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Tati Bernardi 

 



4 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente, agradeço a minha mãe por ser a pessoa mais incrível e forte que 

eu conheço, por ter me educado da maneira mais linda e guerreira que poderia, por me 

ensinar a ter forças mesmo nos piores momentos da vida, por me dar forças, por me 

mostrar que nunca se deve desistir, e por sempre me apoiar, em todas as minhas 

decisões. Meu exemplo, meu maior orgulho. Sou eternamente grata. 

Agradeço também ao meu pai, que mesmo longe, é uma presença iluminada por 

toda minha vida, que me guia e protege a cada passo, em cada fase, minha grande 

admiração e amor. 

Muito obrigada a todos os que estiveram ao meu lado durante esses quatro anos, 

em especial pra Ana Paula, Laura, Pery e Lugui, meu grupo mágico, vocês me 

ensinaram a viver a vida de uma maneira diferente, com menos preocupações, com mais 

alegria. Em geral, agradeço a todos os meus amigos, por cada palavra, abraço, conversa, 

por todos os momentos de felicidade que vocês me proporcionaram e me fizeram querer 

continuar. 

Obrigada, Fernando Ramos, por me dar a oportunidade de trabalhar com uma 

equipe maravilhosa, que fez parte do meu dia-a-dia e que me acolheu tão bem. Obrigada 

por compreender e me ajudar em todos os momentos em que precisei dar mais atenção 

para a faculdade e obrigada também por todas as conversas e risadas que fizeram as 

minhas tardes mais alegres. A equipe de fotografia mora no meu coração. 

Por fim, obrigada Fernada Sagrilo, minha orientadora, que acreditou em mim, 

me ajudou e me compreendeu nesse momento confuso, difícil e louco que é o final da 

faculdade. 

Vocês todos, há mais ou menos tempo, fazem parte da minha vida. Você todos, 

definitivamente, fizeram toda a diferença na magia desses quatro anos e em todas as 

lembranças que terei deles, em todas as outras fases da minha vida. 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

RESUMO 

 

A sociedade atual está cada vez mais em busca do prazer e da felicidade. Esses 

elementos estão estreitamente relacionados com a publicidade, já que para cativar os 

públicos, as marcas os empregam em suas campanhas publicitárias. Sendo assim, a 

presente pesquisa propõe-se investigar dois filmes publicitários criados para os 

anunciantes Natura e O Boticário, buscando entender a utilização do sentimento como 

apelo publicitário. Para isso, o corpo teórico e metodológico deste estudo está embasado 

na semiótica greimasiana, examinado o panorama geral, a instância comunicativa e 

discursiva dos filmes “Toda relação é um presente” e “Carta”; e, por fim, há uma 

comparação desses audiovisuais para entender os diferentes modos de utilização do 

sentimento pelas marcas. 

 

Palavras-chave: Emoção; Publicidade; Sentimento. 

 

ABSTRACT 

 

Contemporary society is increasingly in search of pleasure and happiness. These 

elements are closely related to advertising, as to captivate audiences, brands employ 

them in their advertising campaigns. Therefore, this research proposes to investigate 

two commercials created for advertisers Natura and O Boticario, seeking to understand 

the use of feeling like advertising appeal. For this, the body of theory and methodology 

of this study is grounded in semiotics greimasian examined the overall picture, the 

instance of discursive and communicative films "Every relationship is a gift" and 

"Letter" and, finally, there is a comparison of these audiovisual to understand the 

different ways of using the feeling by brands. 

 

Keywords: Emotion; Advertising; Feeling. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Devido à sociedade estar a todo o momento recebendo novas e diferentes 

informações, as marcas necessitam de novos fazeres para se mostrar ao público. Para 

conseguir a atenção dos receptores é necessário que a informação se diferencie das 

demais, seja se identificando ou causando estranhamento a quem recebe. Na 

publicidade, não é diferente. Para ser notada ela precisa empregar recursos estratégicos 

que mobilizem os sentidos do público de interesse. A proposta deste trabalho é refletir 

sobre esses recursos, sendo assim, apresenta o tema do sentimento como apelo 

publicitário no audiovisual, que vem sendo utilizado por muitas marcas. 

Publicidade é uma mensagem proposta a um público, que tem como objetivo a 

divulgação de um produto, marca, pessoa ou serviço. Segundo Moderno (2000) para 

que uma ação publicitária se destaque de outros milhares presentes no mesmo espaço, 

ela necessita utilizar recursos linguísticos e estilísticos de ordenação, persuasão e 

sedução através de apelos racionais e emocionais. 

Ainda se tratando da publicidade, a utilização da emoção é considerada como 

apelo persuasivo, uma forma de manifestação de valores, que faz com que o sujeito 

sinta a aproximação, familiarização, pessoalidade e confiança ao se identificar com o 

que é transmitido. Assim, o discurso publicitário consegue conquistar a atenção do 

consumidor, fazendo-o aderir a sua mensagem e mostrando a importância do aspecto 

emocional no processo de relação com o cliente. 

Existem diversos tipos de comunicação, elas podem se manifestar de forma oral, 

corporal, impressa, audiovisual, entre outras. De modo geral, o que todas têm em 

comum são os três elementos básicos necessários: o emissor, a mensagem e o receptor. 

A comunicação escolhida para esta investigação é o audiovisual, mais especificamente a 

veiculada em televisão, onde a linguagem pode ser separada em verbal e não verbal, 

explorando os sentidos auditivo e visual. 

Segundo Muniz (2004. p.52), por ter movimento e cor, a televisão é o meio mais 

completo, real e convincente. O telespectador pode ver como se usa o produto, o que 

ajuda a fixar a embalagem e a marca na memória do consumidor. A televisão, no Brasil, 
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é a mídia de maior cobertura em área geográfica e população, o que faz dele o país 

número um em consumo de TV. 

A televisão é um meio onde a mensagem publicitária pode surtir grande efeito 

sobre o receptor, pois essa mensagem possibilita elementos de imagem e som, pode 

fazer com que o telespectador sinta-se realmente comovido pelo sentimento que é 

transmitido. Tendo como foco a emoção, Goleman (1995, p.20) afirma em seus estudos: 

“[...] como sabemos por experiência própria, quando se trata de moldar nossas decisões 

e ações, a emoção pesa tanto – e às vezes muito mais – quanto a razão”. Permitindo, 

assim, concluir a significância da emoção na vida humana sob perspectivas sociais, 

culturais, e econômicas.                                                                                                                                                                                                                                                           

A emoção decorre de algo particular do indivíduo, segundo Viscott (1982, p.17) 

duas pessoas não possuem a mesma maneira de integrar o que percebem. Cada um 

interpreta de um jeito, conforme suas experiências e vivências. O apelo emocional na 

publicidade é um apelo de valores, é o que promove sentimentos no sujeito, referentes à 

identificação dele com o discurso publicitário, que desenvolve um caráter 

argumentativo persuasivo e manipulador, mostrando a importância da inteligência 

emocional no relacionamento com o público-alvo. 

Nessa sociedade de consumo, onde os produtos são padronizados, a publicidade 

e/ou posicionamento das marcas tenta diferenciá-los, isso é possível com os recursos 

estratégicos que empregam o apelo emocional. Exemplos são os filmes publicitários da 

Rede de Farmácias Panvel, filme do “Lilinho”
1
 e “A história de Sofia”

2
. Em ambos os 

casos o narrador conta uma crônica, que envolve a família, o amor e a amizade, e desse 

modo, faz com que o público sinta a mensagem transmitida e se identifique com a 

marca. A Johnson Baby também vem utilizando o sentimento em suas publicidades, no 

filme “A vida renasce”
3
 é possível notar a emoção transmitida a seu público-alvo, 

através de palavras que identificam o sentimento do nascimento de um bebê. Essa 

estratégia não é notada apenas na Panvel e Johnson Baby, mas outros segmentos 

também vem investindo nesse cenário, é o caso das marcas Arroz Prato Fino, Nestlé, 

Bauducco, entre outras.  

                                                           
1
 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=Bhoif3IcRuo. Acesso em: 6 de abril 

2
 Disponível em:  http://www.youtube.com/watch?v=7vQwoywtjTk. Acesso em: 6 de abril 

3
 Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=rSjiT0aLo7s. Acesso em: 6 de abril 

http://www.youtube.com/watch?v=Bhoif3IcRuo
http://www.youtube.com/watch?v=7vQwoywtjTk
https://www.youtube.com/watch?v=rSjiT0aLo7s
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Sendo assim o problema desta pesquisa recai sobre a seguinte questão: de que 

maneira o sentimento tem sido empregado nos filmes publicitários “Carta” do “O 

Boticário” e “Toda relação é um presente” da “Natura”?  

Desse modo, a pesquisa tem como objetivo geral compreender as estratégias 

empregadas em filmes publicitários que utilizam o sentimento como apelo principal. E 

como objetivos específicos: (1) refletir sobre o uso do apelo sentimental em 

publicidades; (2) analisar os filmes publicitários das marcas concorrentes Natura e O 

Boticário; (3) compreender o sentimento utilizado como forma de persuasão nos filmes 

publicitários “Carta”, da marca O Boticário (2011) e “Toda relação é um presente” da 

Natura (2013); (4) comparar o apelo emocional empregado nos filmes publicitários das 

marcas analisadas (Natura e O Boticário). 

Portanto, este estudo se justifica pelo fato de que os apelos emocionais 

utilizados na comunicação publicitária têm sido bastante empregados, nos últimos 

tempos. Junto ao crescimento da sociedade, o modo de persuasão também está sofrendo 

mudanças para se adequar aos receptores cada vez mais exigentes. Nota-se que o 

cotidiano das pessoas está bastante turbulento, elas recebem muitas informações 

constantemente. Sendo assim, a publicidade vem trabalhando de forma intensa com o 

apelo emocional, fazendo com que ela se diferencie das demais manifestações 

discursivas e a sociedade se identifique, possibilitando um momento de atenção com o 

telespectador/consumidor no meio de tanta agitação.  

A pesquisadora acredita que este estudo será útil para a compreensão da 

mudança na publicidade que vem crescendo e sendo desenvolvida cada vez mais, assim 

como diversas marcas estão mudando seu posicionamento e optando pelo apelo 

publicitário emocional em seus audiovisuais. 

