspx?id=868
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ajudando a esclarecer o tema, trazendo novos dados a respeito do universo midiático, sendo 

assim útil ao campo acadêmico.  

No decorrer do trabalho encontram-se capítulos que trazem os conceitos necessários 

para a base de análise e entendimento da pesquisa. O primeiro capítulo, denominado 

publicidade no meio jornal, delimita as características do meio e das publicidades veiculadas 

nele. O segundo tópico é intitulado persuasão e traz conceitos e definições desse recurso base 

da publicidade. O tópico seguinte apresenta elementos do anúncio que podem constituir uma 

peça gráfica, título, slogan, texto publicitário, imagem e assinatura. O penúltimo capítulo é 

denominado estilo jornalístico em magazine e apresenta as peculiaridades do texto jornalístico 

no suporte revista. E o último tópico apresenta dois elementos gráficos de fundamental 

importância na construção do anúncio, a cor e a tipografia, também nome do capítulo.  

Após o referencial teórico, encontra-se a metodologia utilizada neste trabalho, a qual 

usou métodos e técnicas como a pesquisa bibliográfica a fim de embasar os temas citados 

acima e o método de análise de conteúdo para suprir os objetivos específicos já citados. Além 

disso a pesquisa é de nível exploratório e de natureza qualitativa. Em seguida, encontra-se a  

análise do corpus, composta por nove anúncios publicitários, de cinco anunciantes diferentes, 

assinados respectivamente pelas marcas: O Boticário, Safira, Lebes, Monbelo e 

Emagrecentro. E por fim, as referências bibliográficas e netnográficas.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 PUBLICIDADE NO MEIO JORNAL  

 

Grande parte da história publicitária está relacionada à imprensa. Sant’Anna (2009, p. 

216) afirma que “o jornal foi, cronologicamente, o primeiro grande veículo publicitário”. A 

publicidade utilizada no meio é o anúncio impresso, que conforme Martins (1997, p.149), tem 

duas funções essenciais a desempenhar; “interessar o público pela mensagem e transmitir o 

conteúdo por meio de duas funções comunicativas: referindo-se ao produto e tocando os 

sentimentos do leitor”.  

 Para que a mensagem chegue à pessoa certa e cumpra as funções citadas por Martins 

(1997) é necessário a segmentação, que é feita através da escolha dos meios. Segundo 

Sant’Anna (2009, p. 210), “definir os meios é selecionar todas as oportunidades ou formas de 

contatos capazes de levar a mensagem publicitária ao conhecimento do grupo consumidor”. 

Referindo-se ao jornal, o autor afirma que o formato e a linguagem tradicional do meio sejam 

o motivo que leva os leitores a firmar um considerável grau de fidelidade. Em conformidade, 

Bertomeu (2006, p.85) afirma que “alguns jornais são considerados tradicionais e apresentam 

altos índices de credibilidade e respeitabilidade junto ao público”.   

Como qualquer outro meio de comunicação, o periódico tem suas vantagens e 

desvantagens. De acordo com Sant’Anna (2009), as principais vantagens são: a credibilidade, 

sua cobertura regional, seu caráter formador de opinião, a fidelidade de leitura e o 

envolvimento racional. Sua credibilidade está associada ao papel social que desempenha. 

Sant’anna (2009, p. 217) acrescenta que “o fato de ser um meio impresso parece ajudar na 

aceitação das informações nele contidas. No Brasil há jornais diários com mais de um século 

de existência”. Enquanto as desvantagens são: curta vida útil da edição e a perda de seu 

atributo de ser informativo com imediatismo para outros meios como rádio, internet e TV.  

Bertomeu (2006) acrescenta outras características do jornal como: ter ação rápida e 

intensa, ser considerado pouco explorado criativamente, dirigir-se ao indivíduo isolado e ser 

lido com rapidez, exceto aos domingos. Já os autores Sissors e Bumba (2001) listam razões 

para usar o meio jornal como plataforma publicitária, entre elas está o senso de imediatismo, 

que segundo eles está relacionado ao fato dos leitores perceberem o meio como sendo o mais 

imediato do mercado, “os jornais são considerados como tendo a qualidade do aqui e agora a 

toda hora. Essa qualidade é importante quando o anunciante quer comunicar algo 
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imediatamente” (SISSORS; BUMBA, 2001, p. 266). Sendo assim, o caráter de imediatismo 

do jornal torna-se um aliado à publicidade, principalmente a anúncios que visam a venda 

imediata.  

Em concordância, Borghi
10

 (2002) apud Bertomeu (2006, p. 85) evidencia a agilidade 

que o jornal apresenta perante as outras mídias impressas 

 
a agilidade própria do jornal acaba se tornando um desafio para o criativo, pois 

exige dele a mesma qualidade. Muitas vezes, uma determinada notícia sai no jornal, 

a gente pega esta notícia e cria um anúncio, que no dia seguinte está no mesmo 

jornal. É uma versatilidade e rapidez que geralmente a revista não tem.  

 

Ainda dentro das razões para usar o meio, Sissors e Bumba (2001) ressaltam que o 

jornal serve como um catálogo para os consumidores, “muitas vezes os consumidores 

pesquisam seu jornal diário antes de sair para as compras. [...] Alguns leitores chegam a 

recortar os anúncios e trazê-los consigo como um lembrete” (SISSORS; BUMBA, 2001, 

p.269).  

Bertomeu (2006, p. 85) destaca que a parte mais concorrida pelos anunciantes no 

jornal são as páginas iniciais, “pois são comprovadamente as mais percebidas pelo leitor”, 

respectivamente as páginas três, cinco, sete e nove. Em contrapartida, Marshall (2003, p.140) 

declara que “pesquisas acadêmicas comprovam que o efeito da publicidade e o crédito que o 

leitor lhe atribuirá dependem do local onde o anúncio for exposto e da proximidade deste com 

a parte redatorial”. Desta forma, quanto maior a semelhança entre o conteúdo e a proximidade 

física do anúncio publicitário e da matéria, maior será sua eficácia.  

Segundo Marshall (2003), devido a essa demanda da publicidade, os jornais 

começaram a criar a partir do século XX uma gama de produtos comerciais, como cadernos, 

encartes e edições especiais, com o objetivo de atrair verbas publicitárias. O autor afirma que 

“embora sejam extensões do corpo jornalístico, esses produtos nascem com o estigma de 

serem, em essência, obras feitas sob medida para os investimentos publicitários” 

(MARSHALL, 2003, p.128). Com isso, pode-se perceber a importância da publicidade para o 

meio jornal, assim como da efetividade desse meio massivo para os anúncios publicitários.  
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 José Henrique Borghi, co-presidente da Leo Burnett e responsável pela área de criação da agência.  
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2.2 PERSUASÃO 

 

A persuasão faz parte do discurso publicitário, a partir do momento em que se sente a 

necessidade de motivar e incentivar alguém, quanto a seu comportamento diante de um 

produto ou serviço. Considerando que a publicidade é ”uma forma de comunicação que utiliza 

um conjunto de meios pagos, e que influi no público e o persuade para a compra de 

mercadorias ou serviços” (GOMES, 2003, p.102), a persuasão se torna uma técnica do 

discurso fundamental às mensagens publicitárias. Nas palavras de Gomes (2003, p.35), 

“informar e persuadir são os objetivos globais da comunicação publicitária”. Em 

concordância, Predebon (2004, p. 105) afirma que “a razão de ser da mensagem de 

propaganda é comunicar e persuadir pela razão e/ou emoção”. Vale ressaltar que 

 
embora usados como sinônimos, os vocábulos publicidade e propaganda não 

significam rigorosamente a mesma coisa. [...] publicidade significa o ato de 

vulgarizar, de tornar público um fato, uma ideia, enquanto propaganda é definida 

como a propagação de princípios e teorias (SANT’ANNA, 2009, p.59). 

 

Segundo Gomes (2003), compete à publicidade como comunicação persuasiva levar o 

receptor do nível do desconhecimento ao conhecimento. A autora acrescenta que a 

comunicação persuasiva é aquela que além de informar, atua no comportamento do receptor, 

visto que a mesma visa causar uma mudança ou reforçar o comportamento do mesmo de 

forma positiva em relação ao produto.  

Persuadir supõe convencer, e para isso, conforme Gomes (2003, p.36), “se utiliza a 

informação que motiva, que induz o público a adquirir o produto que satisfará suas 

necessidades fisiológicas ou psicológicas”, sendo assim, para que o receptor seja persuadido é 

necessário motivar.  

Por sua natureza sociocomunicacional para alcançar seus objetivos, a persuasão 

 
recolhe e instrumentaliza um conjunto de técnicas, regras e procedimentos de 

origens diferentes, em especial psicológicos, psicossociais, sociológicos, linguísticos 

e semânticos, que vêm sendo experimentados com maior ou menor sucesso na 

criação de mensagens e no planejamento de campanhas persuasivas (GOMES, 2003, 

p.36). 

 

Smith (1975) apud Gomes (2003, p. 35) compartilha do mesmo pensamento ao afirmar 

que a comunicação persuasiva se caracteriza por ser “persuasão deliberada, orientada a 

conseguir determinados efeitos, utilizando técnicas de comunicação e psicológicas”. Para que 

a técnica persuasiva aja de forma adequada e eficiente, Figueiredo (2005) ressalta que é 

necessário localizar primeiramente os valores do consumidor para associar com as 
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características do produto. “O segredo é criar um elo entre os valores do consumidor e as 

características ou valores expressos pela comunicação do produto” (FIGUEIREDO, 2005, p. 

54). 

Para realizar esse processo de associação entre a marca e a personalidade do 

consumidor, existem processos de persuasão. De acordo com Figueiredo (2005), o mais 

antigo foi proposto por Aristóteles. O filósofo grego afirmou que, para persuadir alguém, é 

necessário passar por quatro etapas: exórdio, narração, provas e peroração. De forma que, o 

exórdio funciona para chamar a atenção do consumidor; a narração objetiva envolver a pessoa 

a determinada situação. Já as provas são responsáveis por confirmar tecnicamente que o 

produto oferecido é de qualidade e a peroração finaliza e confirma a mensagem transmitida, 

reforçando a marca do anunciante.  

Embora o processo de Aristóles ainda seja aplicável aos anúncios publicitários atuais, 

o mesmo requer cuidados em relação à extensão do texto e aos elementos de atração. 

Conforme Predebom (2004, p. 106), “as pessoas só detêm seu olhar sobre o que é muito 

diferente, e só se dispõem a receber a mensagem que não for muito grande, pois se for assim 

exigirá um processamento mental demorado”.  

Sendo assim, não basta restringir-se a apresentar as características do produto, pois 

Figueiredo (2005, p. 58) acrescenta que “é necessário que o consumidor seja seduzido para 

que se crie uma relação positiva e de afeição referente ao produto anunciado.” Em 

concordância, Pascal
11

 apud Figueiredo (2005) lembra que “a persuasão se dá pela 

aproximação dos valores do consumidor e do produto a ser oferecido, gerando a afinidade 

entre entes semelhantes em uma relação em que um seduz o outro”. De forma que “a 

informação é convertida em argumento de persuasão” (GOMES, 2003, p. 35). 

O conceito de Aristóteles deu origem a outros modelos de persuasão, segundo 

Figueiredo (2005), Derbaix
12

 organizou uma sequência da hierarquia de apreensão da 

mensagem: nível de informação (cognitivo), nível afetivo (atitude) e nível de comportamento 

(conotativo).  Conforme o mesmo autor, o nível informativo diz respeito à consciência que o 

consumidor tem em relação ao produto. O nível afetivo está relacionado a gostar ou não do 

produto e o nível de comportamento diz respeito à atitude do consumidor, comprar ou não. O 

modelo de Derbaix apresenta uma forte semelhança à fórmula AIDA, conforme Gomes 

                                                 
11

 Citado por Vanoye, 2003 
12

 Christian Derbaix é professor emérito e chefe do Laboratório de Análise de Comportamento do Consumidor 

para FUCAM-Louvain School of Management, na Bélgica. Sua pesquisa está focada na medição das respostas 

emocionais dos consumidores. 
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(2003), inspirada em estudos da psicologia de Pavlov
13

, e que significa respectivamente: A- 

atenção, I- interesse, D- desejo e A- ação.  

 

 

2.3 ELEMENTOS DO ANÚNCIO 
 

A mensagem publicitária se apropria da linguagem verbal e não verbal para transmitir 

informação acerca de um produto ou serviço. Sendo assim, o anúncio impresso é constituído 

por uma série de elementos que, quando misturados, visam argumentar a venda e divulgar 

uma mensagem, conduzindo o consumidor à ação de comprar. Nas palavras de Figueiredo 

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

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

como o observador vai apreender a mensagem”.  

Dessa forma, a publicidade deve captar a atenção do espectador. Considerando que, 

segundo Lance e Woll (2006, p. 159), “na média dos veículos impressos, seu anúncio está 

competindo com pelo menos cinquenta ou mais outros anúncios, sem contar o conteúdo 

editorial e o que quer que esteja acontecendo com o leitor neste mundo multitarefas”. Em 

conformidade, Figueiredo (2005) afirma que a competição pela atenção é tão grande que não 

basta afirmar. “É necessário descobrir uma maneira de chamar a atenção, de penetrar na 

mente do consumidor” (FIGUEIREDO, 2005, p. 3). 