Segundo a pesquisa “Comunicação Global – Como as diferenças culturais 

impactam a performance da propaganda” (2013), o brasileiro é o mais sensível a filmes 

publicitários com apelo emocional. O estudo detectou ainda, que os filmes racionais tem 

maior aceitabilidade em países asiáticos, como a China e Índia (35%), diferente da 

América Latina (24%) e África (25%). No entanto, quando o apelo é emocional, a 

América Latina possui um nível de aceitação maior (30%) e a Ásia fica em último lugar 

(15%). De acordo com a análise, o consumidor brasileiro prefere abordagens mais 

emocionais na hora dos comerciais.  
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Ainda de acordo com a pesquisa, uma das principais características do brasileiro 

é a bondade. O caráter nacional é representado pelo sofrimento alheio, a facilidade em 

perdoar e esquecer ofensas, a hospitalidade e a tolerância.  

As marcas brasileiras O Boticário e Natura vêm percebendo essas 

transformações e trabalhando com o sentimento em seus filmes publicitários. O “O 

Boticário” fez estudos qualitativo e quantitativo com o público feminino, o que resultou 

em um novo posicionamento de marca e, com isso percebe a mudança motivacional e 

comportamental da sociedade. A empresa adotou este novo posicionamento com 

objetivo de fortalecer a imagem de marca, utilizando o sentimento para conversar com 

seu público feminino, valorizar as pessoas, contar histórias, relações e sonhos. Já a 

Natura vem direcionando seus filmes publicitários para a família. No último que foi ao 

ar dia primeiro de abril de 2013, a marca apresenta as relações que existem no mundo 

de hoje, livre de qualquer preconceito. 

Nesse sentido, o apelo emocional também vem sendo tema de diversos eventos 

acadêmicos e profissionais. É o caso dos eventos Intercom e Festival de Publicidade 

Gramado. O primeiro, realizado em setembro de 2013, em Manaus, foi um congresso 

que a partir de um tema central “Comunicação em tempo de redes sociais: afetos, 

emoções, subjetividades”, debateu tópicos em Jornalismo, Relações Públicas, 

Publicidade, Rádio, Televisão, Cinema, Políticas Públicas de Comunicação, Produção 

Editorial e de Conteúdo para Mídias Digitais. Neste ano, o evento trouxe palestras 

como: “Comunicação em tempo de redes sociais: afeto, emoções, subjetividades”, 

“Comunicação: a dimensão do sensível em tempo de redes sociais” e também 

“Comunicação e convergências em redes de afetos e emoções”. O outro foi o 19ª 

Festival Mundial de Publicidade de Gramado, considerado o terceiro maior evento do 

mundo na área, em número de participantes, e o maior da América Latina. Nessa edição, 

apresentou como temática “Razão X Emoção”, sentimentos, ao mesmo tempo em que 

opostos, podem ser perfeitamente equilibrados.  

Dessa forma, este trabalho se organiza em quatro capítulos, o primeiro apresenta 

aspectos sobre os formatos audiovisuais publicitários, apresenta sobre a publicidade em 

geral e mais especificamente a publicidade na tevê, os filmes publicitários. Já o segundo 

capítulo aborda o tema da emoção na publicidade audiovisual para o público feminino, 

o apelo emocional na publicidade. O terceiro e quarto capítulo se referem à metodologia 

e a análise utilizada nos filmes publicitários “A Carta” do O Boticário e “Toda relação é 

um presente” da Natura. 
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2 FORMATOS AUDIOVISUAIS PUBLICITÁRIOS 

 

Este capítulo apresenta a origem da publicidade, seu desenvolvimento, objetivos 

e papel na sociedade, dando ênfase aos anúncios publicitários de formato audiovisual, a 

partir de autores como Gonzales (2003), Martins (1997), Hoff e Gabrielli (2004), Adler 

e Firestone (2002), Cidade (2006), Freitas (2007), Figueiredo (2005), Barreto (2010), 

entre outros. 

 

 

2.1 PUBLICIDADE 

 

A origem da palavra “publicidade” vem do latim “publicus”, que significava o 

ato de divulgar, tornar público. Segundo Gonzales (2003) o termo tinha uso jurídico, 

referia-se a publicação ou leitura de leis, éditos, ordenações e julgamentos. A partir do 

século XIX esse sentindo conquistou um significado comercial. Ainda segundo o autor, 

passou a ser definida como “qualquer forma de divulgação de produtos e serviços, por 

meio de anúncios pagos e veiculados por um anunciante identificado, com fins 

comerciais” (GONZALES, 2003, p.25). Atualmente a publicidade é criada por 

profissionais especializados na área, “é uma atividade técnica e artística que se destina a 

criar anúncios para exercerem ação psicológica sobre o público-alvo” (MARTINS, 

1997, p.31). 

Gonzales (2003) considera que existem vários tipos de publicidade: de produto, 

utilizada para divulgar um produto; de serviços, para vender serviços; de varejo, onde os 

anúncios são feitos por intermediários, os varejistas; comparativa, com finalidade de 

comparar os produtos ou serviços dos concorrentes aos seus; cooperativa, realizada 

junto ao fabricante com um ou mais lojistas; industrial, que é direcionada aos 

intermédios que encaminharão o produto para o consumidor final; e, por último, a de 

promoção que funciona como um apoio às ações de promoção de vendas, utilizando os 

meios de comunicação de massa. Todos esses diversos tipos de publicidade são 

veiculados pela mídia eletrônica (televisão, rádio, internet, cinema) ou pela mídia 

impressa (revistas, jornais, listas e guias, mala direta), além do outdoor que se encaixa 

nos dois, pois pode ser eletrônico ou impresso. 
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Essa comunicação, entre publicidade e público-alvo, se desenvolveu porque o 

ser humano teve a necessidade de expressar ideias, sentimentos ou simplesmente 

informar algo, ela nasceu do convívio em sociedade. Hoje em dia, a qualquer momento, 

as pessoas recebem uma infinidade de mensagens. Nunca houve uma época em que os 

canais de comunicação fossem tão explorados. Para Hoff e Gabrielli (2004) existem 

dois tipos de comunicação, a direta ou interpessoal, que é quando os envolvidos estão 

em contato no momento em que a mensagem é transmitida, sendo uma comunicação 

contínua, pois possibilita a interação e verificação instantânea; e a comunicação indireta 

ou de massa, que é quando os envolvidos não estão em contato, é uma transmissão 

mediada pelos veículos de comunicação, não existe a interação dos receptores e 

emissores. 

Hoff e Gabrielli (2004) relatam que no atual estágio de desenvolvimento da 

sociedade de consumo a comunicação publicitária se tornou uma das mais importantes 

formas de comunicação. A mensagem publicitária tem função comercial, que é divulgar 

e vender produtos ou serviços. As autoras comentam que para vender a publicidade 

precisa convencer, envolver, sensibilizar o consumidor e por isso que na criação de uma 

mensagem publicitária, tudo é meticulosamente planejado e pensado, para obter uma 

resposta do consumidor. A persuasão não se limita à venda, pois antes de vender, a 

mensagem precisa se destacar no meio de uma infinidade de outras mensagens que 

chamam a atenção do consumidor, é necessário despertar o interesse ou causar impacto 

para que ela seja percebida. 

Ainda segundo as autoras, a comunicação se efetiva por meio de linguagens, 

esse termo pode ser definido como “um conjunto no qual nada significa por si, mas tudo 

significa em função dos outros elementos, a linguagem é o fenômeno geral que se 

particulariza em códigos” (HOFF; GABRIELLI, 2004, p.8). Ela pode ser dividida em 

linguagem verbal e não verbal, sendo a verbal “construída com signos linguísticos, ou 

seja, com palavras” (HOFF; GABRIELLI, 2004, p.8). E a linguagem não verbal 

constitui-se de “signos não verbais, ou seja, signos visuais, auditivos, táteis, gustativos, 

gestuais” (HOFF; GABRIELLI, 2004, p.8). 

Além disso, a mensagem publicitária pode ser considerada plurissígnicas, 

“mensagens, que empregam conjuntamente signos verbais e não verbais” (HOFF; 

GABRIELLI, 2004, p.8). Para criar essas mensagens são utilizados diferentes códigos. 

Já para Martins (1997) não existe uma linguagem própria da publicidade, mas 

sim determinadas habilidades e técnicas linguísticas que são utilizadas em anúncios e 
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nos textos de propaganda. Essa linguagem foi se adaptando ao sistema publicitário nas 

últimas décadas.  

Antigamente, publicidade era definida como qualquer forma de divulgação de 

produtos e serviços, mas com o passar do tempo, com a expansão das indústrias e dos 

meios de comunicação de massa, ela deixa de ser somente informativa e passa a ser 

persuasiva. “A publicidade é, hoje, uma atividade técnica e artística que se destina a 

criar anúncios para exercerem ação psicológica sobre o público-alvo” (MARTINS, 

1997, p. 31). 

De acordo com Adler e Firestone (2002) o papel da publicidade é simples e 

direto: transmitir mensagens cuja intenção é persuadir os consumidores. No entanto, os 

conteúdos dessas mensagens devem ser extremamente inovadores para que os anúncios 

sejam notados. Esse é o primeiro desafio de todo anunciante, chamar a atenção do 

público-alvo, pois em um mundo tão agitado, a atenção acaba sendo um bem escasso. 

Outro desafio a se alcançar é em relação ao impacto cada vez menor de qualquer 

anúncio, isso por causa da saturação criada pelo aumento constante do número e da 

frequência das mensagens publicitárias às quais os consumidores são expostos. Adler e 

Firestone (2002) acreditam que a barreira da saturação está crescendo e, para vencê-la é 

necessário que os anúncios sejam mais atraentes, mais ousados, chamando atenção do 

consumidor e mantendo-a durante tempo suficiente para sua mensagem ser transmitida. 

Sendo assim, 

 
a função apelativa é dominante e tem sido tradicionalmente expressa nos 

termos da popular fórmula Aida, de acordo com a qual a publicidade quer 

capturar atenção, manter interesse, criar desejo, e conseguir ação. Essa 

função apelativa básica pode ser mais ou menos dominante em um anúncio 

especifico e estar atrás de funções como a referencial (informativa), a fática 

(que tem como meta o contato com o consumidor) ou ainda a função poética 

(SANTAELLA, NÖTH, 2010, p. 83). 

 

Com a era industrial, a concentração econômica e a produção em massa, a 

publicidade precisou se transformar buscar novos mecanismos. Para isso, ela está 

tentando cada vez mais atrair e seduzir, além de persuadir, o receptor, através da 

identificação dos valores de um determinado produto/marca. 

Para Toaldo (2005), existem diversas teorias que surgem ao longo da história e 

passam a oferecer propostas de fundamentação da moral, variando entre a imposição de 

normas externas da vida dos sujeitos e a orientação das condutas pessoais, por meio de 

sentimentos e emoções de cada um. Essa transição abre espaço para a cultura emotivista 
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na modernidade, que tem como foco central o “eu”, os seus sentimentos, desejos e 

interesses. 

Segundo Sant’Anna (2009), a publicidade provoca emoções nos indivíduos, ela 

tem de interessar, persuadir, convencer e levar a ação, influindo no comportamento das 

massas consumidoras. Atua sobre as pessoas isoladamente, em outras circunstâncias é 

dirigida a indivíduos que integram uma multidão.  

O objetivo principal da mensagem publicitária é apresentar argumentos de venda 

que conduzam o consumidor à compra do bem ou serviço anunciado. “A melhor forma 

de atingir o público é passar as informações e mensagens de venda corretas e honestas e 

criar um texto envolvente” (CIDADE, 2006, p. 34). É necessário fazer o uso adequado 

da argumentação, que está incluída em três mecanismos de persuasão: mecanismos 

automáticos, que “agem sobre a memória despertando uma espécie de reflexo mental, 

provocando a compra” (CIDADE, 2006, p.34); mecanismo de racionalização, que 

utilizam do apelo emocional ou racional, é fundamentado em um raciocínio, quando 

utilizada essa técnica se apresenta um benefício para o consumidor; e mecanismo de 

sugestão; baseia-se em despertar no público-alvo o desejo pelo produto, cria uma 

atmosfera que corresponde às motivações do consumidor, através de uma estratégia de 

persuasão. Conforme Cidade (2006) se bem utilizados esses mecanismos, é possível 

atingir o público pelo impacto emocional, despertando interesse sobre a peça e 

provocando a vontade de compra do bem ou serviço. 

O autor afirma também que a linguagem publicitária “é a forma ideal de divulgar 

um produto ou serviço falando claramente sobre ele” (CIDADE, 2006, p. 36). Sendo 

assim, ela é “firmeza, convicção e clareza na mensagem ao público” (CIDADE, 2006, 

p.37). Na linguagem publicitária pode ser abordada a humanização, com “intuito de 

provocar a identificação do público com o produto” (CIDADE, 2006, p.37), fazendo 

com que as pessoas se emocionem e se identifiquem com a situação apresentada no 

anúncio; a particularização, que “por meio de um detalhe é possível enaltecer toda a 

estrutura da empresa” (CIDADE, 2006, p.38); o antiproduto que “funciona como se 

fosse um produto ou serviço de extrema necessidade” (CIDADE, 2006, p.38) para o 

receptor; a diversificação, porque, segundo o autor, é importante não criar um uso único 

para o produto; a informação comparativa, para possibilitar ao público uma comparação 

com os produtos concorrentes; e apelos utilizando a sedução, para despertar o desejo de 

aquisição. 
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De acordo com a produção do autor Lipovetsky (junho/2000), na Revista 

FAMECOS, a publicidade libertou-se da argumentação racional, e mergulhou num 

imaginário puro, livre da probabilidade, aberto à criatividade sem bloqueios, longe do 

culto da objetividade das coisas. Entrou uma época em que o fenômeno grupal se 

caracteriza pela abertura, pela flexibilidade, pelo transitório. O consumidor seduzido 

pela publicidade não é um enganado, mas um encantado. Para ele, é “bobagem” afirmar 

que a publicidade impõe algo, a publicidade faz vender, sem impor mecanicamente 

comportamentos ou produtos. 

 

 

2.2 PUBLICIDADE NA TEVÊ: FILMES PUBLICITÁRIOS 

 

O surgimento da televisão foi visto como um complemento do rádio, um rádio 

com imagens. Logo no início existiam poucos aparelhos e com a tela muito pequena, 

fazendo dela um espetáculo, onde as pessoas se reuniam em um mesmo lugar para ver a 

emissão pública da TV. 

Jost (2007) denomina a TV dessa época de intermídia, porém não afirmando 

como uma mídia independente, pois ela faz síntese de técnicas e espetáculos já 

existentes. Não obstante, uma mídia só se torna verdadeiramente como tal a partir do 

momento em que deixa de ser novidade e começa a elaboração de programas. A 

verdadeira novidade da televisão é que ela une o som e imagem, colocando o 

telespectador em contato com os mais variados pontos do globo. 

Segundo Freitas (2007), no Brasil atual, 91,4% dos domicílios possuem 

televisão, correspondendo a 46,7 milhões de lares, com mais de 170 milhões de 

espectadores. O IBOPE/MARPLAN mostra que entre os meios de comunicação, o de 

maior penetração entre os brasileiros com mais de 15 anos, é a televisão, com 98%. A 

televisão atinge quase toda a população com mais de 15 anos, de todas classes sociais, 

por essa razão é o meio de comunicação com maior abrangência. 

A publicidade na televisão pode aparecer de diversas maneiras, como os filmes 

publicitários, os merchandisings, que são os produtos inseridos num determinado 

programa de tevê, ou até mesmo a música que é utilizada nas trilhas sonoras e por essa 

razão vendem milhares de CD’s. O grande potencial da televisão é o poder de 

sensibilizar milhões de pessoas no mesmo instante, o que faz dela imbatível no 

momento da emoção. 
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Apesar da televisão ser um meio muito abrangente, ela possui um poder de 

informar restrito, pois é difícil transmitir muita informação na televisão sem perder a 

atenção do público, mas possui um poder de emocionar ilimitado. “Números, datas, 

preços, condições de pagamento, endereços são difíceis de memorizar nos comerciais de 

televisão, mas conceitos fortes, propostas criativas, cenas que fazem rir ou chorar 

marcam e cativam” (FREITAS, 2007, p. 15). 

Freitas (2007) propõe também que a vocação para o emocional está relacionada 

às funções que a televisão conquistou dentro das casas, na relação afetiva com as 

famílias e indivíduos, sendo a principal fonte de lazer e entretenimento brasileiro. 

Segundo Bertomeu (2010), a televisão invade o campo existencial do 

espectador, oferecendo um espaço e tempo simulados, e amplia os simulacros 

modernos. Além disso, de uma forma mágica, a técnica televisiva multiplica 

infinitamente o poder de ubiquidade do espectador, agora confrontado com uma 

(tele)realidade simultânea, instantânea e global. O autor considera que a forma 

televisiva é o índice de consolidação da cultura que separa socialmente cada vez mais e 

de forma radical os termos polares nos circuitos da troca: produtor/consumidor, 

homem/mulher, etc. 

Já para Figueiredo (2005, p.117), “A televisão é o Olimpo da comunicação. Não 

se inventou, até o presente momento, nenhum veículo com o poder de comunicação da 

TV: cor, som, movimento e uma capacidade única de atrair e monopolizar a atenção do 

consumidor”. Assim como defende Barreto (2010, p. 18) “Televisão é massa. Sua 

linguagem visual e auditiva não encontra obstáculos em um país repleto de 

analfabetos”. O autor se refere à televisão como o veículo de comunicação com maior 

influência sobre a sociedade, por meio de filmes, novelas, seriados, etc. “Essa influência 

abrange aspectos psicológicos, morais, econômicos, políticos, criativos, culturais e 

educacionais da vida do indivíduo comum” (BARRETO, 2010, p.19). 

Barreto (2010) ainda afirma que a televisão é um veículo que possibilita a 

apresentação do produto de forma dramática, assim como o cinema, demonstrando 

como o produto funciona. São essas qualidades de formadora de valores e de opinião, 

alcance e persuasão que fazem da televisão a mídia de maior impacto dentro da maioria 

dos planos de marketing. 

Os filmes publicitários possuem suas características particulares e, são 

considerados 
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uma ação dramática, com início, meio e fim. Também por meio de uma 

sequência de imagens ou cenas, para projeção em uma tela. Pelo simples fato 

de ser publicitário, contudo, é um filme para vender. É esse o ponto 

fundamental: vender um produto, uma ideia, o que for. Mas tem que vender. 

(BARRETO, 2004, p.18). 

 

Nesse sentido, os filmes publicitários devem não apenas chamar a atenção dos 

consumidores, mas sim mantê-los seduzidos durante toda a duração da mensagem 

transmitida. Mais do que nunca está sendo utilizado o sentimento como apelo 

publicitário, para fazer com que os receptores se mantenham ligados e atentos ao 

audiovisual, seja por identificação ou simplesmente por despertar de interesse. 

A construção do filme publicitário começa no instante que o cliente solicita uma 

campanha e escreve um briefing, essa criação envolve “cliente, agência, produtora, 

institutos de pesquisa, enfim, todos os profissionais de cada uma dessas empresas” 

(BARRETO, 2004, p.20). É necessária a criação de um roteiro, que é  

 

[...] a organização das ideias do criador, a representação do cenário de um 

sonho, feito para vender um produto. Tecnicamente, é um texto sintético, 

baseado no argumento, de cenas, sequências, diálogos e indicações técnicas 

de um filme. (BARRETO, 2004, p.22) 

 

 

O autor apresenta que o roteiro conta a história de um modo sintético, porque 

traz descrições mais genéricas, permitindo o leitor criar e imaginar. “O roteiro é a linha 

guia do filme. É sua matéria-prima bruta. A ideia. De preferência, a grande ideia” 

(BARRETO, 2004, p.24). 

O roteiro para filme publicitário deve ser simples e impactante, pois a 

publicidade deve ser marcante, impactando o receptor. Devido ao grande número de 

mensagens que as pessoas recebem, ela só vai prestar atenção naquilo que realmente lhe 

parecer importante, então no meio de tantos comerciais o filme publicitário deve chamar 

atenção, provocar impacto e emoção para ser lembrado. A mensagem deve ser simples e 

clara, de fácil entendimento, para levar a ação do consumidor.  

Segundo Barreto (2004, p.52) o roteiro publicitário pode ser colocado da 

seguinte forma: 

- exposição do problema/complicação/conflito (apresentação/desenvolvimento); 

- clímax (ponto de virada); 

- resolução (conclusão) 
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Figueiredo (2005) também comenta que existem dois tipos básicos de filmes 

publicitários, os de varejo e os comerciais de marca. Os de varejo têm como “objetivo 

único apresentar o produto, seus diferenciais e benefícios e o preço ou a oferta 

combinada de preço e forma de pagamento” (FIGUEIREDO, 2005, p.119).  Se o 

receptor não está interessado, esse tipo de comercial só vai incomoda-lo, por isso é 

importante saber que “a grande capacidade da publicidade em tevê está ligada à 

construção de identidade e valor para a marca, em consequência, gerar vendas” 

(FIGUEIREDO, 2005, p.119). Outro modo de cativar o receptor é contar uma história 

que envolva emoção, fazer com que ele não desgrude os olhos da tela.  