Segundo Sant’anna (2009, p. 150), para um anúncio ser eficiente ele deve preencher os 

seguintes requisitos:  

 

Ser original: destacar-se no apelo, na forma, na ilustração, no layout, na 

apresentação, etc. Ser oportuno: deve ser atual, atingir o leitor no momento mais 

adequado da forma mais conveniente.Ser persuasivo: precisa ter credibilidade. O 

leitor tem de acreditar na mensagem.Ser persistente: em publicidade, não adianta 

esforços isolados. Ele deve ir sedimentando-se na mente do público, ir incutindo o 

hábito. Ter motivação: os seus apelos devem atender a necessidades e desejos, 

responder os anseios, mostrar que o sonho pode se transformar em realidade.  

 

 

 Em concordância, Figueiredo (2005, p. 2) afirma que “a condição fundamental ao 

sucesso de uma peça de comunicação é a existência de uma mensagem clara, uma afirmação 

sobre a marca ou produto que desejamos fixar na mente dos cidadãos”. Para atingir os 

objetivos citados pelos autores acima, deve haver uma sinergia entre os elementos que 
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compõem o anúncio impresso, o qual é composto respectivamente por: título, texto, slogan, 

imagem e assinatura.  

Segundo Sant’anna (2009, p. 185), “a distribuição dos componentes do anúncio é 

essencial no sentido de atrair a atenção do leitor e facilitar a leitura”. Em vista disso, torna-se 

necessário abordar, primeiramente, o conceito de diagramação, para que assim se possa 

entender a organização da publicidade impressa. De acordo com Figueiredo (2005, p. 5), 

“diagramar é hierarquizar informações. Trata-se da escolha do que é mais importante ou do 

que desejamos que o consumidor veja primeiro”. Ou seja, é a ordem de como os elementos 

gráficos irão ocupar o espaço delimitado e que determinará a sequência que possibilitará a 

compreensão que se deseja que o receptor tenha do anúncio. Em consonância, Sant’anna 

(2009, p. 184) declara que o layout
14

 “é o modo como se arranjam os textos e as imagens nas 

páginas. Um bom layout é aquele que ajuda a transmitir as informações que estão no texto e, 

ao mesmo tempo, possui um design atrativo e incita à leitura”. Cabe ressaltar que o layout ou 

diagramação são um esboço. A arte final é produzida após a aprovação deste pelo cliente.  

Assim, as principais finalidades do layout são, segundo Sant’anna (2009, p.185), 

“atrair a atenção, dirigir a vista do leitor de modo fácil e adequado, manter e reforçar o 

interesse, criar atmosfera atrativa e adequada”. Em acréscimo, Figueiredo (2005, p. 6) afirma 

que “de um lado temos o texto, que é lido sequencialmente, e, de outro, a imagem que é 

percebida simultaneamente”. 

 Junto a esses elementos existem linhas pelas quais o leitor conduz o olhar durante a 

compreensão do anúncio. Sant’anna (2009) afirma que a vista do leitor tende a seguir uma 

diagonal do alto à esquerda até a parte de baixo à direita. “No momento em que sua vista 

percebe a página, consciente ou inconscientemente, ele começa ao alto à esquerda e vai até a 

área terminal” (SANT’ANNA, 2009, p.184). Sendo assim, a escolha dos lugares onde os 

elementos vão ser colocados tem grande importância na construção do significado.  

Nesse sentido, Figueiredo (2005) ressalta que um dos principais equívocos causados 

na diagramação é distribuir as informações de forma igual, sem deixar espaços em branco. 

Nas palavras de Figueiredo (2005, p. 6), “isso é ineficiente porque uma página por igual não 

estabelece a hierarquia tão necessária à comunicação. [...] Além disso, é preciso considerar 

que os espaços em branco também são significativos”. O autor acrescenta que “espaço em 

branco, em direção de arte, frequentemente significa tempo de leitura e raciocínio do 

consumidor” (FIGUEIREDO, 2005, p. 7), portanto, espaço é tempo.  

                                                 
14
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Antes de iniciar a criação, cinco perguntas são fundamentais à comunicação 

publicitária, conforme Hoff e Gabrielli (2004), que são: o quê comunicar? Para que 

comunicar? Para quem comunicar? Como comunicar? E onde comunicar? Para responder a 

essas perguntas deve-se conhecer respectivamente o assunto a ser tratado, a intenção da 

comunicação, para quem a mensagem deve ser elaborada, a estratégia comunicacional mais 

adequada e as características especificas do canal em que será veiculada, para que haja 

adequação da peça.  

 

 

2.3.1 Título ou Chamada 

 

Na propaganda impressa há uma interação de reforço entre título e imagem. Perez e 

Barbosa (2008, p. 126) destacam que “essas duas instâncias da linguagem publicitária têm a 

função de atrair a atenção do leitor e persuadi-lo [...] Diferentemente da técnica jornalística, 

em que a legenda para uma foto mantém com ela uma relação previsível”. No anúncio, o 

título deve ser original em relação à imagem. Em concordância, Hoff e Gabrielli (2004) 

afirmam que o “título e a imagem dividem igual importância a responsabilidade pela força de 

atração de um anúncio”.  

Além disso, Figueiredo (2005) acrescenta que a função primordial desse elemento é o 

contato inicial entre o consumidor e o assunto abordado. E concorda ao afirmar que o título ou 

chamada “é a frase que tem por objetivo chamar a atenção do consumidor em seu primeiro 

contato com o anúncio” (FIGUEIREDO, 2005, p.13), ou seja, é o responsável em atrair o 

leitor e destacar-se perante os demais anúncios. Sendo assim, um bom título é o responsável 

por garantir a leitura do anúncio até o final. Hoff e Gabrielli (2004, p. 71) destacam outras 

duas funções básicas do título, “identificar o público-alvo e despertar o interesse pela leitura”.  

Visto isso, pode-se destacar o mesmo como um dos principais elementos do anúncio. 

Segundo Hoff e Gabrielli (2004, p.70) “o título é o lugar da informação mais importante do 

anúncio, daquilo que precisa ser dito em primeiro lugar”. Do mesmo pensamento 

compartilham os autores Lance e Woll (2006), que por esse motivo lembram que deve ser 

colocado um benefício do produto ou serviço no título. “Capte a atenção do cliente potencial 

dizendo-lhe imediatamente o que ele quer saber” (LANCE E WOLL, 2006, p.165), tendo esse 

como o objetivo, é necessário ser específico e dizer o necessário para levar o leitor até o corpo 

do texto. Em contrapartida, Figueiredo (2005, p. 14) destaca que, “títulos são frases curtas 
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com grande impacto, que, preferencialmente, não esgotam o assunto tratado, já que é 

desejável que a atenção conquistada seja mantida e conduzida por todo o anúncio”.   

Como citado acima, o título apresenta uma forte relação com a imagem, porém essa 

interação pode ser expressa de diferentes formas. Figueiredo (2005) relaciona três formas de 

relação entre título e imagem, que são: 1+1=1 (ANEXO B), nesse caso a imagem representa a 

mesma mensagem trazida no título, “geralmente, esse tipo de anúncio é voltado ao segmento 

populacional com menor nível cultural” (FIGUEIREDO, 2005, p.14).  1+1= 2 (ANEXO C) é 

um dos mais utilizados na publicidade. “Nesse caso, o título traz uma informação que é 

completada pela imagem” (FIGUEIREDO, 2005, p.16). E o último 1+1=3 (ANEXO D), se 

caracteriza pela fusão de várias ideias. “A imagem, passa uma mensagem que, por si, já é 

compreensível. O texto, da mesma forma, diz sozinho outra mensagem completa” 

(FIGUEIREDO, 2005, p. 18).  

Para cumprir com sua função de despertar o interesse do leitor pelo anúncio, o título 

pode ser construído a partir de diferentes abordagens criativas. Perez e Barbosa (2008) 

classificam quatorze principais formas de abordagem, que são: A) Tese: defende um ponto de 

vista frente a um raciocínio, “essa linha é muito explorada quando se defendem causas sociais 

[...] Anúncios de cunho institucional também defendem um ponto de vista” (PEREZ E 

BARBOSA, 2008, p. 130). B) Diferencial: visa realçar o diferencial do produto/serviço. C) 

Informação curiosa: baseia-se em apresentar uma notícia real ou uma informação curiosa a 

respeito das características técnicas do produto. D) Duplo sentido: caracterizado pela 

ambiguidade. E) Jogo de palavras: utiliza-se do universo semântico do produto/serviço com o 

qual se está trabalhando, “esse tipo de abordagem nasce da associação de vocábulos do 

mesmo significado” (PEREZ E BARBOSA, 2008, p. 133). F) Humor: abordagem 

humorística, que se utiliza da criatividade e apresenta grande poder persuasivo. G) Surpresa: é 

uma das abordagens que apresenta maior impacto, consiste em veicular mensagens de 

conteúdo misterioso, não assinadas por nenhum anunciante. H) Intertextualidade: caracteriza-

se pela bricolagem do texto verbal e não verbal. I) Testemunhal: consiste no testemunho de 

celebridades ou pessoas com que o target se identifique, aferindo credibilidade ao anúncio. J) 

Erotismo: faz uso do apelo erótico. Essa abordagem deve ser usada com cautela e justificar 

seu uso. K) Apelo visual: Nesse caso, o responsável é o apelo lúdico da diagramação. L) 

Comparação: compara atributos e vantagens dos produtos ou entre marcas de poder. M) 

Conselho: a publicidade se assemelha a um aconselhamento. N) Interatividade: proporciona a 

interação entre cliente e marca.  
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2.3.2 Slogan 

 

A função do slogan é a mesma da propaganda como um todo, seduzir o consumidor e 

levá-lo à ação. Conforme Sant’anna (2009, p. 180), o slogan pode ser definido como “uma 

sentença máxima que expressa uma qualidade, uma vantagem do produto, ou uma norma de 

ação do anunciante ou do produto para servir de guia ao consumidor”. Definição semelhante a 

de Hoff e Gabrielli (2004), que afirmam que o slogan é o resumo do conceito do 

produto/serviço/empresa, de maneira que esse elemento está presente em praticamente todas 

as peças do anunciante.  

Todavia, Perez e Barbosa (2008, p. 142) ressaltam que “a função do slogan não é 

apenas resumir a informação principal do produto/serviço/marca, mas também torná-la 

memorável”. Para cumprir com esse objetivo os autores acrescentam que o mesmo opera com 

a função poética, “sua elaboração é semelhante a de um verso, que leva em conta, além da 

significação das palavras, a sonoridade, o ritmo, a concisão, enfim, recursos sonoros, visuais e 

formais” (PEREZ; BARBOSA, 2008, p. 142). Em concordância, Sant’anna (2009, p. 180), 

destaca as qualidades essenciais para um bom slogan, o qual deve consistir em “uma frase 

curta, concisa e eufônica (de som agradável), ser simples, claro, apropriado e distinto, com um 

toque de originalidade, se possível”. Tendo a disposição diversos recursos, Sant’anna (2009) 

lembra que o slogan não deve exagerar ou apelar para algo absurdo.  

 

 

2.3.3 Texto publicitário  

 

Após atrair a atenção do leitor com o título e a fotografia, é a vez do texto. Conforme 

Figueiredo (2005, p. 31), “o texto é a grande ferramenta de sedução, de convencimento e de 

transmissão de uma linha de raciocínio”. Perez e Barbosa (2008, p.128) fazem uma analogia, 

comparando o anúncio a um sanduíche, onde o “título e o slogan são as fatias do pão, o 

recheio é a argumentação (texto)”. Os autores sugerem que é através do texto que se pode 

explicar ao consumidor sobre as qualidades e porque vale a pena comprar o produto 

anunciado. Porém, utilizar os argumentos certos para convencer o consumidor não é tão 

simples, para Figueiredo (2005, p. 35) “não basta listar as características técnicas do produto; 

é necessário manter-se interessante, cativante e surpreendente até o final”. 

Hoff e Gabrielli (2004, p. 88) acrescentam que “a utilização de textos em anúncios é 

definida pelo problema de comunicação e pelo tipo de produto ou serviço anunciado”, dessa 
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forma, as autoras afirmam que, o texto é essencial em anúncios que apresentam produtos 

novos, lançamentos, campanhas institucionais e fortalecimento da marca, pois esses exigem 

informações que só o título não é capaz de suprir. Nessa mesma linha de raciocínio, 

Figueiredo (2005, p.34) afirma que “o texto é a grande chance de aumentar o contato do 

consumidor com a marca”.  

Quanto às características do texto escrito, Figueiredo (2005) destaca que é essencial 

que haja coesão e coerência. Coesão é “a organização estrutural do texto, e é ela que garantirá 

que nosso leitor não abandone o texto no meio da leitura” (FIGUEIREDO, 2005, p, 39), ou 

seja, são os elos que ligam o texto e mantém o leitor preso ao anúncio do início ao fim. Já a 

coerência “responde pelo conteúdo divulgado, tratando de sua organização semântica”, em 

outras palavras, é a responsável pela construção de sentido.  

Em consonância, Hoff e Gabrielli (2004, p. 88) asseguram que a “criação publicitária 

têm a tarefa de produzir textos concisos, persuasivos e informativos de uma só vez”. Para 

isso, as autoras enfatizam que é necessário que haja planejamento para organizar os aspectos 

fundamentais a serem transmitidos na mensagem. Ainda, conforme as autoras, os elementos 

que norteiam a construção do texto são: contextualização, referências, estrutura e aspectos 

estéticos. O primeiro elemento é o responsável por preparar o leitor para a leitura do texto. As 

referências “são as informações que o público-alvo necessita para compreender as ideias que 

se apresentam no texto: quem; quando; o quê; como; por que” (HOFF; GABRIELLI, 2004, p. 