Outro aspecto levantado pelo autor é que os roteiros dos filmes publicitários 

podem ser divididos em três partes. A primeira cria uma situação de uso do produto, 

normalmente mostrando uma situação de rotina do consumidor. A segunda parte é a 

demonstração do produto, onde mostra o consumidor fazendo uso dele, apresenta a sua 

utilidade, a maneira de usar. E, por último, a terceira parte exibe o consumidor satisfeito 

com o produto. 

Para Barreto (2004) nem sempre o novo é suficiente na criação do roteiro, é 

preciso outros artifícios que tragam mais motivação à mensagem. Existem diversos 

valores interessantes que se pode vender com seu roteiro. O autor cita alguns exemplos 

como: felicidade, prazer, juventude, poder, vaidade, saúde, segurança, amor, fantasia, 

modernidade, entre outros.  

Para concluir, o filme publicitário deve não apenas informar, mas também 

envolver o seu público-alvo, chamar a atenção e manter ela durante toda a duração da 

mensagem transmitida, para isso é possível fazer com que o público se identifique com 

o que está vendo através dos sentimentos e das experiências vividas. 
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3 A EMOÇÃO NA PUBLICIDADE AUDIOVISUAL  

 

A emoção e os sentimentos fazem parte do dia-a-dia das pessoas. Sendo assim, 

este capítulo apresenta o surgimento da emoção, sua definição além da conceituação de 

sentimento. O foco principal é a emoção no audiovisual, para entender como as marcas 

estão utilizando esses sentimentos para persuadir seus consumidores, dando ênfase para 

o público feminino. Para isso busca-se nas pesquisas de Navega (2001), Viscott (1982), 

Thorson (2002) e outros autores, referências para dar conta desta reflexão.  

 

 

3.1 A EMOÇÃO 

 

A emoção surge há 300 milhões de anos atrás, com os primeiros mamíferos. 

Navega (2001, p. 2) menciona sobre a “primeira ligação “afetiva” entre os organismos, 

os primórdios da emoção, talvez a relação emocional mais fundamental que existe neste 

planeta: a de uma mãe com os seus filhos”. Portanto, fica definido que mamíferos são 

seres emotivos, mas logo depois aparecem os primatas que, em relação aos mamíferos, 

possuem um cérebro desenvolvido. Esses não apenas tem impulsos instintivos e 

emoções primitivas, bastante parecidas às de seus antepassados, mas também possuem 

um melhor mecanismo que consegue pensar sobre como satisfazê-los. Dessa forma, os 

primatas passaram a ter desejos e, para alcançá-los, começaram a traçar objetivos e 

estratégias para obtê-los. É nesse sentido que autor ainda apresenta o animal capaz de 

argumentar de maneira sensata com os outros de sua espécie, para isso criou 

conhecimento cultural e estabeleceu colaboração, levando a emoção a um estágio ainda 

mais elevado, pois incluiu conceitos como altruísmo, compaixão, solidariedade e outros. 

Essas são características mais elevadas, típicas dos organismos mais primitivos. “Somos 

um interessante híbrido de razão e emoção, as duas faces inseparáveis de uma mesma 

moeda, nem sempre em perfeita harmonia.” (NAVEGA, 2001, p.3). 

A estrutura emocional do ser humano varia durante toda a vida, conforme suas 

experiências. Todos possuem emoções desde o nascimento, os bebês sorriem, choram, 

sentem medo, surpresa, desconforto, irritação, assim como os adultos, a diferença é que 

os adultos podem controlar suas expressões. Para exemplificar, o autor cita o caso de 
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um bebê que chora de madrugada sem constrangimento, pois não tem a menor noção de 

que vai atrapalhar o precioso sono dos pais que precisam trabalhar no dia seguinte. 

Navega (2001) fala que durante o desenvolvimento para a fase adulta  

 

[...] existe um longo período de aprendizado cognitivo e emocional, no qual 

se ganham noções complexas como vergonha, culpa, preocupação, afeto, 

altruísmo, dedicação, compaixão e muito mais A nossa racionalidade tem que 

participar desse processo, tem que crescer junto, tem que justificar ou não 

algumas dessas emoções, nas várias circunstâncias em que ocorrem 

(NAVEGA, 2001, p.4). 

 

As emoções ou sentimentos fortes podem alterar o desempenho das decisões, 

devem fazer procurar ter objetividade em áreas essencialmente subjetivas. É necessário 

que seja utilizado bom senso e o pensamento crítico para orientar a expressão 

emocional, questionando-a sempre que necessário. 

Outro autor que comenta sobre esse assunto é Abreu (2003), para ele as 

principais emoções do ser humano são a alegria, tristeza, raiva, medo e amor, a partir de 

uma mistura delas, existirão outras emoções. Por exemplo, do amor e tristeza, surge a 

saudade; amor e raiva ou amor e medo, é criado o ciúme. O autor fala que as emoções 

se dividem em disfóricas (raiva, medo e tristeza) e eufóricas (amor e alegria), ainda 

comenta que os valores estão relacionamos as emoções eufóricas e que por isso o 

homem planeja uma viagem de férias, por exemplo, para se sentir feliz e alegre.  

Abreu ainda afirma que no arquivo das emoções eufóricas é possível constatar a 

existência de valores ligados ao útil e valores ligados ao sensível. Comida, dinheiro, 

carros estão ligados ao útil. Ouvir música, viajar, torcer por um time de futebol estão 

ligados ao sensível e, 

  

[...] os mesmos valores não são impostos a todo mundo. Eles estão ligados à 

multiplicidade de grupos e emoções. Aquele que persuadir deve saber 

previamente quais são os verdadeiros valores de seu interlocutor ou do grupo 

que constitui o seu auditório (ABREU, 2003, p. 75). 

 

A emoção representa uma forma de excitação perante uma situação que 

normalmente leva à aparição de um sentimento. Sentimentos são informações que todos 

os seres são capazes de sentir em diferentes situações que vivenciam, todos são dotados 

de sentimentos e eles são diferentes entre si. É a capacidade de emocionar, envolver, 

afetar e sentir-se afetado. 
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Na opinião de Thorson, a emoção designa um estado subjetivo de sentimento ao 

qual conseguimos dar um nome, como medo, raiva, felicidade ou alegria. Ela é muito 

mais do que uma experiência consciente.  

 

A emoção envolve atividades expressivas, como sorrir ou chorar; respostas 

fisiológicas, como respiração ofegante ou aceleração do batimento cardíaco, e 

comportamentos evidentes, como aproximar-se de um estímulo positivo 

(como comida, por exemplo), ou fugir de um estímulo negativo (THORSON, 

2002, p.225). 

 

Sentimentos e emoções são termos distintos. Para Ochs (1989), sentimentos são 

sensações subjetivas de estado de motivação psicológica e interior; já a emoção é um 

subconjunto de fenômenos empiricamente investigáveis, relativamente transitórios, com 

certa intensidade e que são ligados ou motivados por determinados objetos, ideias ou 

eventos. 

Para Gallois (1994), as emoções não são apenas sentimentos confinados nas 

mentes dos indivíduos, mas sim respostas afetivas para o que acontece no ambiente e 

representações cognitivas do significado dos eventos para os indivíduos.  As emoções 

existem quando o evento é considerado importante para os objetivos, interesses, 

necessidades, motivos, valores e sensibilidade dos indivíduos. A interpretação da 

emoção pode ter origem individual, social ou situacional. 

Os sentimentos estão relacionados com tudo o que já foi vivido, as experiências 

da vida e pode influir no futuro, é por isso que Viscot apresenta a ideia de que, 

 

Sem consciência do que significam nossos sentimentos, não há uma real 

consciência da vida. Nossos sentimentos resumem o que experimentamos e 

nos dizem se o que estamos experimentando é agradável ou doloroso, [..] A 

realidade que fazemos derivar de nossas percepções, em grande parte, é 

criação de nossas próprias necessidades e expectativas (VISCOTT, 1982, 

p.17). 
 

A expressão dos sentimentos é individual da experiência de cada pessoa, mas 

mesmo assim “não importa como juntamos os fragmentos deste mundo dentro de nossa 

perspectiva, existem padrões universais para com os sentimentos, e estas reações são 

previsíveis e facilmente compreensíveis” (VISCOTT, 1982, p.17).  

Viscott (1982) propõe que nesse mundo onde se vive, formam-se defesas. Ao 

invés de somente palavras, usam-se sentimentos, pois eles são a reação mais direta à 

nossa percepção e dão um colorido a ela. Os sentimentos ampliam o senso de força e de 

bem-estar, produzem prazer, plenitude e esperança, encontrando muitas vezes sua 
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expressão em trabalhos criativos, como uma obra de arte ou uma nova ideia, também 

pode ser um ato de amor ou de bondade. 

 

 

3.2 APELO EMOCIONAL NA PUBLICIDADE 

 

Como citado no subcapítulo anterior, para Viscott (1982), ao utilizar o 

sentimento na mensagem publicitária, deve-se fazer o receptor refletir o presente e 

propiciar uma perspectiva pessoal sobre os eventos com os quais se está defrontando, 

isso significa que os sentimentos devem derivar do que está acontecendo agora, não 

somente de acontecimentos passados. 

Thorson (2002) considera que existem processos emocionais inconscientes e 

conscientes na publicidade. Através de pesquisas uma das primeiras descobertas a 

respeito do sistema inconsciente é que nele a emoção produzida pela publicidade é 

“condicionada” e nesse “condicionamento afetivo”, os aspectos dos anúncios (algumas 

vezes não-verbais, como música ou imagem do rosto de pessoas que expressam 

emoções) é comparado a uma marca.  

Outra área que os efeitos emocionais inconscientes aparecem é “aquela chamada 

de indução de emoção ou estados de espírito. Nesse processo, um humor ou estado de 

espírito ou uma emoção são criados por um evento que precede o anúncio, ou pelo 

próprio anúncio” (THORSON, 2002, p. 227).  A autora ainda relata que a pesquisa 

apresenta claramente que a emoção e o estado de espírito “afetam a ligação do 

consumidor com a marca, a intenção de comprá-la e a escolha efetiva desta quando se 

apresenta uma oportunidade” (THORSON, 2002, p.227).  