89). Enquanto a estrutura é a organização do texto, os aspectos estéticos dizem respeito à 

importância de outros elementos como cor e o tipo da letra, o papel, espaçamento, etc. na 

decodificação da mensagem.  

 

 

2.3.4 Imagem 

 

A imagem é fundamental na comunicação, ela pode ser o foco principal ou até mesmo 

único do anúncio. Para Sant’anna (2009, p.188), “é a essência do não-verbal e, como tal, 

completa, amplia, sobrepõe a possível mensagem verbal”. Contudo, é preciso ter cuidado, 

pois “a imagem é polissêmica e ambígua porque permite várias leituras e interpretações” 

(HOFF; GABRIELLI, 2004, p.108). Dessa forma, é preciso utilizar os elementos gráficos de 

tal forma que explique a mensagem e todos a entendam da mesma forma.  

Em conformidade, Cesar (2000, p. 209) afirma que “a imagem transmite ideias, 

emoções. [...] Ainda na propaganda, inúmeras são as imagens que enfeitam, disfarçam o 
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produto e enganam a realidade”. O autor afirma ainda que é por causa da imagem que a 

publicidade se tornou uma forma tão poderosa de comunicação. Para entender esse poder da 

imagem é necessário entender dois temas: a fotografia e a ilustração.  

A ilustração é um desenho, que conforme Cesar (2000), sempre foi uma poderosa 

forma de comunicação. De acordo com Sant’anna (2009, p. 188), no anúncio ela deve “servir 

para reforçar os valores de atenção, de compreensão, de memorabilidade e de credibilidade do 

texto”. O autor acrescenta, ainda, as funções da ilustração, que são: “aumentar o índice de 

atenção ao anúncio. Tornar o anúncio mais agradável à vista. Induzir à leitura do texto. 

Estimular o desejo pelo que está anunciado. Engrandecer o que está anunciado e demonstrar 

ou reforçar afirmações feitas no texto” (SANT’ANNA, 2009, p. 191). 

Cabe ressaltar que existem diferentes tipos de ilustração. Cesar (2000) as classifica 

como: ilustração técnica, nesse tipo não há margens para interpretações, a ilustração mostra 

as coisas como de fato elas são. Ilustração editorial sintetiza uma ideia e “serve de 

complemento ao texto para que a mensagem seja interpretada da maneira mais correta 

possível” (CESAR, 2000, p.220). Caricaturas, diferenciadas pelas deformações e exageros 

dos traços. Ilustração de moda, utilizada pelos estilistas para apresentar suas criações antes da 

confecção. História em quadrinhos é a mais conhecida por todos, caracterizada por contar 

histórias quadro a quadro. Ilustrações hiper-realistas se aproximam da fotografia, porém 

existe um controle maior da luz, das cores e das texturas. E, ilustrações de estilo, que consiste 

em uma criação a partir de novas linguagens.  

Quanto à fotografia na publicidade, Cesar (2000, p. 211) afirma que “não apenas faz 

com que os consumidores se lembrem dos anunciantes, mas permite que desejem o produto”. 

Contudo, Perez e Barbosa (2008) ressaltam que são inúmeras as possibilidades de articulação 

para compor os elementos de sentido na composição da fotografia publicitária. Dessa forma, 

devem-se avaliar os conhecimentos técnicos a respeito de alguns aspectos. Entre esses, Cesar 

(2000) destaca a importância da composição na fotografia, a qual está relacionada com a 

forma de dispor os elementos, “ainda que mentalmente, as formas, as linhas, os pesos, os tons, 

as cores e a importância das coisas” (CESAR, 2000, p. 212). Continua o autor, ressaltando a 

importância da luz, “as texturas, as formas, os detalhes são revelados ou escondidos conforme 

a luz” (CESAR, 2000, p. 212). Pode-se entender, sobretudo, que a imagem, assim como a 

fotografia são elementos fortes e de ordem emotiva, que tendem despertar desejos e interesses 

dos consumidores.  
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2.3.5 Assinatura 

 

A assinatura é a identificação do anunciante, que segundo Figueiredo (2005), pode ser 

o nome fantasia, a identidade visual ou a razão social. Considerando a finalidade principal da 

publicidade, que é vender, não existe anúncio sem assinatura. Se alguma mensagem é 

veiculada sem ela “a responsabilidade por seu conteúdo é do editor. A assinatura é [...] o que 

diferencia propaganda de editorial” (FIGUEIREDO, 2005, p. 43).  

Entretanto, colocar o nome da empresa no final do anúncio não é o suficiente. 

Segundo Figueiredo (2005, p.43), “a assinatura é, também parte do processo de sedução da 

mensagem publicitária iniciado no título e na imagem, desenvolvido no texto, concluindo-o”. 

Sendo assim, a assinatura também tem sua função primordial na composição do anúncio, que 

para Figueiredo (2005) é fixar a marca do anunciante na cabeça do consumidor.   

“Por menor e menos estruturada mercadologicamente que seja a empresa, todo 

anunciante tem pelo menos um identidade visual que o distinga” (FIGUEIREDO, 205, p. 44). 

Da mesma forma, Cesar (2000) afirma que a principal forma de identificar a empresa é pela 

identidade visual.  

 Ao se tratar de identidade visual, Figueiredo (2005, p. 44) ressalta que “é muito mais 

que a simples referência textual do nome do anunciante. A escolha das fontes, das cores e dos 

demais elementos gráficos transmite uma série de informações a respeito da empresa”. Diante 

disso, Cesar (2000) lista três princípios essenciais para a criação do identidade visual, que são: 

originalidade, significado e lembrança. “Ser original é fazer com que a empresa não seja mais 

uma, tão somente” (CESAR, 2000, p.119), ou seja, o caráter da originalidade é o que difere as 

empresas. Já o significado está relacionado à representação da marca, ela deve condizer com a 

empresa, transmitindo o posicionamento da mesma. O último elemento, a lembrança, está 

associado a grande durabilidade da marca.  

 

 

2.4 O ESTILO JORNALÍSTICO EM MAGAZINE 

 

Com periodicidade variada, as revistas enriquecem as informações dos meios 

tradicionais diários, trazendo mais informações e detalhes. Conforme Lage (2001), elas 

compreendem uma variedade grande de estilos e constituem uma forma diferenciada da 

prática jornalística.  
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O jornalismo é um estilo de comunicação e a revista semanal é um estilo jornalístico. 

Segundo Vilas Boas (1996, p.39), os principais aspectos do estilo jornalístico são “ritmo, 

jeito, equilíbrio, linguagem, apresentação, símbolos, ética e personalidade”, onde o quê 

determina o estilo do jornalista ou do veículo é a forma de utilizar a linguagem. Todos esses 

elementos se misturam e constroem o texto jornalístico, que segundo Vilas Boas (1996, p.39) 

“busca uma expressão de consenso, comum e ao mesmo tempo personalizada. Uma espécie 

de linguagem ideal, para ser assimilada por todos os níveis culturais da sociedade”. No caso 

das revistas não é diferente, “cada uma tem seu estilo, seu modo de ser, sua linguagem. Não 

raro, esta linguagem é definida pelo tipo de leitor que se quer atingir” (VILAS BOAS, 1996, 

p. 39). Em concordância, Lage (2001, p.123) afirma que “linguagem e grafismo compõem 

uma estilística que tende para uma gramática própria do gênero da revista”.   

Como qualquer outro texto, o da revista tem o sentido de informar e ao mesmo tempo 

entreter. No entanto, Vilas Boas (1996) afirma que o texto da revista tem maior liberdade em 

termos de estilo. Pensamento do qual compartilha Lage (2001, p.124), ressaltando que “a 

revista é mais literária que o jornal, no que se refere ao tratamento do texto, e mais artística 

quanto aos aspectos de programação visual”. Dessa forma, recursos que são considerados 

impróprios no jornalismo diário adquirem viabilidade na revista, “é o caso das poses e 

montagens fotográficas ingênuas ou da abundância de adjetivos de significação testemunhal” 

(LAGE, 2001, p. 125). 

De acordo com Vilas Boas (1996, p. 9), “as revistas podem produzir textos mais 

criativos, utilizando recursos estilísticos geralmente incompatíveis com a velocidade do 

jornalismo diário. A reportagem interpretativa é o forte”. Dessa forma, pode-se classificar o 

conteúdo editorial das revistas como reportagens. Em acréscimo, Lage (2005, p.140) afirma 

que “a reportagem pressupõe alguma interpretação, quanto mais que não seja a que sustenta a 

linha editorial, e permite certa margem de opinião”. Sendo assim, as revistas trazem textos 

mais analíticos e aprofundados que as notícias diárias, por esse motivo “não se obriga a 

registrar ocorrências jornalisticamente notáveis que não se enquadrem em seu apelo, em sua 

intenção de leitura” (LAGE, 2001, p.125).  

Embora a reportagem tenha características diferentes da notícia, que é caracterizada 

pela informação factual, ambas se iniciam da mesma forma, fazendo uso do lead. Conforme 

Lage (2005), o lead é o primeiro parágrafo da matéria, que tem como função situar o leitor em 

relação a tempo-espaço e formalizar quanto à denominação e elementos que serão relatados. 

Existem diferentes tipos de lead, porém o mais usual é denominado como clássico, e segundo 
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Lage (2005, p. 75), “ordena os elementos da proposição - que/quem, fez o quê, quando, onde, 

como, por que/ para que - a partir da notação mais importante, excluindo o verbo”. 

Conforme Cotta (2005), o título, o lead e a foto são os responsáveis por chamar a 

atenção do leitor. Esses elementos “formam um conjunto que deve funcionar 

harmoniosamente e complementariamente. O título é o grito da matéria” (COTTA, 2005, p. 

107). Em consonância, Nunes (2003, p.31) afirma que “o título informa e orienta o leitor para 

o foco, tema ou fato que encontrará no texto, por isso deve ser o mais possível claro e 

preciso”, ou seja, o título é responsável por atrair e guiar o leitor. 

Uma importante diferença entre as reportagens das revistas e as notícias do jornal 

diário é a abertura das matérias. Segundo Cotta (2005), as primeiras se utilizam de um gancho 

atrativo, com o fato mais importante. Nas palavras de Cotta (2005, p.123), “esse gancho não 

precisa responder todas aquelas perguntas circunstanciais exigidas no lead clássico de jornal. 

As respostas ao quem, quando etc. vão naturalmente aparecendo ao longo do texto”, assim 

como demais informações e dados que são inseridos de acordo com a sequência da narrativa.  

Segundo Cotta (2005, p. 88), as reportagens, como qualquer outra publicação, passam 

por três momentos importantes: “definição da pauta e início da pesquisa; apuração dos dados 

e entrevistas com as fontes e redação do texto; e edição das matérias”. Dentro desse processo, 

o autor ressalta que o mais importante é não esquecer que o assunto será tratado 

jornalisticamente, devendo apresentar um texto correto, simples, claro, direto, objetivo e 

conciso. Cotta (2005, p. 96) lembra que a matéria para uma revista é uma boa e detalhada 

narrativa  

contando tudo, em parágrafos encadeados e ordenados pelas prioridades 

estabelecidas, para que o leitor chegue a uma conclusão a respeito do que foi 

narrado. Conta-se o fato ou acontecimento importante com princípio, meio e fim. 

Expõem-se as várias opiniões e transcrevem-se os relatos testemunhais, reproduzem-

se comentários das diversas fontes ouvidas e assim, elabora-se um texto que será a 

expressão e interpretação exata do acontecimento.  

  

De acordo com Vilas Boas (1996), as revistas são divididas em três grupos estilísticos: 

as ilustradas, as especializadas e as de informação geral. Entretanto, “qualquer revista é 

especializada, já que pretende um público determinado” (VILAS BOAS, 1996, p. 71). Lage 

(2001) afirma que nas revistas ilustradas, frequentemente as palavras são meras 

acompanhantes da exposição fotográfica. Já nos magazines de informação geral, “a estrutura 

do texto recupera a organização do discurso em tópicos frasais e documentações” (LAGE, 

2001, p.126), enquanto as revistas especializadas podem ser, segundo Vilas Boas (1996), 

temáticas ou determinar uma segmentação de leitores.   
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Assim como nos jornais, as revistas seguem um estilo gráfico em suas publicações e 

tem o tamanho determinado para cada matéria, que é definido pelo editor. Uma das principais 

características das revistas é seu universo atraente, como define Lage (2001, p. 119), “onde se 

encontram a fotografia, o design e o texto”.  

Segundo Lage (2001, p.125), “o planejamento editorial de uma revista envolve 

questões como ritmo (gráfico, visual, semântico), a sustentação do interesse, a produção de 

uma capa [...]”. As revistas são marcadas pelas fotografias, que segundo Lage (2001, p.124) 

são “trabalhadas em laboratórios segundo técnicas cujo desenvolvimento se deve muito à 

publicidade, produzindo efeitos surpreendentes”. Em conformidade, Cotta (2005, p. 122) 

afirma que a fotografia é dominante, ela “se incorpora naturalmente ao texto e tudo se 

completa com a utilização de outras formas de destaque, desde o uso dos olhos aos 

infográficos para a valorização da reportagem com criatividade e bom apelo visual”. Visto 

isso, pode-se perceber a importância dos elementos visuais na composição das matérias, já 

que esses são determinantes para atrair o leitor.  

 

 

2.4 COR E TIPOGRAFIA  

 

Vive-se constantemente em contato com a cor, visto que ela é oferecida pelo 

ambiente que nos cerca e sempre tem como propósito expressar, simbolizar ou caracterizar 

as matérias que nos rodeiam. As cores exercem sobre nós influencias conscientes e 

inconscientes, tornando-se assim fator importante de expressão para comunicação, no caso 

da publicidade de persuasão. De acordo com Farina (2011, p. 02), 

 
o estudo das cores na comunicação e no marketing permitem conhecer sua potência 

psíquica e aplicá-la como poderoso fator de atração e sedução para identificar as 

mensagens publicitárias sob todas as formas: apresentação de produtos, embalagens, 

logotipos, cartazes, comerciais, anúncios, etc. 

 

 Dessa forma, a cor pode ser considerada um dos principais elementos da 

comunicação visual, visto que a mesma “exerce uma ação tríplice: a de impressionar, a de 

expressar e a de construir” (FARINA, 2011, p. 13).  Assim sendo, a cor deixa de ser apenas 

um elemento decorativo ou estético, sendo um elemento fundamental para expressar o 

conceito que se pretende transmitir com a peça. Nas palavras de Farina (1999, p. 193) “o 

valor da cor no anúncio é incalculável, considerando-se que ela atua diretamente sobre a 
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nossa sensibilidade aumentando a potência de nossas sensações e impressões”, essa 

potencialidade da cor pode ser positiva ou negativa, o que ira depender de sua adequação.  

 A respeito da expressividade da cor, Cesar (2000, p. 194) acrescenta que elas são 

usadas como forma de “estimular, acalmar, afirmar negar, decidir, curar e, no caso da 

propaganda, vender”. Além de seu caráter expressivo, Farina (2011) ressalta também o 

alcance temporal e espacial da cor, ou seja, a capacidade que ela tem em se fazer entender 

por qualquer indivíduo e em épocas distintas. Nas palavras do autor “o impacto produzido 

pela cor não sofre as barreiras impostas pela língua. Sua mensagem pode ser compreendida 

até por analfabetos” (FARINA, 2011, p. 14), assim sendo, a cor pode ser considerada uma 

linguagem não verbal universal, embora alguns significados específicos sejam empregados 

em algumas culturas.   

Ainda citando Farina (1999, p. 168), é importante lembrar que a cor deve se adequar 

ao público e ao produto, já que “a cor tem a capacidade de captar rapidamente e sob um 

domínio emotivo a atenção do comprador”. De acordo com o autor, a preferência pessoal 

por determinada cor varia conforme a idade, sexo, classe social, nível sociocultural, entre 

outros fatores. Da mesma forma, em relação à publicidade, Cesar (2000) ressalta que a 

primeira informação que o publicitário deve saber para escolher a cor mais apropriada ao 

anúncio, é se o produto se identifica com o emocional ou com o racional.  Visto que os 

comportamentos de compra regidos pela emoção e pela razão se diferenciam. Segundo o 

autor no primeiro o consumidor é pego de surpresa, enquanto a razão envolve o 

planejamento e a necessidade. Do mesmo pensamento compartilha Farina (1999, p.193), ao 

afirmar que: 

 
 o colorido pode criar um clima positivo ou negativo nos anúncios de revista. Pode 

sugerir presença ou ausência. Pode expressar feminilidade ou masculinidade. Isso é 

muito importante para ser observado, pois é fundamental ao se considerar que o 

produto irá ser consumido por mulher ou homem. A criação do clima visualmente 

exato é mais convincente que o uso das palavras.  

 

Sendo assim, a prioridade por algumas cores, na maior parte das vezes, está 

interligada a finalidade para a qual a cor se aplica.  Segundo Farina (2011, p. 96) “as cores 

constituem estímulos psicológicos para a sensibilidade humana, influindo no indivíduo, 

para gostar ou não de algo, para negar ou afirmar, para se abster ou agir.” Estudiosos e 

psicólogos estabelecem alguns significados que as cores são capazes de transmitir. O autor 

divide as cores em sensações acromáticas, que engloba o branco, preto e cinza e sensações 

cromáticas as demais cores e ressalta que “é preciso ter em conta que elas provocam 

invariavelmente sensações polarizadas, ou seja, ora podem ser positivas,ora negativas” 
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(FARINA, 2011,P.97), a preferência das cores pode variar entre as pessoas, já que algumas 

associações se baseiam em experiências do passado, segundo o autor.  

O branco “vem do germânico blank (brilhante). Simboliza a luz, e nunca é 

considerado cor, pois de fato não é” (FARINA, 2011, p. 97). Pode ser associado 

materialmente ao “batismo, casamento, nuvens, neve” (FARINA, 2011, p.97). De forma 

afetiva a “simplicidade, ordem, limpeza, paz, pureza, infância, alma, harmonia” (FARINA, 

2011, p.97). Já o preto é o oposto, segundo o autor é uma cor expressiva e angustiante, em 

determinadas situações pode ter conotação de nobreza e seriedade. Pode representar 

“condolência, sujeira, temor, tristeza, melancolia, miséria, dor, intriga, noite” (FARINA, 

2011, p.98). A terceira cor acromática, o cinza “simboliza a posição intermédia entre a luz e 

a sombra” (FARINA, 2011, p. 98). Frequentemente é associado a “neblina, chuva, tédio, 

velhice, sabedoria” (FARINA, 2011, p.98).  

Antes de trazer as possíveis associações das cores cromáticas, cabe ressaltar que as 

mesmas são classificadas como primárias, secundárias e terciárias através do processo 

subtrativo, segundo Cesar (2000).  De acordo com o autor “as cores primárias são as cores 

básicas que permitem a formação de todas as outras” (CESAR, 2000, p. 190), são elas: 

vermelho, azul e amarelo. As cores secundárias são o resultado da combinação de duas 

cores primárias, como por exemplo, a mistura de amarelo com azul resulta na cor verde. 

Segundo Cesar (2000), são cores secundárias: verde, laranja e violeta.  As terciárias são 

todas as outras cores.  

No que tange às possíveis associações psicológicas, a cor primária vermelha 

simboliza aproximação e encontro, segundo Farina (2011), e é capaz de retratar “sangue, 

conquista, masculinidade, força, energia, intensidade, emoção, agressividade, energia, 

revolta, vulgaridade, glória” (FARINA, 2011, p. 99). O azul “é a cor mais lembrada quando 

os ocidentais querem referir-se à simpatia, à harmonia, à amizade e à confiança” Heller 

(2004) apud Farina (2011, p.102). Por ser a cor do céu é considerada uma cor divina, 

segundo Farina. Ainda citando o autor, “a utilização da cor azul como fundo pode trazer 

para a marca uma maior sobriedade e sofisticação, desempenhando a função de empurrar as 

figuras principais para a frente, caso haja” (FARINA, 2011, P.102). Tende a simbolizar 

verdade, intelectualidade, serenidade, infinito, confiança, amizade, fidelidade, segundo 

Farina (2011). O amarelo deriva do latim amaryllis e “simboliza a cor da luz irradiante em 

todas as direções” (FARINA, 1999, p. 114), e pode representar “verão, calor, iluminação, 

conforto, espontaneidade, alegria, ciúmes” (FARINA, 2011, p.101) 
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 A cor secundária verde “simboliza a faixa harmoniosa que se interpõe entre o céu e 

o sol. Cor reservada e de paz repousante” (FARINA, 1999, p. 114), representa a “natureza, 

frescor, bem-estar, tranquilidade, segurança, equilíbrio, coragem” (FARINA, 2011, p101). 

O laranja simboliza de forma ampla fogo e luz, também podendo ser associado a “festa, 

prazer, tentação, euforia, energia, alegria, calor, euforia, luminosidade” (FARINA, 2011, p. 

100). As associações relacionadas a cor roxa se aproximam do preto. A cor pode 

representar “mistério, profundidade, noite, igreja, dignidade” (FARINA, 2011, p.103), em 

contrapartida em termos gráficos Cesar (2000, p. 196) afirma que, a cor “em contraste com 

o amarelo ou o laranja, fica uma cor muito atrativa”.  

Além dos níveis primário, secundário e terciário as cores também podem ser 

divididas entre frias e quentes. Nas palavras de Cesar (2000, p. 192) “as cores frias puxam 

para as tonalidades azuis e para a combinação (passagem de cor) entre verde, azul e 

violeta”, enquanto as cores quentes são o oposto “suas tonalidades tendem para o amarelo e 

para a combinação dos tons alaranjados e avermelhados, indo para o magenta” (CESAR, 

2000, p. 193).  Levando em conta os valores psicológicos anteriormente apresentados 

Farina (1999, p. 193) ressalta que “esses esquemas de cores devem ser relativos à camada 

de público à qual a publicidade será dirigida, a seu nível cultural e à sensibilidade de gosto” 

já que, como visto anteriormente, as relações simbólicas das cores podem variar conforme o 

público-alvo.  

Assim como as cores, os tipos são elementos básicos em qualquer página impressa, 

através de sua forma eles ajudam a construir a ideia que se pretende transmitir, ou seja, 

também é um recurso de expressão poderoso. Conhecido também como fonte teve seu 

início com o aperfeiçoamento da prensa de imprimir, através do criador do tipo móvel e 

reutilizável Johann Gutenberg. A partir de então a tipologia vem sendo modelada por meio 

da tecnologia. Segundo Clair e Busic-Snyder (2009, p.151) a terminologia e a morfologia 

dos caracteres tipográficos “evoluíram primordialmente desde o desenvolvimento 

tecnológico dos substratos da escrita, dos instrumentos de escrever e das tecnologias de 

impressão”. Atualmente o número de fontes disponíveis é incontável, e a cada dia são 

criadas novas opções.  
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Embora o número de fontes seja grande é possível classifica-las por categoria, que 

conforme Clair e Busic-Snyder (2009) se baseiam na largura, peso e forma das letras. As 

categorias variam entre os autores, porém as mais tradicionais são as citadas por Cesar 

(2009): Antigo, moderno, com serifa, sem serifa, manuscritos e decorativos. Williams 

(1995) inclui na classificação o tipo serifa grossa: 

Figura 1: Classificação de fontes por Williams (1995, p. 131). 

 

De acordo com Williams (1995) os tipos se caracterizam por pequenos detalhes. O 

estilo antigo se distingue pela transição de traços grossos para traços finos. Os tipos 

modernos apresentam serifas muito finas na horizontal. As fontes sem serifa têm sempre a 

mesma espessura. Os manuscritos representam uma escrita manual com caneta de tinteiro. 

Já os caracteres decorativos são diferentes, eles não seguem um padrão, podem ter 

diferentes temáticas. E as fontes com serifa grossa têm pouca ou nenhuma transição entre 

grosso e fino.  

Em meio a tanta variedade escolher a fonte mais adequada para a mensagem torna-

se um desafio aos designers e publicitários. De acordo com o que afirma Cesar (2000), a 

fonte tem tamanha importância em um layout que é capaz de enriquecer ou destruir o 

mesmo.  

Normalmente em uma página impressa consta mais de uma fonte, como no caso da 

chamada, do texto e do slogan. Williams (1995) afirma que, essa dinâmica entre as fontes 

forma uma relação, a qual pode ser: concordante, conflitante ou contrastante. O primeiro 

caso “ocorre quando usamos somente uma família de fontes, sem muitas variações de 

estilo, tamanho, peso, etc”. (WILLIAMS, 1995, p. 75). A relação conflitante é estabelecida 
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quando se combina fontes de estilos similares, “as similares são incômodas porque as 

atrações visuais não são as mesmas, mas também não são diferentes, portanto, criam um 

conflito” (WILLIAMS, 1995, p.75). Já a relação contraste ocorre quando se misturam 

elementos nitidamente diferentes. A relação de contraste possui suas especificidades. 

Conforme Willians (1995) o contraste pode ser feito através do tamanho, peso estrutura, 

forma, direção ou cor da fonte. 

A cor e a tipografia são elementos gráficos e como visto acima, são comumente 

utilizados para atrair e seduzir o leitor. Tais elementos alinham-se aos objetivos estratégicos 

das empresas e trabalham de forma atrativa, atuando sobre o subconsciente dos 

consumidores. Como visto anteriormente as cores são associadas a sentimentos 

psicológicos, da mesma forma que as fontes expressão diferentes ideias através do seu peso, 

contraste, alinhamento e forma.  
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 3 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa foi realizada a partir do estudo de nove anúncios publicitários veiculados 

na revista Donna, do jornal Zero Hora, que apresentaram alguma relação com o conteúdo 

editorial. Dessa forma, trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, que segundo Moreira 

(2005), foca na interpretação dos dados. Em conformidade, Michel (2005, p. 33) afirma que 

“na pesquisa qualitativa, a verdade não se comprova numérica ou estatisticamente, mas 

convence na forma de experimentação empírica.” A autora complementa afirmando que na 

“pesquisa qualitativa, o pesquisador participa, compreende e interpreta” (MICHEL, 2005, 

p.36). Este tipo de pesquisa serviu para detalhar os conhecimentos a respeito do objeto de 

estudo, os anúncios da revista Donna, do jornal Zero Hora dominical. Assim como, 

interpretar cada anúncio publicitário tendo por base o referencial teórico. 