Já sobre os processos conscientes, os estudos afirmam que existem três modos 

de respostas dos receptores da mensagem emocional: o descritivo, onde o espectador 

nota a emoção nos personagens; o empático, o telespectador sente a felicidade, amor e 

alegria junto com os atores do comercial; e o modo experimental que o telespectador 

sente uma emoção inteiramente diferente daquela mostrada no anúncio.  

Segundo Sant’Anna (2009) para influir na mente dos consumidores, deve-se 

utilizar um dos três fatores de influência ou a combinação deles. Os fatores são: 

sugestão, imitação e empatia. Esse trabalho utiliza a empatia, que é o aspecto coletivo 

ou sentimental da sugestão-imitação, a capacidade de identificar-se com algo, 

experimentar os mesmos sentimentos, ou viver mentalmente situações que se deseja 
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experimentar. O autor entende que “para simpatizarmos inteiramente com outra pessoa, 

precisamos usar de imaginação, temos de nos colocar em seu lugar e encarar as coisas 

de seu ponto de vista”. Ainda ressalta que é importante observar que uma pessoa só 

tenta compreender o objeto de uma publicidade, que tenha atraído sua atenção, se ele 

apresentar um fato que lhe pode interessar, enfocado de seu ponto de vista, e desde que 

esse fato a impressione e a motive. 

A propósito, Oliveira (2006) afirma que, a propaganda que utiliza a emoção 

como apelo publicitário além de garantir a credibilidade dos enunciados, deve garantir a 

captação, as informações transmitidas a fim de persuadir/seduzir os receptores. A 

credibilidade desses produtos não se fundamenta na informação, mas sim na identidade 

enunciativa dos interlocutores, que está ligado ao caráter intimista utilizado pelo 

anunciante. Ainda pode-se ressaltar que 

 
O objetivo de fazer consumir é melhor satisfeito pela via da emoção, 

enquanto elemento que relativiza, esvazia o grau de distanciamento entre 

anunciante e consumidor, permitindo que coexistam o público e o 

particular/pessoal (OLIVEIRA, 2006, p.37). 

 

O discurso publicitário, de acordo com Carrascoza (1999), procede de alguém 

que se dirige para alguém, procurando convencer ou persuadir, em maior ou menor 

grau, onde convencer está relacionado ao raciocínio lógico, diferente de persuadir que 

está relacionado ao sentimento do interlocutor, a emoção. Para o autor, não há dúvidas 

de que a publicidade está utilizando o discurso persuasivo. Gomes (2003, p. 35) 

complementa dizendo que “nas mensagens publicitárias, a informação é convertida em 

argumento de persuasão”. 

Pinto (1997) comenta que para estabelecer uma comunicação mais eficiente com 

a mente do consumidor não significa usar uma linguagem mais direta, nem somente 

apresentar o produto e suas qualidades, mas sim tocar o imaginário do receptor. A partir 

do momento que as coisas/sentimentos passam a serem sentidas como reais, a 

publicidade acaba de vender fórmulas para expressar e experimentar as mais variadas 

emoções. 

  

Ao propor a troca de identidade, a publicidade estaria frequentemente a 

confrontar-nos com uma versão idealizada do nosso próprio “eu”, 

oferecendo-nos uma imagem de nós mesmos perfeita e completa e 

impregnada de valor cultural a que podemos aspirar, mas nunca atingir 

(PINTO, 1997, p. 33). 
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O autor afirma que é desta forma que a publicidade vende muito mais do que 

simples bens de consumo, mas sim a própria identidade do indivíduo, que como um ser 

ideológico, acaba por ter necessidade. Além disso, a publicidade reflete sempre o 

conjunto de crenças, atitudes, ilusões dominantes numa determinada cultura, que 

poderia ser chamada de “imaginário coletivo”, onde informa o imaginário de cada 

indivíduo que faz parte dela. 

Segundo Citelli (1986), o apelo emocional no discurso publicitário utiliza as 

figuras de linguagem como estratégia de formação e aproximação, além de prender a 

atenção do receptor. A publicidade, através da utilização do sentimento, faz com que o 

indivíduo saia de si e queira viver momentos iguais aos apresentados nos comerciais. 

A publicidade desperta desejos que conduzem o comportamento das pessoas 

afetadas por essa comunicação em relação ao conteúdo dela. Moderno (2000) mostra 

que 

  

A comunicação publicitária tem duas componentes principais: por um lado, 

está a componente de carácter informativo, que trata de informar, de dar a 

conhecer algo sobre o objecto do anúncio; por outro lado, está a componente 

persuasiva, que, de uma forma mais clara, trata deliberadamente de exercer 

influência nas pessoas. Ambos aspectos, o informativo e o persuasivo, estão 

estreitamente unidos na intencionalidade da própria publicidade 

(MODERNO, 2000, p.1). 

 

 

Assim como Sant’Anna (2009) que cita três fatores (sugestão, imitação e 

impatia) na persuasão publicitária, Moderno (2000) também apresenta três: a persuasão 

racional, emocional e inconsciente. Essa persuasão na publicidade aumenta a influência 

sobre o consumidor. Como dito anteriormente, este trabalho estuda a persuasão 

emocional, que, de acordo com a autora, está ligada aos sentimentos e emoções.  

 

Os sentimentos representam aspectos, estados afetivos complexos que 

existem em todas as pessoas, sem que se saiba, com certeza, como se 

formam, mas que influenciam o comportamento das pessoas. A emoção 

representa uma forma de excitação perante uma situação que normalmente 

leva à aparição de um sentimento. O carinho, o amor, a felicidade, a alegria, 

etc., são alguns dos principais sentimentos a que apela a publicidade através 

de processos associativos (MODERNO, 2000, p. 2). 

 

 

Todo esse processo de persuasão ocorre por causa da percepção de cada um, que 

é um conjunto de estímulos através de diferentes sentidos. Ainda para o autor, é 

necessário criar estratégias que facilitem e acelerem a percepção que está na 

publicidade, fazendo com que leve a ação, participação e aquisição do produto. Para 
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isso é preciso despertar a atenção do consumidor, seja voluntária ou involuntariamente. 

Isto está relacionado a apreciação ou avaliação que cada pessoa faz de cada um dos 

atributos da mensagem transmitida. 

A utilização da emoção na publicidade é considerada uma estratégia. Segundo 

Castro (2010), a publicidade sustentada no emocional busca despertar a atenção e 

provocar o interesse, trabalhando com a subjetividade, o magnetismo e o fascínio. A 

estratégia principal é fazer-querer, baseado na sedução do consumidor, já que o objetivo 

principal é atingir a sensibilidade, através de simples ações até um encantamento 

profundo. Para a autora a sedução é um jogo de penumbra, de fantasias, uma mistura do 

real com o imaginário. 

A emoção na publicidade é “o emprego de um elenco variado de estratégias que 

podem explorar a composição puramente poética, a estrutura dramática e mesmo 

grotesca, até a construção de humor” (CASTRO, 2010, p. 6) fazendo com que o 

consumidor entre em um clima de poesia e beleza, se choque com o grotesco e violento, 

ou se desconcerte com o cômico e inesperado, em todos esses momentos a intenção é 

fazer com que o consumidor seja sensibilizado e garanta a sua adesão.  

 

Para alguns publicitários a sedução é uma combinação de atenção, interesse, 

desejo e ação: a atenção é a etapa de chamamento, obtido através de imagens 

marcantes, de sons e silêncios, de efeitos de cores; o interesse representa o 

momento da aproximação e da empatia, é a construção da identidade do 

produto com o consumidor; o desejo significa o surgimento de um querer por 

parte do consumidor; a ação representa o momento da adesão, representada 

na ida ao ponto de venda, na aquisição do produto ou mesmo na construção 

da fidelização (CASTRO, 2010, p.6). 

 

Nas publicidades que empregam a emoção como forma de sedução é normal a 

utilização de detalhes e ângulos inesperados, ou até mesmo cenas que apareçam 

momentos importantes na vida de cada um, fazendo com que exista uma identificação 

com as imagens, explorando os sentimentos de alegria, tristeza, medo, estresse, etc. É 

um jogo de palavras, duplos sentidos, figuras de linguagem, imagens, efeitos sonoros, 

uma série de recursos utilizados para que a publicidade sensibilize o consumidor, sendo 

poética, dramática ou lúdica. 
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4 METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa, que buscar entender a utilização do sentimento como 

estratégia publicitária, é desenvolvida com a análise de dois filmes publicitários, no que 

diz respeito à utilização da linguagem, do meio, das imagens e do contexto social e 

histórico em que foram criados. A pesquisa de natureza qualitativa é aquela que 

 

está orientada para atender aos interesses políticos e sociais, que precisam 

conhecer os fatos para tomar decisões públicas. Porém, nessa linha de 

raciocínio, a busca volta-se para o empirismo, minimizam os problemas 

teóricos e passíveis de serem interpretados e reduz o papel do pesquisador a 

um técnico compilador e provedor de informações (MICHEL, 2009, p.33).  
 

Em primeiro momento, o tipo de pesquisa utilizado é a pesquisa bibliográfica, 

que segundo Gil (1996), tem como característica auxiliar na busca pelo conhecimento e 

no domínio dos temas apresentados como foco principal desse trabalho: a publicidade, o 

sentimento e o consumo. A pesquisa bibliográfica ajuda a entender teoricamente como a 

publicidade se apropria dos sentimentos, já que, de acordo com Gil (1996), a mesma 

tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a 

torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Essas pesquisas têm como objetivo 

principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições.  

No desenvolvimento deste estudo, são analisados os anúncios das marcas Natura 

e O Boticário, a partir dos aportes teórico-metodológico da semiótica greimasiana. A 

teoria considera, “além do texto, também a textualidade, percebe a necessidade de 

trabalhar a situação da empresa anunciante, o contexto de produção, o perfil da instância 

produtora, o que exige, de imediato, a recorrência a outros apoios teóricos” (CASTRO, 

2012, p. 2). 

Segundo Castro (2013), é necessário em um primeiro momento, investigar o 

panorama geral para compreender a relação entre interação verbal e condições 

concretas em que se realiza. 

 

Em se tratando de produção promocional televisual, abre-se o olhar do 

analista para a concretude do horizonte social, do contexto sociocultural e das 

condições históricas em que se insere a empresa em estudo. Tem a ver com a 

compreensão do espaço geográfico em que a empresa tem sua base 

operacional, as ofertas de deslocamento e as conquistas obtidas nessas 
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movimentações. Diz respeito, também, à participação da empresa no 

mercado, seu papel em relação à concorrência, o tipo de valores investidos, 

relativamente à decisão quanto às escolhas operacionais com seus respectivos 

orçamentos, de receita e despesa (CASTRO, 2013, p.12). 