Para melhor compreensão do tema proposto, a primeira etapa do trabalho consistiu em 

uma pesquisa bibliográfica. Em seguida a mesma foi utilizada para na construção dos 

assuntos que compõem o referencial teórico, respectivamente, persuasão, os elementos do 

anúncio, o estilo jornalístico em magazines e cor e tipografia. Segundo Andrade (2010, p. 

112), “são finalidades de uma pesquisa exploratória, sobretudo quando bibliográfica, 

proporcionar maiores informações sobre determinado assunto; facilitar a delimitação de um 

tema de trabalho”, assim como definir os objetivos e formular hipóteses. Da mesma forma, 

Jung (2004, p. 160) acrescenta que o estudo bibliográfico “tem por finalidade conhecer 

diversas formas de contribuições científicas existentes que foram realizadas sobre 

determinado assunto ou fenômeno”.  

Após a realização do estudo bibliográfico a respeito do tema construiu-se o corpus de 

análise, o qual foi retirado da revista Donna no período de agosto de 2012 a março de 2013. 

Selecionaram-se os anúncios que apresentaram semelhanças mais evidentes entre a 

publicidade e o conteúdo editorial, levando em conta critérios como a utilização da mesma 

cor, imagens semelhantes e aproximação semântica entre as mensagens. A partir desses 

selecionaram-se nove anúncios, sendo cinco deles do mesmo anunciante. As marcas 

assinantes das publicidades são O Boticário, Safira, Lebes, Monbelo e Emagrecentro. 

Em seguida utilizou-se o método de análise de conteúdo, a fim de discriminar os 

pontos gráficos e semânticos em que os discursos se assemelhavam. Conforme Duarte e 

Barros (2005, p.286) “a análise de conteúdo ocupa-se basicamente com a análise de 

mensagens”. Em acréscimo Lozano (1994) apud Duarte e Barros (2005,p. 286), afirma que, 
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a análise de conteúdo é sistemática porque se baseia num conjunto de procedimentos 

que se aplicam da mesma forma a todo conteúdo analisável. É também confiável – 

ou objetiva- porque permite que diferentes pessoas, aplicando em separado as 

mesmas categorias à mesma amostra de mensagens, podem chegar às mesmas 

conclusões.  

 

Sendo assim a análise de conteúdo pode ser caracterizada como sistemática e 

confiável. Tal processo sistemático diz respeito a todas as etapas anteriores a análise de 

conteúdo, como a pesquisa bibliográfica e a seleção do corpus.  

A ordem das análises teve por critério a data de veiculação dos anúncios e em seguida 

da marca anunciante, uma vez que se selecionaram cinco anúncios de uma mesma marca e 

esses foram analisados em sequência. As análises procuraram descriminar os elementos que 

compõem as peças gráficas impressas: chamada, slogan, texto publicitário, imagem e 

assinatura, além de identificar se a relação entre eles se ressaltava de forma semântica ou 

gráfica.  

 

 

3.1 DEFINIÇÃO DO CORPUS 

 

O primeiro anúncio selecionado é do segmento de maquiagens e cosméticos, da marca 

O Boticário, da linha de maquiagem Make B. Foi veiculado na edição do dia nove de 

setembro de 2012. A publicidade anuncia a coleção de verão, apresentando os novos 

produtos, aparecem elementos como batom, sombras, gloss e esmalte. O anúncio foi 

encaixado na sessão Tendência da revista. A matéria que aparece relacionada a ele é sobre as 

novidades e tendências do verão.  

O segundo anúncio escolhido é da joalheria e ótica Safira, veiculado na edição do dia 

sete de outubro de 2012. O anúncio está localizado no centro da revista, junto à matéria da 

capa, a qual é dedicada a Duda Bündchen, sobrinha da modelo Gisele Bündchen. Nesse caso, 

o anúncio se relaciona com o conteúdo editorial através da linguagem verbal e não verbal. Ou 

seja, o título da reportagem e o título do anúncio se utilizam de algumas palavras iguais, 

aferindo a eles um sentindo semântico muito próximo. Duas fotografias compõem o layout, 

um brinco e uma pulseira de ouro, na página seguinte á uma série de fotografias, entre elas e 

no maior tamanho, em relação às outras, a Duda Bündchen aparece usando uma pulseira 

similar a do anúncio.   

Selecionaram-se também cinco anúncios das Lojas Lebes, a qual recentemente mudou 

seu posicionamento, destacando seu segmento de vestuário e calçados. Durante o período de 
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análise da revista percebeu-se a presença desse anunciante em todas as edições. Os anúncios 

do tamanho de uma coluna por 7cm estão sempre na lateral da página e se encaixam na sessão 

Estilo da revista, a qual traz um breve editorial de moda. Cada semana é apresentada uma dica 

de moda diferente e as modelos que aparecem no anúncio estão usando roupas de acordo com 

a tendência indicada no editorial. 

O oitavo anúncio selecionado para análise foi da loja de calçados Monbelo. A empresa 

possui duas lojas no Rio Grande do Sul e está presente há dois anos no mercado. Seu anúncio 

foi veiculado na revista no dia 11 de dezembro de 2012, junto a matéria de capa da revista que 

tinha como pauta a cantora Lady Gaga. A relação desse anúncio foi predominantemente 

gráfica.  

A última publicidade selecionada é do anunciante Emagrecentro, franquia 

especializada em emagrecimento e estética. O anúncio que apresentou relação com o 

conteúdo editorial foi veiculado no dia 16 de dezembro de 2012. Durante o período de análise 

da revista percebeu-se a presença do anunciante em quase todas as edições.  

 

 

3.2 BREVE HISTÓRICO DOS ANUNCIANTES  

 

 

3.2.1 O BOTICÁRIO  

 

Segundo o site
15

 da empresa O Boticário é integrante do Grupo Boticário, criado em 

1977, como farmácia de manipulação, no Centro de Curitiba (PR), fundada por Miguel 

Krigsner.  Atualmente é a maior rede de franquias do mundo no segmento de perfumaria e 

cosméticos e a oitava maior empresa varejista do país, segundo ranking do Ibevar
16

 em 

2012. Em 1985, o Boticário somava 500 lojas no Brasil, hoje são 3.200 lojas da marca no 

Brasil, divididas entre cerca de 900 franqueados.  

Ainda de acordo com o portal da empresa, em 2006 com o lançamento do Lily 

Essence, primeiro eau de parfum, se torna a primeira empresa do Brasil a aplicar 

nanotecnologia em cosméticos antissinais. Já em 2008 adota um novo posicionamento: “O 

Boticário. Acredite na beleza” e em 2011 fez sua última alteração na comunicação visual, 

                                                 
15

 Disponível em: < http://www.boticario.com.br/ > Acesso em: 22 de mar  2013 
16

 Disponível em : < http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/os-20-maiores-grupos-de-varejo-do-brasil-

segundo-o-ibevar/#5> Acesso em: 22 de mar 2013 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Maiores_varejistas_do_Brasil
http://www.boticario.com.br/
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/os-20-maiores-grupos-de-varejo-do-brasil-segundo-o-ibevar/#5
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/os-20-maiores-grupos-de-varejo-do-brasil-segundo-o-ibevar/#5


35 

 

lançando uma nova identidade visual e trocando o slogan para "A vida é bonita, mas pode 

ser linda".  

3.2.2 SAFIRA 

 

Conforme dados do site
17

 a empresa Safira trabalha no segmento de joalheria, 

relojoaria e ótica e é a empresa líder no Estado do Rio Grande do Sul. Presente no mercado a 

mais de 60 anos a marca têm nove lojas lojas distribuídas nos principais shoppings de Porto 

Alegre e em Novo Hamburgo, que contam com cerca de 100 colaboradores.  

Ainda de acordo com o portal da Safira, a mesma foi “reconhecida pelos gaúchos 

como a joalheria mais lembrada, segundo a pesquisa Top of Mind da revista Amanhã”. A 

empresa trabalha com ouro e prata, relógios e óculos de marcas nacionais e internacionais. 

Em questões comunicacionais a marca ressalta seu posicionamento, o qual tem como base 

primar pela qualidade de seus produtos. 

 

 

3.2.3 LEBES 

 

De acordo com as informações que constam no site
18

 da empresa a loja foi fundada em 

1956, no município de São Jerônimo, por Otélio Drebes. Iniciou como uma pequena empresa 

no segmento de produtos alimentícios e contava com poucos funcionários. Atualmente, 

conforme subsídios do site “a Lebes é uma das maiores redes varejistas do Rio Grande do Sul, 

responsável pelo emprego de 2.728 funcionários. Com 111 lojas espalhadas pelo estado, em 

especial na região metropolitana de Porto Alegre, na Serra Gaúcha e no Litoral” e atua no 

ramo de vestuário, móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, entre outros. 

Os anúncios que apresentaram relação com o conteúdo editorial são do segmento de 

vestuário, o qual recentemente passou por uma remodelação de seu posicionamento. Segundo 

informações do blog
19

 da agência publicitária Matriz, de Porto Alegre, “construir uma 

imagem de moda para uma rede de varejo com muita tradição em móveis e eletrodomésticos 

foi um desafio e tanto”. A campanha que mostrou relação entre as roupas das modelos e as 

dicas de moda da revista tem como conceito: entrou na Lebes, entrou na moda. E ainda, 

                                                 
17

  Disponível em: < www.safira.com.br/sobre-a-safira > Acesso em: 24 de mar 2012 
18

 Disponível em: <www.lebes.com.br/hotsite/empresa> Acesso em: 24 de mar 2012 
19

 Disponível em:< www.agenciamatriz.com.br/tag/lojas-lebes> Acesso em: 24 de mar 2012 

http://www.safira.com.br/sobre-a-safira
http://www.lebes.com.br/hotsite/empresa
http://www.agenciamatriz.com.br/tag/lojas-lebes
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conforme a agência que produziu, foi uma campanha de lançamento da coleção de Primavera 

Verão 2012.  

 

3.2.4 MONBELO 

 

A Monbelo é uma loja de calçados femininos de Tramandaí e tem uma filial em Santo 

Antônio da Patrulha. A marca está presente há dois anos no mercado. A empresa não possui 

site, apenas uma página na rede social Facebook 
20

que não fornece muitas informações sobre 

a empresa, além de seu telefone e endereço. Visto isso, a pesquisadora entrou em contato com 

a proprietária da empresa via e-mail, entretanto a mesma ficou de passar informações sobre a 

marca, mas não o fez em tempo hábil. Dessa forma, as únicas informações sobre a empresa 

são as citadas no começo deste parágrafo.  

 

 

3.2.5 EMAGRECENTRO 

 

Segundo dados disponíveis no site
21

, a empresa Emagrecentro é um franquia que 

oferece tratamentos de emagrecimentos e estética com preços acessíveis a grande parte da 

população brasileira. A mesma foi fundada em 1987, por um médico. Ainda de acordo com o 

portal online, a Emagrecentro já atendeu mais de 400.000 clientes e possui lojas em 20 

estados brasileiros, além de lojas no Panamá.  

Conforme informações do site, em 2007 a empresa começou a fazer parte da 

Associação de Franquia Sustentável, AFRAS, com um projeto de responsabilidade social. E 

atualmente é a maior rede de clínicas de emagrecimento e estética do Brasil, tendo ganhado 

prêmios de excelência por cinco anos consecutivos.  

 

  

                                                 
20

 Disponível em < www.facebook.com/MonbeloCalcados?fref=ts > Acesso em: 22 de mai 2012.  
21

 Disponível em < www.emagrecentro.com.br/sobre-a-emagrecentro > Acesso em: 22 de maio 2012.  

http://www.facebook.com/MonbeloCalcados?fref=ts
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4 ANÁLISE DO CORPUS 

 

Como citado anteriormente, escolheram-se os anúncios publicitários que apresentaram 

uma relação semântica ou gráfica mais evidente, possível de ser percebida por uma pessoa 

sem conhecimentos técnicos da área. As análises procuraram descriminar os elementos que 

compõem as peças gráficas impressas: chamada, slogan, texto publicitário, imagem e 

assinatura, além de identificar se a relação entre eles se ressaltava de forma semântica ou 

gráfica.  

 

 

4.1 O BOTICÁRIO  

 

Figura 2: Anúncio Make B. O Boticário. (DONNA, p. 6 e 7 , 09 de setembro de 2012) 

  

Como citado no histórico da empresa, O Boticário é a maior rede de franquias do 

mundo no segmento de perfumaria e cosméticos. A marca possui várias linhas de maquiagem 

e o anúncio em questão se refere à linha make B. Segundo pronunciamento da empresa no seu 

lançamento, em 2011, a linha “é a primeira no país a apresentar tecnologia HD (alta 
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definição), com texturas muito leves, fáceis de aplicar e que intensificam a luminosidade 

natural, deixando a pele com aparência perfeita”.   

O anúncio acima (FIGURA 2) foi veiculado no dia 09 de setembro de 2012, 

anunciando especificamente a edição especial da linha make B. Mami Sunset, referente à 

coleção de primavera-verão 2013.  O anúncio de meia página espelhada está localizado nas 

primeiras páginas da revista, 6 e 7, as quais  Bertomeu (2006) são as mais concorridas pelos 

anunciantes, pois segundo pesquisas são as mais percebidas pelo leitor.  