 

De acordo com o panorama geral: 

- situação concreta no mercado, no plano político, econômico, social e cultural; 

- ações de marketing da empresa dentro da comunidade; 

- configuração da empresa: 

 - histórico, 

 - papel na sociedade; 

- tipo de investimento pretendido; 

- possibilidade de divulgação/projeção. 

 

Ainda segundo a autora, outro nível a ser analisado é a instância comunicativa, 

que compreende os componentes do processo comunicativo – produtor, produto, 

receptor – em estreita relação com a interação constituída. Nessa instância, existem as 

estratégias comunicativas amplas, externas ao produto midiático, são de ordem ao 

marketing: dizem respeito às regras que presidem o processo de troca no mercado; 

dizem respeito à configuração da instância produtora. Utilizando essa estratégia são 

analisados o papel da sociedade, nível econômico e sociocultural; a respeito à 

configuração das partes envolvidas no processo comunicativo. E as estratégias 

comunicativas restritas que representam o lugar das escolhas, dos arranjos, dentro da 

multiplicidade de linguagens disponíveis; dizem respeito ao detalhamento de interesses, 

gostos e valores do público; envolvem recursos tecnológicos disponíveis. 

 

A instância comunicativa está vinculada à configuração das partes envolvidas 

no processo comunicativo (produtor – receptor), com o detalhamento, de um 

lado, do perfil da empresa, implicando sua relação com a mídia que o produz 

(um texto de promoção, em televisão, dispõe de recursos distintos daquele 

apropriados pelo rádio, por exemplo, haja vista a possibilidade de recorrer a 

linguagens verbais, sonoras e visuais), a forma de promocionalidade 

escolhida, a inserção na grade de programação, a escolha de temáticas e de 

cenários adequados, os dispositivos tecnológicos convocados, de âmbito 

interno e externo; e, de outro, da definição do público alvo, dos interesses, 

gostos e valores desse público, para que a produção crie empatia e alcance a 

resposta esperada (CASTRO, 2013, p. 13). 

 

Com essa instância é analisado: 

- delineamento da relação produtor/ produto / receptor; 
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- projeção do produtor: relação com a mídia, o tipo de relação, igualitária, 

hierárquica, subalterna, com o outro; 

- caracterização do produto: decisões quanto a escolhas temáticas, forma de 

divulgação / projeção, inserção na grade, recursos disponíveis; 

- configuração do receptor: interesses, gostos e valores do público. 

 

Por último, a instância discursiva, que: 

 

diz respeito às relações que o texto em estudo estabelece (1) com outros 

textos, seja com seu modelo (relação paradigmática), o que tem a ver com as 

noções de gênero, subgênero e formato, seja com outros textos que o 

precedem e sucedem (relação sintagmática) na grade da emissora; (2) com a 

sua enunciação, tendo em vista o processo de interação entre os sujeitos no 

nível intradiscursivo (enunciador – enunciatário); (3) com os dispositivos da 

enunciação, ou seja, aquelas referentes à forma de contar a narrativa, 

compreendendo dimensão temática e figurativa, configuração actorial, 

tratamento espaço temporal, marcas de tonalização (CASTRO, 2013, p. 14). 

 

De acordo com as estratégias discursivas, internas ao produto midiático, 

analisados nos dois audiovisuais escolhidos: 

- relações intertextuais: 

 - com outros textos do paradigma, 

 - com outros textos do sintagma; 

- relações enunciativas (enunciador / enunciatário); 

- relações intradiscursivas: 

 - configurações temáticas, 

 - escolha de figuras, 

 - atores envolvidos, 

 - dimensão espaço temporal, 

- emprego do tom. 

 

Após as análises dos filmes “Toda relação é um presente” da Natura e Carta do 

O Boticário, é proposto uma comparação com o objetivo de entender como as marcas 

concorrentes se manifestam comunicativamente e discursivamente em seus apelos 

emocionais/publicitários.  
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4.1 UNIVERSO DA PESQUISA 

 

Para procurar compreender as estratégias utilizadas em filmes publicitários que 

empregam o sentimento como apelo principal, são analisados dois audiovisuais, de 

marcas concorrentes, que trabalham na indústria de cosméticos. São elas: Natura, com o 

audiovisual “Toda relação é um presente” e O Boticário com “Carta”. 

 

Quadro 1: Corpus da pesquisa 

Marca Peça Ano Duração 

Natura Toda relação é um 

presente 

2013 60” 

O Boticário Carta 2011 1’30” 
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5 ANÁLISE  

 

Este capítulo, levando em conta o objetivo geral de compreender as estratégias 

empregadas em filmes publicitários que utilizam o sentimento como apelo principal, 

consiste na análise dos dois filmes publicitários: Toda relação é um presente, da marca 

Natura e Carta, do O Boticário. 

A análise dos filmes publicitários obedeceu as duas principais instâncias 

anunciadas no percurso: comunicativa e discursiva, desdobradas nas seguintes etapas:  

- Panorama geral: instância comunicativa ampla que constitui um capítulo único 

para as duas peças;  

- Estudo dos audiovisuais: análise isolada de cada peça com detalhamento de:  

 - Ficha técnica;  

- Instância comunicativa restrita;  

- Instância discursiva, compreendendo descrição da peça e mecanismos 

e estratégias discursivas;  

Seguindo esse percurso, a intenção é responder a problemática principal da 

pesquisa voltada a como vem sendo empregado o sentimento como apelo principal nos 

filmes publicitários. 

 

 

5.1 PANORAMA GERAL 

 

5.1.1  Natura 

 

A Natura foi fundada em 1969 por Jean-Pierre Berjeaut e o atual presidente, 

Antônio Luiz da Cunha Seabra, com o nome de Indústria e Comércio de Cosméticos G. 

Berjeaut Ltda. Começou com uma pequena loja e um laboratório, em São Paulo (SP), 

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

fórmulas naturais, de alta qualidade e a preços compatíveis.  

Em 1970 a empresa passou a investir no sistema de vendas diretas, com vendas 

“porta-a-porta”, garantindo o contato direto e personalizado da empresa com seus 

clientes.  Quando inicia a década de 90 a marca deu início a um novo posicionamento 
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no mercado e a revolução corporativa. Em 1995 a Natura formalizou seu Plano 

Institucional, onde deixou claro suas crenças, valores, visão, missão e o relacionamento 

da corporação com os diferentes públicos. Já em 1999 a empresa fez 30 anos, deu início 

ao processo de modernização visual da identidade Natura. “A reformulação de branding 

incluiu mudanças na logomarca que passou a ter cores mais quentes, traços mais leves e 

modernos, e na sua assinatura que deixou de ser “A verdade em cosméticos” para passar 

a ser ‘bem estar bem’” (SILVA, TOBIAS, 2007). Essa mudança veio acompanhada pela 

ampliação do investimento em novas linhas como a de suplementos nutricionais e 

produtos para saúde. 

A Natura começou a olhar para o lado da questão ambiental e então introduziu o 

conceito de responsabilidade social na sua gestão corporativa. Em seguida investiu em 

estudos do uso do sustentável da biodiversidade brasileira para a criação de uma linha 

que iria trabalhar um novo conceito de equilíbrio entre a natureza e o homem. Surgiu 

então a linha Natura Ekos.  

 

A imagem da marca Natura como empresa comprometida com a preservação 

e conservação dos recursos naturais e com o desenvolvimento sustentável e 

socialmente justo, foi comprovado em pesquisa realizada junto a seus 

consumidores: para 75% das mulheres e 63% dos homens ouvidos o atributo 

socialmente responsável tão importante quanto a tecnologia e a confiança nos 

produtos (SILVA, TOBIAS, 2007, p.1). 

 

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

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

indústria líder no mercado de cosméticos. Tem como missão “Razão de ser”, que está 

relacionada ao criar e comercializar produtos e serviços que promovam o Bem-Estar, 

uma a relação harmoniosa, agradável, do indivíduo consigo mesmo, com seu corpo e, 

Estar Bem, que significa a relação empática, bem-sucedida, prazerosa, do indivíduo 

com o outro, com a natureza da qual faz parte e com o todo.  

A marca busca criar valor para a sociedade como um todo, gera resultados 

integrados nas dimensões socioeconômica e ambiental. Acredita que resultados 

sustentáveis são alcançados por meio de relações de qualidade, por isso busca manter 

canais de diálogo abertos com todo seu público. 

Para desenvolver os produtos, é mobilizada uma rede de pessoas capazes de 

integrar conhecimento científico e o uso sustentável da rica biodiversidade botânica 

brasileira. Não são feitos testes em animais e são seguidas rigorosamente as normas de 
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segurança internacionais. De acordo com a marca, o resultado de tudo isso são criações 

cosméticas de alta qualidade, que proporcionam prazer e bem-estar. A Natura encoraja o 

uso e a vivência de seus produtos por parte das suas consultoras e consultores antes da 

venda e incentivam o relacionamento de qualidade entre o seu time e seus 

consumidores. Também estimulam o desenvolvimento pessoal, material e profissional 

das consultoras e consultores, bem como a disseminação do conceito do bem estar bem, 

a fim de contribuir com a construção de uma sociedade mais próspera, justa e solidária. 

Macedo (2010, p.8) afirma que a empresa Natura, como estratégia 

mercadológica, gestão e publicitária, aposta nos consumidores e busca cativá-los, de 

forma prazerosa por intermédio de suas campanhas e sua estrutura interna e externa, 

para que seus consumidores acreditem e confiem no poder e eficiência da marca, 

fidelizando pelos produtos das linhas produzidas. 

 

 

5.1.2 O Boticário 

 

A marca O Boticário nasceu em 1977, inaugurada pelo farmacêutico Miguel 

Krigsner, no centro de Curitiba (PR). Em 1980, Krigsner abriu a primeira franquia, em 

Brasília (DF). A empresa se preocupava em atender os clientes com precisão e 

qualidade, funcionava em uma pequena sala que possuía apenas um sofá e uma mesa. 

Com as vendas limitadas pelo próprio mercado onde atuava, o negócio foi ampliado 

entrando na área cosmética, com uma linha natural própria, de xampu e creme 

hidratante. Em pouco tempo, principalmente pela propaganda boca a boca, as pessoas 

começaram a se deslocar até a farmácia em busca dos produtos, que já eram sinônimo 

de qualidade.  