A primeira parte do anúncio, composto exclusivamente de linguagem não verbal, está 

logo abaixo da coluna do jornalista Fabrício Carpinejar, que responde questões das leitoras 

sobre relacionamentos, na página 06. Já a outra página, onde constam as principais 

informações e demais elementos que constituem a publicidade está embaixo da coluna 

Tendência, na página 08, a qual nessa edição teve como pauta dicas de maquiagem.  

O anúncio cumpre sua função básica de interessar e transmitir o conteúdo, citada por 

Martins (1997). Rapidamente pode-se perceber a aproximação com a parte redatorial, o que 

lhe confere créditos e maior efeito perante o leitor, conforme Marshall (2003), visto que a 

reportagem é sobre tendências de maquiagem e o anúncio é destinado a esse mesmo produto.  

Como citado no referencial, Cotta (20005, p. 107) afirma, que “o título é o grito da 

matéria”, sendo assim o primeiro indício perceptível de aproximação entre o anúncio e a 

reportagem. O título da reportagem: “Olhar Forte” e o texto de apoio “A moda é exagerar nas 

camadas de rímel dos cílios inferiores” estão diretamente relacionados com a foto, o que 

segundo o autor atrai a atenção do leitor. Dessa forma, ao ler a primeira linha, o título, o leitor 

se situa. Ciente do que se trata, o leitor tende a optar pela leitura ou não, junto a isso é atraído 

pelo anúncio, que tem como elemento principal de atração, nesse caso, a imagem.  

Para Sant’anna (2009, p.188), a imagem “é a essência do não-verbal e, como tal, 

completa, amplia, sobrepõe a possível mensagem verbal”, é exatamente a posição que ela 

ocupa no anúncio, de sobreposição aos demais elementos. A imagem utilizada para ilustrar o 

produto é a fotografia, que conforme Cesar (2000) tende a despertar desejo e interesse do 

leitor. As linhas da fotografia são organizadas de modo a deixar um dos lados mais limpos, 

sem nenhum elemento. As maquiagens estão posicionadas do lado direito da página, deixando 

um espaço vazio do lado esquerdo, onde é inserida a chamada. Os tons são fortes e 

contrastantes e as texturas expressam hiper-realidade, ou seja, apresentam a real textura das 

sombras e do gloss, efeito que é dado através da iluminação e dos contrastes. A sombra ao 

lado de cada produto confere uma impressão de dimensões, como se eles estivessem mais a 

frente do que o resto dos outros elementos.  
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Já a fotografia do lado esquerdo é composta apenas pela modelo, em um close do seu 

rosto, onde sua maquiagem está adequada às dicas citadas na reportagem acima. A pálpebra 

da modelo está suavemente esfumada com uma sombra verde, enquanto o destaque principal 

do olho é o delineador e o rímel, assim como a atriz Zooey Deschanel que é utilizada como 

exemplo na reportagem. 

Embora o anúncio seja composto por duas fotografias diferentes, elas se ligam através 

das cores que se contrastam e repetem, destacando os pontos principais. As cores que 

dominam o fundo das fotografias são primárias, no entanto se contrastam, já que a cor azul 

que domina a imagem da esquerda é uma cor fria e o vermelho e amarelo que são as 

principais cores da fotografia da direita são cores quentes.  Dessa forma, as duas imagens se 

chocam, chamando a atenção do leitor. As cores dominantes do anúncio se repetem nas 

imagens ilustrativas da reportagem. A fotografia de destaque também tem como cor de fundo 

o azul, enquanto o vermelho se encontra na cor do casaco da outra modelo, na fotografia 

central.  

Quanto à associação das cores na publicidade em questão, pode-se afirmar que o 

vermelho “simboliza uma cor de aproximação, de encontro” (FARINA, 1991, p. 113). A cor 

vibrante pode ser associada de várias formas conforme seu contexto. No caso do anúncio ela 

remete a intensidade, emoção, conquista, assim como o verão, estação a qual o anúncio e a 

tendência de maquiagem são destinados.  A cor azul que predomina a imagem da esquerda é a 

cor que representa o céu e tende a dar a impressão de movimento para o infinito, segundo 

Farina (1991). Essa associação dada pelo autor pode ser percebida na imagem, já que o azul 

aparece em um segundo plano, podendo-se deduzir que é o céu. Além dessa associação, a cor 

pode representar serenidade, confiança e verdade, a fim de transmitir a credibilidade da marca 

e do produto anunciado. 

Considerando as possíveis associações referentes à cor azul, pode-se afirmar que a cor 

da identidade visual da empresa além de combinar com os tons da imagem foi escolhida de 

forma a fortalecer sua imagem. De acordo com Figueiredo (2005), a escolha das fontes e das 

cores utilizadas na identidade visual transmite uma série de informações a respeito da 

empresa. A identidade visual de O Boticário tem uma fonte padrão, no entanto a cor é 

adaptada conforme a ocasião. Nesse anúncio ela está azul, e se localiza na página da esquerda 

onde a cor dominante é a mesma. Nesse contexto pode-se concluir que a marca tenta firmar 

sua credibilidade, já que o azul tende a transmitir confiança.  Segundo Cesar (2000), existem 

três princípios essenciais para a criação da identidade visual, que são: originalidade, 

significado e lembrança. O artifício de alterar a cor da marca que O Boticário utiliza confere a 
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sua identidade visual originalidade, ao mesmo tempo em que é capaz de transmitir 

significados como credibilidade, serenidade e confiança.  

A chamada ou título é outro elemento fundamental do anúncio e que no caso em 

questão apresenta relação semântica entre o conteúdo editorial e a publicidade. A chamada: 

“Nova coleção de verão make b. Miami sunset. Direto das passarelas para o seu look” é clara 

e objetiva, em outras palavras ela diz: as maquiagens seguem as tendências, cores e texturas 

ditadas nos desfiles de moda de Miami. 

 A primeira frase situa o leitor sobre o que se trata, no caso a nova coleção de 

maquiagens, enquanto a segunda pretende seduzir o leitor através da argumentação de 

tendência de moda.  É justamente nesse ponto que a relação entre os discursos pode ser 

percebida. A página em que se localiza o anúncio é a mesma da coluna Tendência, que tem 

como intuito indicar às leitoras o quê, e como será usado na próxima estação. Da mesma 

forma a chamada do anúncio afirma que a nova linha de maquiagens segue tais tendências, 

uma vez que a moda de cada estação é lançada em desfiles e tem como principal ditador as 

passarelas de Miami.  

Sendo assim, pode-se afirmar que a abordagem utilizada na chamada para atrair e 

seduzir o leitor é o jogo de palavras, que conforme Perez e Barbosa (2008), utiliza-se do 

universo semântico do produto com o qual se está trabalhando. E ainda emprega a abordagem 

de interatividade, que pode ser percebida na frase “direto das passarelas para o seu look”, 

proporcionando uma interação e aproximação entre o cliente e a marca.  

Além disso, como explicado no referencial teórico, a chamada pode apresentar 

interação com a imagem de três diferentes formas, segundo Figueiredo (2005). No anúncio 

acima, a chamada traz uma informação que é completada pela imagem, denominado pelo 

autor como título 1+1=2.  A chamada informa que a nova coleção segue as tendências de 

Miami e ao lado mostra os produtos, ilustrando as cores que serão usadas. Enquanto a outra 

imagem, do lado esquerdo, demonstra de que forma serão usadas, como faz também a 

reportagem.  

A escolha da tipografia foi feita de modo a reforçar o conceito de moda e atualidade 

do anúncio. A fonte utilizada é classificada como sem serifa, segundo Willian (2005), essa 

categoria se diferencia por ter sempre a mesma espessura. Para dar destaque, o texto foi 

escrito todo em maiúsculo e a espessura é mais grossa, já que fonte não possui serifas ou 

outros arabescos, o seu peso é responsável pelo destaque. Já a tipografia utilizada na 

reportagem se utiliza do itálico e também da espessura para chamar atenção, e ao contrário da 

fonte do anúncio, tem serifa.  
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Além dessas questões pontuais, vale ressaltar que embora o leitor não se atenha a ler 

toda a reportagem, o título e as imagens podem exercer sobre ele um poder de influência 

subconsciente. A reportagem que leva o título “Olhar forte”, é capaz de ser entendida sem ser 

lida na íntegra, já que o nome da coluna, na qual se localiza, é Tendência, cujo título é 

autoexplicativo. Dessa forma, a fotografia ilustrando o produto do anunciante logo abaixo, 

também é entendida rapidamente, já que segue a tendência citada no título. A relação entre 

eles explicitada pode até não surtir um efeito instantâneo, entretanto a presença da marca 

junto a uma reportagem sobre maquiagens pode ser uma forma de fixação da mesma, além de 

aferir credibilidade. 

 

 

4.2 SAFIRA 

 

Figura 3: Matéria de capa, anúncio Safira (DONNA, p.15, 07 de outubro de 2012) 
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Figura 4: Continuação matéria de capa, anúncio Safira (DONNA, p. 16 e 17, 07 de outubro de 2012) 

 

O anúncio acima (FIGURA 3) tem como anunciante a loja Safira, líder no estado do 

Rio Grande do Sul no segmento de joalheria, ótica e relojoaria, segundo seu site.  O mesmo 

foi veiculado na edição do dia 07 de outubro de 2012, uma semana antes do dia das crianças. 

Localizado no centro da revista, na página 15, junto à matéria da capa, na qual Duda 

Bündchen, sobrinha da modelo Gisele Bündchen, ilustra a comemoração do Dia das Crianças. 

É exatamente dessa data comemorativa que a marca se aproveita para direcionar sua 

publicidade ao público-infantil, anunciando joias para crianças.  

O anúncio apresenta relação entre o conteúdo editorial através da linguagem verbal e 

não verbal. Quanto os aspectos verbais ressalta-se a relação entre o título da reportagem e a 

chamada do anúncio. O título da matéria é: “Duda, a menina de ouro”, e a chamada do 

anúncio: “Sua filha vale ouro. Dê um presente à altura”, pode-se perceber que a palavra ouro 

se repete nos discursos, embora sejam frases curtas. A palavra repetida afere o mesmo 

significado nos dois discursos, de grandiosidade, valor raro e preciosidade. Desse modo, 

pode-se afirmar que a abordagem criativa utilizada na chamada publicitária foi o jogo de 

palavras, que segundo Barbosa (2008, p.133) “nasce da associação de vocábulos do mesmo 

significado”. E também da abordagem de duplo sentido, que segundo o autor, é caracterizado 

pela ambiguidade, onde a palavra ouro remete ao sentido de preciosidade da filha, ao mesmo 

tempo em que se refere ao metal, matéria prima das joias da Safira.   
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Outro ponto importante é o gênero gramatical utilizado, embora o anúncio seja 

destinado ao Dia das Crianças, a chamada se restringe a meninas: “sua filha vale ouro”, sem 

fazer menção à figura masculina. Da mesma forma as cores e os produtos anunciados são 

destinados ao público feminino.  

Como apresentado no referencial teórico a persuasão faz parte do discurso publicitário, 

a partir do momento em que sente a necessidade de motivar e incentivar alguém, quanto a seu 

comportamento diante de um produto. Tal caráter persuasivo é evidenciado na segunda frase 

da chamada: “dê um presente à altura”, a qual se utiliza de um imperativo de modo a 

influenciar o comportamento de compra do consumidor.  

O anúncio apresenta forte interação entre o título e a imagem, onde a palavra ouro 

contida na chamada é representada pela fotografia do produto, uma pulseira e um brinco de 

ouro infantil. Segundo Perez e Barbosa (2008, p.126) “essas duas instâncias da linguagem 

publicitária têm a função de atrair a atenção do leitor e persuadi-lo”, de modo a fazer isso, 

além da representação no anúncio houve a interação com a reportagem. Na página seguinte á 

uma série de fotografias, que fazem parte do conteúdo editorial, entre elas e no maior tamanho 

em relação às outras, a Duda Bündchen aparece usando uma pulseira similar a do anúncio.  

Quanto às cores vale ressaltar que, segundo Farina (1999), devem se adequar ao perfil 

do público e ao produto. Tal adequação pode ser percebida na identidade visual da empresa, a 

qual adaptou a sua cor para dourado, associando-se ao ouro citado na chamada. Assim como a 

textura utilizada no fundo da peças e as fontes que  utilizam tons de rosa, azul suave e 

dourado, relacionados respectivamente à infância, às meninas e ao ouro. O fundo da metade 

direita do anúncio representa o público infantil já que parece ter sido pintado a mão, com um 

lápis de cor rosa claro, também conhecido como rosa bebê. A tonalidade da cor pode ser 

associada à delicadeza das crianças e no caso do anúncio também é a mesma cor do vestido da 

Duda Bündchen na página ao lado.  

A fonte utilizada na frase “Dia das Crianças”, no centro do anúncio, se encaixa na 

classificação de William (1995) como manuscrita, já que representa uma escrita à mão com 

letras discursivas. E ainda, pode ser considerada decorativa, pois a fonte é personalizada com 

a mesma textura utilizada no fundo do anúncio, como se tivesse sido pintada a mão. Ainda é 

utilizada a fonte manuscrita em duas palavras “Brincos” e “Pulseiras” que estão localizadas 

logo abaixo da chamada e funcionam como uma espécie de subtítulo, para trazer informações 

a respeito do valor do produto. A outra tipografia utilizada é sem serifa com espessura fina, na 

chamada e nas informações, na cor branca para contrastar com o fundo escuro de madeira.  
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4.3 LEBES 

 

Como citado no breve histórico da empresa, a Lebes é uma das maiores varejistas do 

Rio Grande do Sul, reconhecida principalmente pelos seus móveis e eletrodomésticos. 

Entretanto, a marca vem tentando ressaltar o seu segmento de vestuários e calçados. 

Recentemente, mudou seu posicionamento, a fim de ser reconhecida como referência em loja 

de roupas. Para isso lançou a campanha: “Entrou na Lebes, entrou na moda”, para lançar sua 

coleção de Primavera Verão 2012, criada pela agência Matriz, de Porto Alegre. 

 Desde que a revista Donna começou a ser analisada pela pesquisadora, em agosto de 

2012, percebeu-se a presença desse anunciante em todas as edições. Os anúncios do tamanho 

de uma coluna por 7cm estão sempre na lateral direita ou esquerda da página e sendo 

veiculados na sessão Estilo da revista, a qual traz um breve editorial de moda e a cada semana 

tem uma dica diferente. A coluna não tem uma página fixa dentro da revista, por vezes estar 

nas páginas iniciais e outras nas finais. Dentro do período de coleta de dados da pesquisadora, 

entre agosto de 2012 a março de 2013, encontraram-se cinco edições em que o anúncio se 

relacionava com o conteúdo em pauta. Nos cinco casos as modelos estão usando roupas de 

acordo com a tendência indicada no editorial.  

 

Figura 5: Miniatura dos anúncios Lebes 
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Os anúncios seguem um padrão em seu layout, mudando apenas a modelo, o look e a 

cor utilizada no fundo da imagem. As cores utilizadas são sempre claras e frias, as tonalidades 

variam entre azul e verde, sendo que a cor azul predomina. Como referenciado anteriormente 

“a utilização da cor azul como fundo pode trazer para a marca uma maior sobriedade e 

sofisticação, desempenhando a função de empurrar as figuras principais para a frente, caso 

haja” (FARINA, 2011, p.102), é o que se pode perceber nos casos em que é usada, além de 

proporcionar à marca associações de credibilidade e confiança. Já a outra cor utilizada em 

alguns casos, o verde, pode representar, Segundo Farina (2011, p.101),“natureza, frescor, 

bem-estar, tranquilidade, segurança, equilíbrio, coragem”. Para evidenciar a modelo, além do 

recurso da cor também é utiliza a iluminação, a qual é feita digitalmente, de modo a iluminar, 

clarear o centro do anúncio destacando a modelo.  

Junto à fotografia da modelo é utilizada outra imagem na parte inferior do anúncio, a 

ilustração de botões de roupa, que são utilizados como chão. A ilustração é utilizada no 

anúncio de forma a “reforçar os valores de atenção, de compreensão, de memorabilidade e de 

credibilidade do texto” (SANT’ANNA, 2009, p 188). Junto aos botões um dedal e um 

manequim de costura compõem a imagem. A organização de tais elementos provavelmente 

pretende transmitir a ideia de costura que semanticamente pode ser associada a roupas, moda, 

ateliê, tecidos, tendências, entre outras associações.  

Como afirmado por Sant’anna essa simbologia criada através dos elementos da 

imagem está em concordância com o texto publicitário, que em questão é o slogan da 

campanha. O texto que aparece na parte superior: “Entrou na Lebes, entrou na moda”, pode 

ser definido como slogan, já que aparece em todas as aparições da marca que se referem ao 

segmento de vestuário e calçados, da campanha de lançamento Primavera Verão 2012. E 

ainda se encaixa na definição de Sant’anna (2009, p.180), ao afirmar que, o slogan é “uma 

sentença máxima que expressa uma qualidade, uma vantagem do produto, ou uma norma de 

ação do anunciante ou do produto para servir de guia ao consumidor”. O slogan em questão 

apresenta como norma de ação o “entrou na Lebes”, enquanto o “entrou na moda” expõem 

uma vantagem do anunciante, que a partir dessa sentença afirma que a loja oferece roupas que 

seguem as tendências de moda.  

Pode-se classificar a tipografia utilizada no slogan, principal texto do anúncio, como 

sem serifa, que segundo Williams (1995) se caracteriza por manter sempre a mesma 

espessura. A construção do texto é feito todo em letras maiúsculas, apresentando alteração 

apenas no tamanho, de forma a destacar as palavras Lebes e moda. Essa alteração de 

tamanhos entre as fontes cria uma relação que é definida por Williams (1995) como 
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concordante, e “ocorre quando usamos somente uma família de fontes, sem muitas variações 

de estilo, tamanho, peso”.  

A assinatura do anúncio é construída com a presença da identidade visual da empresa, 

que se localiza em todos os anúncios referidos, centralizada na parte inferior do layout. A 

tipografia da identidade visual é sem serifa, personalizada, podendo ser considerada uma 

fonte decorativa e de espessura grossa. A cor verde utilizada na identidade visual é padrão, 

não se altera conforme as peças publicitárias.  

Figura 6: Anúncio Lojas Lebes (DONNA, p.22,  09 de set 2012) 
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O primeiro anúncio (FIGURA 6) em que se identificaram as características citadas acima foi 

veiculado no dia 09 de setembro de 2012, na página 22. Nesse dia o tema da coluna Estilo foi 

estampas étnicas, que conforme citado na coluna por Mauren Motta “são inspiradas nos povos 

indianos, em tribos africanas, astecas, ou nos índios americanos”, a moda se utiliza de tons 

terrosos e cores vibrantes, segundo comentários do editorial. Nos exemplos da coluna 

constam sapatos e roupas que exemplificam a tendência. Da mesma forma, a modelo que 

ilustra o anúncio está usando uma blusa branca com estampa de penas coloridas, uma pulseira 

na cor azul royal e chinelo de dedo, se aproximando dessa forma da tendência indicada ao 

lado, já que as penas e as cores vibrantes da blusa e da pulseira são características das 

estampas étnicas. 

Figura 7: Anúncio Lojas Lebes (DONNA, p.25, 14 de out 2012) 
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A segunda arte (FIGURA 7) em que se constatou a relação gráfica entre os dois 

discursos foi no dia 14 de outubro de 2012, na página 25 da revista. A semelhança entre o 

anúncio e a coluna de moda é bastante evidente nessa edição. O título da página é P e B, preto 

e branco, referindo-se exclusivamente nesse dia a cor das peças e não ao corte ou estilo. 

Todas as peças apresentadas são nas cores preta e branca. Ao lado o anúncio da Lebes que 

segue o padrão citado acima apresenta a modelo usando uma blusa preta com um coração 

branco, calça jeans neutra, sapatilha preta e relógio de pulso branco. Assim como na coluna o 

anúncio não apresenta nenhuma cor cromática em destaque. 

Figura 8: Anúncio Lojas Lebes (DONNA, p.25, 21 de out 2012) 
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O terceiro anúncio (FIGURA 8) que apresentou semelhança com a coluna foi 

veiculado na semana seguinte, no dia 21 de outubro de 2012, na página 25 da revista, junto à 

coluna Estilo. A dica da semana era rock chique, tendência de moda caracterizada pela cor 

preta e estilização das roupas com brilho, adereços de metal, conhecidos como spikes, 

lavagens e desgastes extravagantes nos jeans. Essas características são demonstradas através 

das peças de roupas expostas na coluna, como a bolsa, calça legging e jaqueta de couro preta, 

além de outros acessórios. 

 A modelo do anúncio utiliza uma calça legging preta cintilante, como a exibida ao 

lado e uma blusa preta com estampa brilhosa. A sapatilha, também preta, tem um detalhe em 

metal de uma caveirinha e o seu acessório é uma pulseira de couro, no mesmo estilo da 

apresentada na coluna. Esses elementos citados se hibridizam de tal forma entre o anúncio e a 

coluna que fazem com que a modelo pareça parte do editorial.  O que é explicitado de forma 

não verbal pela imagem é reforçado de forma verbal pelo slogan: “Entrou na Lebes, entrou na 

moda”, ao afirmar que a loja segue a moda, como pode é mostrado através da modelo da 

Lebes que está de acordo com a dica exposta.   

Figura 9: Anúncio Lojas Lebes (DONNA, p. 8 , 02 de dez 2012) 
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O quarto anúncio (FIGURA 9) foi veiculado no dia 02 de dezembro, na página 08, 

junto a coluna estilo, da mesma forma que os demais. O assunto tratado nessa semana era o 

Sport chic, como o próprio nome da tendência já explicita trata-se de roupas esportivas, 

entretanto com atributos mais requintados que o tradicional.  

A modelo do anúncio da Lebes se mostra de acordo com a tendência indicada, uma 

vez que utiliza uma calça de ginástica preta e junto outras peças mais sofisticadas, como o 

casaquinho. Embora esteja utilizando uma calça de malha ela está de salto alto, como 

indicado na coluna. Outra característica são os acessórios e o penteado que tendem a deixar o 

look esportivo mais chic. 

Figura 10: Anúncio Lojas Lebes (DONNA, p.23, 30 de dez 2012) 

 

O último anúncio (FIGURA 10) selecionado foi da edição do dia 30 de dezembro de 2012, a 

qual tinha como pauta central o réveillon. A coluna estilo, assim como o resto da revista 
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trouxe dicas para a data, a qual normalmente tem como sinônimo o branco como símbolo de 

paz. O título da coluna foi All White, em português todo ou tudo branco. Como os demais 

anúncios apresentados a relação é bastante perceptível, já que as roupas da modelo são todas 

brancas, da mesma forma que o título e as roupas expostas na página. O único elemento 

colorido é o colar, que tem a mesma cor do fundo do anúncio e da marca da empresa, verde.  

 

 

4.4 MONBELO 

 

Figura 11: Anúncio Monbelo (DONNA, p.12, 11 de dezembro de 2012) 

 

A Monbelo é uma empresa de calçados femininos que está no mercado há dois anos e 

possui duas lojas, em Tramandaí e Santo Antônio da Patrulha. Seu anúncio (FIGURA 11) foi 

veiculado na revista Donna no dia 11 de dezembro de 2012, na página 12, junto à matéria de 

capa, a qual era dedicada a cantora Lady Gaga.  A reportagem de capa dessa edição teve como 

diferencial as cores de suas páginas. O editorial dedicado à vida da cantora teve 6 páginas, 

sendo quatro delas em negativo, fundo preto e letras brancas. Assim sendo, torna-se 

facilmente perceptível a relação gráfica entre o anúncio e o conteúdo editorial, a cor.  
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A cor em questão é o preto, que, como explicitado, é o principal elemento de relação e 

segundo Farina (2011), a mesma se caracteriza por ser expressiva. Embora a barra branca 

contendo o nome da revista, a data e o nome jornal tenha a função de separar a publicidade do 

conteúdo editorial, ambos podem se confundir, já que demonstram uma harmonia entre as 

cores. Por terem a mesma cor predominante como fundo, o olhar do leitor acaba sendo 

conduzido de forma espontânea até o anúncio. Além do preto, a peça utiliza a cor amarela, a 

fim de dar destaque a alguns textos, e o branco, que de acordo com Farina (2011, p.97) 

“simboliza a luz, e nunca é considerado cor, pois de fato não é”. Entretanto, por ser o oposto 

do preto é utilizado nas fontes a fim de se ressaltar sobre o fundo. O branco também é 

utilizado nas fontes do texto da reportagem, de forma a melhorar a leitura. Quanto à cor 

amarela que é utilizada como recurso de destaque, Farina (1999, p. 114) afirma que 

“simboliza a cor da luz irradiante em todas as direções”, assim como o branco.  

Embora o caso em questão se ressalte pela relação gráfica, o mesmo também se 

relaciona de forma semântica com o conteúdo. A reportagem acima retrata o gosto de Lady 

Gaga por moda, abordando o seu estilo irreverente e inovador em questão a roupas e calçados, 

enquanto a publicidade, que foi inserida entre a reportagem, anuncia o lançamento de uma 

loja de calçados femininos. O anúncio destaca o seu diferencial que é o self-service e 

variedade de modelos. 

Como citado no referencial teórico, a revista tem como pauta, moda, comportamento, 

música, beleza, cuidados com a família e trabalho, assim podendo se tratar de uma 

coincidência. Entretanto, o que vem a demonstrar que a localização do anúncio pode ter sido 

determinada é a continuação da reportagem, a qual aborda em suas outras páginas a vida 

musical da cantora, não moda e seu estilo de roupas.  

O anúncio utiliza apenas uma fonte, que se encaixa na classificação de Williams 

(1995) como sem serifa, pois não apresenta nenhuma variação de espessura nas pontas. 

Embora a fonte utilizada seja sempre a mesma, ela aparece em alguns textos com a espessura 

mais grossa, como artifício de destaque. Ainda que a fonte utilizada seja da mesma família, os 

textos apresentam uma dinâmica entre si devido a diferença de espessura. Tal relação é 

definida por Williams como concordante e como citada anteriormente, “ocorre quando 

usamos somente uma família de fontes, sem muitas variações de estilo, tamanho, peso, etc” 

(WILLIAMS, 1995, p. 75).  

A única fonte diferente é a da marca da empresa, que pode ser definida como um 

identidade visual, que de acordo com Cesar (2000), é constituída apenas de tipologia.  