Logo depois se constituiu a Associação Brasileira de Franquia (ABF) e deu 

inicio a adoção do sistema: a Lei nº 8.955, que dispõe sobre o contrato de franquia 

empresarial. Com isso, O Boticário começou a trabalhar em dois campos: através dos 

revendedores, que, além de franqueados, mais tarde ganharam o status e 

responsabilidade de distribuidores para um ou mais estados e os próprios franqueados; e 

nos bastidores da empresa, onde se desenvolvia o trabalho de industrialização e de 

marketing. 

Dois anos depois, em 1982, foi inaugurada a fábrica em São José dos Pinhas, em 

Curitiba, que recebeu várias ampliações. No ano de 1986, houve a expansão da 
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empresa, dando condições de levar a marca a Lisboa. Em 1988 a empresa implantou um 

sistema de regras entre os franqueados, com um manual de Normas do Distribuidor e 

Normas do Revendedor (Franqueado), para que aumentasse a relação de 

profissionalismo entre os participantes do sistema. Outro manual surgiu em 1992, o de 

Operações, falando sobre os temas de treinamento, operações, promoções e eventos. 

Após isso, começaram as exigências de padronização da rede de lojas.  

A empresa foi crescendo e se desenvolvendo cada vez mais. E em 2008 a marca 

aderiu o posicionamento “O Boticário. Acredite na Beleza.”, o que em 2011, após 

estudos e pesquisas, mudou para "A vida é bonita, mas pode ser linda." Junto à mudança 

de posicionamento, veio a mudança na identidade visual. Em 2012 foi criado o Grupo 

Boticário, que ressaltou a gestão com base na sustentabilidade. 

 

Como unidade de negócios do Grupo Boticário, O Boticário segue as 

diretrizes de Sustentabilidade do Grupo. Na organização, a sustentabilidade 

faz parte da estratégia de negócios, orientando as decisões e práticas, 

equilibrando aspectos econômicos, sociais e ambientais nos processos. Além 

de considerar o tema na estratégia do negócio de maneira geral, a organização 

ainda desenvolve, patrocina ou apoia projetos nos campos da educação, 

cultura e meio ambiente (O BOTICÁRIO, 2013). 

 

Com 35 anos no mercado brasileiro e consolidada pelo sistema de franquias, a 

unidade de negócio “O Boticário” conta hoje com mais de 900 franqueados e 3.260 

lojas, que empregam aproximadamente 22 mil funcionários em 1.650 cidades 

brasileiras. No exterior, a marca está presente em Portugal, Estados Unidos, Japão, 

Angola, Moçambique, Arábia Saudita, Venezuela e Paraguai. 

 O posicionamento de comunicação do Grupo Boticário é "Beleza é o que a 

gente faz". "Beleza" porque por meio de suas unidades de negócio, o Grupo 

Boticário desenvolve e fabrica produtos que embelezam a vida de milhões de brasileiras 

e brasileiros, e contribui para a construção de um mundo mais belo e sustentável. 

De acordo com o relatório de sustentabilidade de 2012, pelo quarto ano 

consecutivo, O Boticário fez parte do ranking “As Empresas de Maior Prestígio no 

Brasil”, da revista Época Negócios. A empresa ficou em 6º lugar. O Código de Conduta 

da rede de franquias O Boticário ganhou o Prêmio Ética nos Negócios, promovido pela 

mesma revista. 

 

 

 



34 
 

5.2 ESTUDO DAS PEÇAS 

 

Neste espaço são analisados os dois filmes publicitários: Toda relação é um 

presente, da Natura e Carta, do O Boticário. 

 

 

5.2.1 Toda relação é um presente 

 

a) Ficha técnica 

Título: Toda relação é um presente 

Duração: 60’’ 

Cliente: Natura Cosméticos S.A. 

Produto: Institucional 

Agência: Taterka Comunicações S.A. 

Direção de Criação: Marcelo Lucato.  

Criação: Maneco Pires e Cilene Gonzalez. 

Atendimento: Carlo Alexandre Jardim Sabino, Gabriela Diniz e Camila de 

Almeida Prado.  

RTVC: Iracema Nogueira Lima, Marina Fridman e Carolina Cintra. 

Produtora: O2 Filmes 

Diretor: Gisele Barroco 

Fotógrafo: Alexandre Ermel 

Montagem: Wilson Fernandes 

Finalização: TVC Finalizadora 

Trilha Sonora: Banda Sonora. 

 

b) Instância comunicativa 

O filme publicitário “Toda relação é um presente”
4
 da Natura, criado em 2013 

na parceria entre as agências Taterka e Peralta, analisado neste trabalho de graduação, 

tem duração de um minuto. Foi criado, também, uma versão menor de 30 segundos. A 

campanha foi veiculada nos meses de abril e maio de 2013, com o propósito de celebrar 

as relações e fortalecer os vínculos. 

                                                           
4
 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-s2HPq4Sqgs.  Acesso em: 6 de abril 

https://www.youtube.com/watch?v=-s2HPq4Sqgs
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A Natura, na TV, trouxe filme e vinhetas diárias presentes nos intervalos da 

novela das 21horas, Salve Jorge, da Rede Globo, e no programa Domingo Espetacular 

às 19h, na Rede Record, e nos principais canais de TV paga como GNT, Warner e TNT. 

A trilha sonora do filme também teve a marca registrada da Natura, com canção 

musicada pelos artistas Jeneci e Luê, patrocinados pelo Natura Musical. 

Além do filme, a campanha contou com um encarte especial da Revista Natura 

nas revistas Veja, Claudia , Marie Claire e Época. 

 

c) Instância discursiva 

- Descrição da peça 

O filme publicitário intitulado “Toda relação é um presente”, tem duração de 60 

segundos. Os personagens que nele atuam são pessoas com relações reais. É a amiga 

que mantém relações de afetividade com a outra amiga, assim como o pai e sua filha, os 

avós com seus filhos e netos, a mãe e suas filhas, os dois homens, o casal com seus 

filhos de diferentes etnias, a família com seu bicho de estimação, e a mãe e sua filha que 

está grávida. 

O vídeo apresenta vinte e uma cenas e durante a exibição é reproduzida a música 

“Toda relação é um presente”. Todas as cenas possuem representações de pais, filhos, 

namorados, amigos e família. Na cena um está o pai e sua filha (Às vezes incoerente). 

Logo após, na cena dois, duas crianças que representam irmãos/primos com olhares de 

inocência e felicidade (inocente, comovente). Na cena três estão onze pessoas que 

transmitem a ideia de família, entre elas estão os avós, filhos e netos (às vezes plural). 

Na cena quatro a representação de um casal homossexual, mostrando a diversidade de 

casais (nunca igual). Na cena cinco uma família onde os pais brincam com os filhos de 

diferentes etnias (nunca diferente). Na cena seis apresenta duas jovens de 

aproximadamente 20 a 25 anos que transmitem a amizade. Na cena sete a imagem da 

um closet em dois pés de crianças pequenas que depois aparecem se abraçando e 

sorrindo (toda relação é um presente). Na cena oito volta a relação do pai com sua 

menininha que estão brincando (as vezes irreverente, persistente, contundente). Na cena 

nove tem um closet em duas mãos preparando uma massa, uma com aspecto de mais 

velha e outra jovem, então a cena abre novamente e aparecem quatro mulheres que 

representam a mãe e suas filhas, preparando um bolo (essencial, sempre igual). Na cena 

dez a representação de uma família com filhos pequenos brincando em um piquenique 

(sempre diferente). Na cena onze novamente a família com os avós, filhos e netos, nela 
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todos estão dançando na sala da casa (toda relação é um presente). Na cena doze o pai 

com sua menininha estão com os rostos encostados um no outro (docemente, 

inconstante). Na cena treze o casal que estava no piquenique com seus filhos agora 

aparecem se beijando (envolvente). Na cena quatorze volta para o pai e a menininha, 

onde ela dá muitos beijos nele (nunca suficiente). Na cena quinze a família com filhos 

de diferentes etnias se abraçando dentro de uma piscina (toda relação é um presente). 

Na cena dezesseis o closet nas mãos de duas mulheres, a cena abre e aparece a mãe e 

sua filha de aproximadamente 30 anos (quase nunca o bastante). Na cena dezessete a 

câmera da um closet no pé de um bebê e a mão de um homem, depois no olho homem e 

a cena abre mostrando o bebê sorrindo (transcendente). Na cena dezoito a representação 

de três irmãos/primos, enquanto um menino de aproximadamente 14 a 16 anos toca 

piano, uma menina de aproximadamente 15 a 17 anos dança com um menininho 

pequeno, após a câmera da um closet em dois olhos verdes (devagar, de repente). Na 

cena dezenove um menino abraçado em uma pessoa (toda relação). Na cena vinte volta 

a aparecer o casal que estava no piquenique com os filhos e o cachorro andando em um 

parque. Na cena vinte e um duas mulheres representando mãe e filha de 

aproximadamente 30 e 50 anos sorrindo, enquanto isso aparece na tela “Toda relação é 

um presente”, após a cena da um closet nas mãos delas que estão acariciando a barriga 

da filha, que está grávida, na tela a assinatura da Natura. 

 

Letra da música: 

As vezes incoerente, inocente, comovente 

As vezes plural, nunca igual, nunca diferente 

Toda relação é um presente 

As vezes irreverente, persistente, contundente 

Essencial, sempre igual, sempre diferente 

Toda relação é um presente 

Docemente, inconstante, envolvente 

Nunca suficiente, toda relação… toda relação é um presente 

Quase nunca o bastante, transcendente, devagar, de repente 

Toda relação 
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Figura 1: Frame do filme publicitário Toda relação é um presente 

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=-s2HPq4Sqgs 

 

- Mecanismos e estratégias discursivas 

Quanto à tematização, a campanha volta-se para as relações como presentes, que 

vão muito além dos laços sanguíneos e das convenções, ou seja, são baseadas 

principalmente no afeto e no amor, lembrando o quanto é bom repartir a vida com o 

outro. Que devemos nos sentir sempre “presenteados”. 

Quanto à figurativização, as figuras empregadas na composição da peça ganham 

conformação e sentido a partir da temática proposta pela narrativa, que destaca as 

relações através da inocência do olhar, do sorriso, da família reunida, da conversa entre 

http://www.youtube.com/watch?v=-s2HPq4Sqgs
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duas pessoas, da brincadeira dos pais com seus filhos, do passeio entre amigas, do 

abraço, do momento em que mãe e filhas cozinham juntas, da família reunida em um 

parque, da dança em sintonia, da aproximação dos rostos como gesto de afetividade, dos 

beijos, do carinho que é transmitido de todas essas formas.  