Localizada no lado esquerdo, a identidade visual acromática branca ocupa um espaço 

http://www.google.com.br/search?hl=pt&biw=1366&bih=667&q=coincid%C3%AAncia&spell=1&sa=X&ei=jQCQUYP-GpK08ATkq4Aw&ved=0CCcQvwUoAA
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significativo no anúncio e, assim como os demais elementos, está em harmonia com as cores 

do anúncio e do conteúdo editorial acima.  

A chamada do anúncio é objetiva, informa sobre uma promoção de lançamento ao 

mesmo tempo em que discrimina a grande quantidade de pares na loja: “Mais de 10.000 pares 

com 30% de desconto”. Embora seja breve e direta, ela utiliza uma das abordagens criativas 

citadas por Perez e Barbosa (2008), o apelo visual. O recurso utilizado para atrair o leitor é o 

apelo lúdico da diagramação, o texto é dividido em diferentes linhas e distribuído em diagonal 

no centro do anúncio.  

O anúncio apresenta ainda o elemento imagem, no caso 5 fotografias retangulares. As 

fotografias estão com transparência, suas cores são pouco vibrantes, como se fossem marcas 

d’ água, o que as deixa em segundo plano e aparecem na composição do anúncio como um 

detalhe.  

 

 

4.5 EMAGRECENTRO 

 

Figura 12: Anúncio Emagrecentro (DONNA, p.25, 16 de dezembro de 2012) 
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Conforme dados fornecidos no site da empresa, a Emagrecentro é uma clínica que 

oferece tratamentos de estética e emagrecimento com preços acessíveis.  A empresa é uma 

franquia que, ainda de acordo com os dados disponíveis no portal, está presente em mais de 

20 estados do Brasil e como pode ser visualizado no anúncio, tem quatro clínicas em bairros 

de Porto Alegre, RS e uma em Canoas, RS. No período em que a revista foi analisada pela 

pesquisadora, percebeu-se a presença continua desse anunciante, sempre em páginas 

diferentes. O caso em questão se refere ao anúncio (FIGUURA 12) veiculado no dia 16 de 

dezembro de 2012, na página 24, entre a reportagem do editorial beleza, o qual não tem 

página fixa.  O mesmo aparece apenas em algumas edições e tem por característica trazer 

dicas e informações ligadas ao corpo e ao cabelo. No dia em que o anúncio foi veiculado, a 

reportagem tratava sobre a celulite, trazendo depoimento de especialistas, curiosidades, mitos 

e verdades sobre o assunto. A reportagem ocupou três páginas, sendo que na segunda delas, 

meia página foi utilizada com o anúncio acima, da empresa Emagrecentro.  

Enquanto o conteúdo editorial relata sobre o horror das mulheres sobre a celulite e traz 

informações de como tratá-la, o anúncio, logo abaixo, oferece seus serviços de estética. São 

ofertados quatro pacotes de tratamento no anúncio, um deles é para celulite. Como citado 

anteriormente, percebeu-se que o anunciante manteve uma periodicidade de veiculação, 

especificamente no final de 2012. Ainda, notou-se que a arte utilizada foi sempre a mesma, 

mudando apenas sua localização dentro da revista.  

Além da relação entre os conteúdos, o anúncio e a reportagem apresentam relação 

quanto às imagens utilizadas. A publicidade usa uma fotografia como imagem, a qual, de 

acordo com Cesar (2000), é um elemento forte e que tende a despertar desejo e interesse do 

consumidor. A fotografia é utilizada no anúncio de modo a ilustrar o ideal de beleza, onde a 

modelo representa uma mulher que se cuida com os tratamentos da Emagrecentro, ou seja, 

presumidamente sem celulites, flacidez ou gordura localizada. Sant’anna (2009, p.188), 

afirma que a fotografia “é a essência do não-verbal e, como tal, completa, amplia, sobrepõe a 

possível mensagem verbal”, é o que pode ser percebido no anúncio em questão, uma vez que 

a modelo representa os possíveis resultados dos serviços oferecidos. Em contrapartida, Cesar 

(2000, p.209) ressalta que “ainda na propaganda, inúmeras são as imagens que enfeitam, 

disfarçam o produto e enganam a realidade”, o que provavelmente é o caso em questão, já que 

o corpo da modelo que ilustra o anúncio está em forma e sem imperfeições e para tal resultado 

são necessários anos de cuidados. Ainda deve-se considerar a hipótese  de que a imagem 

tenha sido tratada no photoshop, recurso de edição de imagens, para tirar possíveis 

imperfeições, tornando assim o corpo apresentado uma irrealidade.  
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Da mesma forma, a fotografia principal da reportagem é de uma silhueta da cintura 

para baixo, que representa o ideal de beleza, sem nenhuma deformação ou flacidez. Também 

é perceptível que o foco de ambas as fotografias são as curvas do corpo, principalmente nos 

glúteos. Ainda se relacionam através da cor das roupas utilizadas, nas duas fotografias as 

vestimentas são brancas, que segundo Farina (2011, p.97), pode representar “simplicidade, 

ordem, limpeza, paz, pureza, infância, alma, harmonia”, no caso é utilizada a fim de transmitir 

pureza e limpeza. O branco também está presente no fundo do anúncio, o que tende a amplia-

lo, além de representar limpeza e harmonia, como mencionado acima.  

O anúncio se utiliza ainda de outras cores, usadas como forma de destacar alguns 

textos e fins estéticos, de embelezamento visual da diagramação. Por ter sido veiculado em 

dezembro, período que antecede o natal, o anúncio apresenta, em suas laterais, contornos 

vermelhos sobrepostos por alguns adornos natalinos. Dessa forma, o vermelho é utilizado 

fazendo referência ao natal. A mesma cor é utilizada na chamada do anúncio que informa uma 

promoção e nos nomes dos pacotes. De acordo com Farina (2011, p.99), algumas associações 

possíveis e que são utilizadas no caso dos textos são: “energia, intensidade, emoção, 

agressividade”. Também é utilizada a cor verde, nas caixas que informam o valor dos pacotes 

e no retângulo na parte inferior, que servem como base para o texto dos contatos. O verde 

pode ter sido usado como forma de combinação com o vermelho, tanto por serem cores 

primárias e representarem determinada pureza, como estar associado à data festiva do mês, o 

natal. A terceira cor predominante do anúncio também é primária, o azul, utilizado no 

identidade visual da empresa. De acordo com Farina (2011), a cor representante da marca 

pode simbolizar verdade, intelectualidade, serenidade, confiança, fidelidade, entre outros 

significados positivos à mesma.   

Ainda em relação ao identidade visual, a fonte utilizada pode ser considerada 

decorativa, já que tem um desenho exclusivo, não podendo se enquadrar na classificação de 

Williams (1995) como moderno nem clássico. A fonte também é uma forma de representação 

da marca, já que a mesma apresenta alterações em sua espessura, apresentando ondulações no 

corpo das letras, onde as curvas das letras podem ser associadas às curvas de uma silhueta. A 

outra fonte usada em todos os textos do anúncio é sem serifa e apresenta alteração apenas na 

espessura e tamanho. A chamada do anúncio não apresenta uma relação direta com o 

conteúdo editorial, ela simplesmente informa sobre um programa de vantagem oferecido pela 

empresa, a fim de fazer com que o público-alvo consuma mais.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma vez que a publicidade vem desempenhando um papel fundamental ao 

crescimento dos veículos de comunicação, em específico ao jornal impresso, o presente 

trabalho buscou traçar a relação entre duas áreas diferentes e complementares: a publicidade e 

o jornalismo. Considerando o alto grau de credibilidade e índice de leitores que o jornal, no 

qual a revista Donna é encartada tem, acreditou-se ser pertinente verificar e responder qual a 

relação existente entre os anúncios publicitários e o conteúdo editorial da revista Donna, do 

jornal Zero Hora.  

A partir da análise de conteúdo realizada com nove anúncios publicitários, percebeu-se 

que a principal relação entre eles é gráfica. Essa conclusão pode ser embasada no fato de que 

todos os anúncios da amostra apresentaram semelhança entre as cores e as imagens utilizadas 

no layout da publicidade e na diagramação do conteúdo editorial. Constatou-se ainda que os 

dois discursos se relacionam de forma semântica, uma vez que tentam transmitir mensagens 

parecidas através de linguagens verbais e não verbais com o mesmo significado. 

Partindo dessa perspectiva, verificou-se que oito anúncios evidenciaram aproximação 

semântica. O Boticário demonstrou através da fotografia do seu anúncio, a qual demonstrou  a 

tendência de maquiagem citada na reportagem.  A loja Safira utilizou em sua chamada 

publicitária a mesma palavra do título da reportagem, ouro, aferindo ao seu texto a mesma 

ideia da reportagem, além de usar cores iguais tendo por objetivo o mesmo valor simbólico. A 

relação semântica nos cinco anúncios da loja Lebes foi constatada através do slogan da sua 

campanha: “entrou na Lebes, entrou na moda”, o qual afirma que a loja oferece roupas que 

seguem as tendências de moda enquanto todos os seus anúncios em questão se localizaram na 

coluna estilo, que pauta tendências de moda. A clínica de estética e emagrecimento 

Emagrecentro anunciou os seus serviços junto a uma reportagem que ilustrou um problema 

estético. Posicionado estrategicamente ou não, o anúncio ofereceu a solução para o problema 

citado na reportagem. Além disso, as cores usadas em ambos buscaram a mesma 

representação.  

Outro ponto verificado foi o aproveitamento dos anunciantes em relação a datas 

festivas. Percebeu-se que três anúncios da amostra direcionaram sua publicidade a alguma 

data especifica. O Boticário ao verão, a Safira ao dia das crianças, a Lebes com o seu anúncio 

do dia 30 de dezembro ao réveillon e a Emagrecentro ao Natal. Da mesma forma, o conteúdo 

editorial que se aproximava dos anúncios também era temático.  Tendo ainda por objetivo 
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específico determinar em quais aspectos gráficos os discursos se assemelham, conclui-se que 

os principais elementos são a cor, imagem e tipografia. 

Através da amostra composta por anunciantes de diferentes segmentos comerciais, 

respectivamente, de cosméticos e maquiagens (O Boticário), ótica e relojoaria (Safira), 

vestuário e calçados (Lebes), calçados (Monbelo) e estética (Emagrecentro), constatou-se que 

o nicho que mais utiliza o artifício de aproximação gráfica e semântica é o de vestuário e 

calçados. Isso pode constatado uma vez que se verificou que cinco anúncios publicitários das 

lojas Lebes, direcionados a vestuário e calçados, se relacionaram com o conteúdo da revista, 

assim como o anúncio da Monbelo calçados.  

Através dos pontos verificados, o presente estudo visou acrescentar de forma positiva 

ao campo da pesquisa, por meio do esclarecimento do tema e de novos dados a respeito do 

universo midiático. Espera-se que esse levantamento seja útil a possíveis decisões do veículo 

em questão, fortalecendo seu posicionamento e credibilidade perante seus leitores. Além 

disso, almeja-se que o mesmo seja relevante a outras empresas que trabalham diariamente 

com comunicação e mídia.   

 A pesquisadora acredita que a relação explicitada e analisada no trabalho possa surtir 

um efeito positivo aos anunciantes, pois se a leitora não perceber a relação ela pode ser 

influenciada inconscientemente. Quando a mesma for procurar por um produto ou serviço 

indicado nas reportagens, ela poderá lembrar do anúncio que estava próximo, pois já houve 

um contato entre ela e a marca, que pode ter gerado um impacto positivo. Além disso, como 

citado na introdução do trabalho, muitos leitores recortam o jornal e vão em busca exatamente 

do produto anunciado. No caso das tendências de moda, esse comportamento do consumidor e 

a relação com o conteúdo pode beneficiar o anunciante. Por exemplo, a leitora vê que 

estampas étnicas estão na moda, gosta das dicas e em seguida percebe o anúncio da Lebes ao 

lado. Gostando da blusa que a modelo usa a consumidora saberá onde encontrar, indo assim 

direto à Lebes em busca do produto em questão.  

Em contrapartida, se a leitora for uma comunicadora ou estudante de comunicação, 

provavelmente terá o olhar mais apurado frente aos anúncios publicitários e os conteúdos 

editoriais, tendo assim uma grande chance de perceber tais relações, o que no ponto de vista 

da pesquisadora se torna negativo. A pesquisadora, que está concluindo o curso de 

Publicidade e Propaganda e cursando o de Jornalismo concomitantemente, percebe que essa 

relação provavelmente é utilizada de forma a influenciar o comportamento de compra do 

consumidor, que tende a persuadi-lo, sendo assim não se deixa influenciar e em alguns casos 

até diminui sua admiração em relação à algumas marcas que se utilizam desse recurso.  
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A partir da realização do trabalho, a pesquisadora pôde ampliar sua visão a respeito da 

comunicação como fator comercial e não apenas de caráter informativo. Isso resultou na 

percepção particular de que o meio em questão, o jornal, tornou-se uma plataforma 

publicitária, onde seus conteúdos parecem se basear em seus anunciantes e não em seus 

leitores. Além disso, a concretização do mesmo foi positiva e originou ideias para próximas 

pesquisas, como por exemplo, verificar se as leitoras da revista percebem tal semelhança e se 

são influenciadas direta ou indiretamente por elas.  
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ANEXO A – Mídia Kit, Grupo RBS 
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ANEXO B - Título 1+1=1 
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ANEXO C – Título 1+1=2 
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ANEXO D – Título 1+1=3 

 

              
 

 

 

 

  

  

 