No que diz respeito à actorialização, são trinta e um atores, entre eles quatro 

meninas, quatro meninos, sete homens, quatorze mulheres e dois bebês, que 

protagonizam as relações de afetividade entre elas a amizade, a família e o 

relacionamento de casais. Durante o filme aparecem atores de diferentes etnias, famílias 

com hábitos de costume e cultura diferentes. 

De acordo com a espacialização, o cenário em que se passa a narrativa 

publicitária é em ambientes característicos do dia-a-dia.  A composição discursiva 

sugere diferentes localizações: são espaços internos (quarto infantil, sala de estar, 

cozinha) e espaços externos (parque de lazer, piscina) onde todas as relações acontecem, 

de maneira descontraída, pois são ambientes de lazer. 

Quanto à temporalização, o filme é marcado por um ritmo calmo e representa o 

tempo atual, comandado pela cadência sequenciada da canção. Todas as cenas 

acontecem no mesmo momento, mostrando que as relações acontecem em diversos 

lugares ao mesmo tempo.  

No que se refere à tonalização, o texto faz uso de uma combinatória tonal que 

articula alegria, felicidade, amor, carinho, inocência e afeto para garantir ao filme um 

tom comovente e familiar. 

 

 

5.2.2 Carta 

 

a) Ficha técnica 

Título: Carta 

Duração: 1’30’’ 

Cliente: O Boticário 

Produto: institucional 

Agência: AlmapBBDO 

Diretor de Criação: Marcello Serpa, Luiz Sanches 

Criação: Ana Carolina Reis, Renato Simões, Bruno Prósperi  
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Atendimento: Fernão Cosi, Ana Carolina Boccia, Carol Gouveia, Flavia Locci 

RTVC: Vera Jacinto, Gabriel Aguiar Dagostini 

Produtora: Killers  

Direção: Claudio Borrelli 

Fotografia: Ted Abel Pedro 

Montagem: Claudio Borrelli e Marcelo Cavalieri 

Finalizadora: Casablanca 

Trilha / Locutor: Raw Produtora de Audio 

 

b) Instância comunicativa 

O segundo filme publicitário selecionado para análise é “Carta”
5
 criado em 2011 

pelas agências Future Brand e AlmapBBDO, tem duração de um minuto e 30 segundos. 

Estreou dia 27 de março de 2011, durante o programa Fantástico, da Rede Globo, que 

começa às 20 horas e 45min. A maior rede de franquias de perfumaria e cosméticos do 

mundo lançou sua nova logomarca no dia 23 de março de 2011 e a campanha apresenta 

a nova plataforma de comunicação da marca, que destacam seu novo conceito: “A vida 

é bonita, mas pode ser linda”. Após a estreia durante o Fantástico, passou a ser 

veiculado durante a novela das 21 horas na Rede Globo. Ele também foi ao ar durante 

os programas dirigidos ao público feminino nas emissoras de TV por assinatura Sony, 

Fox, Fashion TV, Warner, AXN, Universal e GNT. Na versão de 45”, “Carta” foi 

veiculado nas diversas emissoras de TV abertas e a cabo. No cinema, a versão original 

foi para as telas da rede Cinemark de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 

Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Brasília e Recife. Os primeiros anúncios sequenciais 

estão nas revistas Veja (2 de abril de 2011) e Caras (6 de abril de 2011). A mídia 

impressa se desdobrou em anúncios de páginas duplas e triplas. A campanha também 

permaneceu no ar nos patrocínios de O Boticário na TV.  

 

c) Instância discursiva 

- Descrição da peça 

O filme publicitário com duração de um minuto e 30 segundos, intitulado 

“Carta” do O Boticário, possui quatorze cenas. 

                                                           
5
 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=X_RAF130AGA. Acesso em: 6 de abril 

http://www.youtube.com/watch?v=X_RAF130AGA
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A cena um inicia com uma jovem mulher, que é a personagem principal, de 

aproximadamente 30 a 35 anos, que pega um livro e vê cair de dentro dele uma carta 

que escreveu destinada a ela mesma no futuro, ela abre a carta, sente o perfume no 

papel, então começa uma locução em off com a leitura da mesma e ao fundo uma trilha 

sonora (Para eu mesma no futuro. Olá, futura eu. E então, como estamos?). Na cena 

dois começa com um closet na boca de uma jovem passando batom, que representa ela 

no passado, depois a imagem abre e aparece ela sentada dentro de um avião (Será que a 

gente tomou as decisões certas?). Na cena três aparece ela participando de uma corrida, 

chegando à linha de chegada sorrindo (Será que não cansamos de perseguir nossos 

sonhos?).  Na cena quatro ela está parada em frente a loja do O Boticário, observando 

um músico que toca saxofone, enquanto os pedestres passam apressados, sem notar a 

magia da música do artista, a câmera da um closet nos olhos da personagem, que estão 

olhando pra cima e com lágrimas (A gente ainda se emociona com as mesmas coisas?). 

A cena cinco inicia com a câmera dando um closet em uma mão que segura um 

walkman colocando dentro dele uma fita, a imagem abre e mostra uma jovem que 

representa ela no passado, dançando e cantando a música que está escutando no 

walkman. (Ainda gosta das mesmas coisas?). Na cena seis ela abre o forno do fogão e 

faz uma cara de desapontada porque o bolo não deu certo e aparece várias outras 

tentativas de fazer o bolo, como se estivesse mostrando que ela continuou errando a 

receita (Me pergunto se a gente ainda comete os mesmos erros?). Na cena sete ela está 

no carro com seu marido, sorrindo, então ela olha para o banco de trás e estão um 

menino e uma menina, que representam seus filhos, dormindo (Ficamos ricas?). Na 

cena oito ela está dentro de um trem, fazendo um desenhando as pessoas que estão 

dentro dele também (Encontramos a cura para o tédio?). Na cena nove ela está 

chorando e abraça um senhor de aparentemente 70 a 80 anos (Aprendemos a perdoar?). 

Na cena dez a câmera da um closet nas mãos dela que estão digitando uma mensagem 

no celular para seus amigos (Será que a gente tem coisas interessantes para dizer?). Na 

cena onze aparece uma prateleira com perfumes, maquiagens e hidratantes em cima, ela 

pega um perfume e passa, enquanto isso o marido está chegando em casa, eles se olham 

e eles sorriem (A gente continua recebendo elogios?). Na cena doze ela está brindando 

com duas amigas, no alto de um prédio, comemorando (Será que chegamos lá? E se 

chegamos, lá continua lá?). Na cena treze aparece ela jovem, colocando perfume na 

carta que escreveu anos atrás (Mas o mais importante, estamos felizes? Se eu nos 

conheço bem). Na cena quatorze volta pra ela lendo a carta, sorrindo (devemos estar. 
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Onde quer que você chegue, chegue linda). No momento em que termina a cena, 

enquanto uma locução em off fala: “O Boticário. A vida é bonita, mas pode ser linda” o 

slogan da campanha também aparece na tela. E para encerrar a logo do O Boticário. 

 

Locução em off: 

 

Para eu mesma no futuro.  

Olá, futura eu. E então, como estamos? 

Será que a gente tomou as decisões certas? 

Será que não cansamos de perseguir nossos sonhos? 

A gente ainda se emociona com as mesmas coisas? 

Ainda gosta das mesmas coisas? 

Me pergunto se a gente ainda comete os mesmos erros? 

Ficamos ricas? 

Encontramos a cura para o tédio? 

Aprendemos a perdoar? 

Será que a gente tem coisas interessantes para dizer? 

A gente continua recebendo elogios? 

Será que chegamos lá? E se chegamos, lá continua lá? 

Mas o mais importante, estamos felizes? Se eu nos conheço bem, devemos estar. 

Onde quer que você chegue, chegue linda. 

O Boticário. A vida é bonita, mas pode ser linda. 



42 
 

 

Figura 2: Frame do filme publicitário Carta 

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=X_RAF130AGA 

 

- Mecanismos e estratégias discursivas 

Quanto à tematização, a campanha volta-se para a preocupação com a beleza da 

mulher no futuro, além disso, ela se refere aos sonhos, desejos e realizações que a 

mulher busca. 

Sobre a figurativização, a peça busca, através da carta, fazer questionamentos 

sobre a vida da mulher, as suas decisões, sonhos, emoções, gostos, erros, sentimentos, 

interesses e realizações. Tudo isso é representado no vídeo através de sorrisos, lágrimas, 

abraços, olhares e lembranças. 

No que diz respeito à actorialização, são nove personagens, entre eles três 

homens, três mulheres, duas crianças e uma adolescente que representa ela no passado. 

Todos possuem uma relação com a personagem principal, seja como marido, filho, pai, 

amiga ou até mesmo um músico que ela observa durante o vídeo.  

De acordo com a espacialização, os lugares em que se passa a narrativa são 

comuns do cotidiano, entre eles estão sala de estar, que é onde a personagem principal 

encontra e lê a carta; a cozinha, quando aparecem as diversas tentativas de acertar o 

http://www.youtube.com/watch?v=X_RAF130AGA
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bolo que a personagem está fazendo; dentro do carro, com sua família; do metro, e de 

um avião; na rua enquanto admira o músico; no quarto, que aparece tanto quando ela era 

jovem quanto já adulta e em uma festa, onde está comemorando e brindando com suas 

amigas. Em todos os espaços aconteceram momentos que são lembrados por ela no 

decorrer do vídeo. 

Quanto à temporalização, o vídeo representa o presente e o passado ao mesmo 

tempo, não é sequencial, pois enquanto a personagem lê a carta, através de 

questionamentos, vão surgindo lembranças de quando ela era jovem e de momentos que 

marcaram a sua vida.  

No que se refere à tonalização, o vídeo inicia com um tom de lembrança. A 

personagem principal se questiona sobre os sonhos, gostos, decisões, realizações e 

emoções, enquanto lembra o seu passado, fazendo com que o receptor se identifique 

através das lembranças e se questione sobre as mesmas situações. 

 

 

5.3 REFLEXÕES PONTUAIS 

 

As marcas “Natura” e “O Boticário” possuem posicionamentos diferentes, mas 

semelhantes na base, em seus filmes publicitários. Enquanto a “Natura” direciona-se 

para a família e para as relações, acreditando que celebrar as relações é fortalecer os 

vínculos, renovar os laços e ressignificar o amor; o “O Boticário” refere-se diretamente 

ao público feminino, a mulher, valorizando as pessoas, contanto histórias, relações e 

sonhos, coisas que toda mulher deseja.  

A Natura busca criar valor para a sociedade como um todo, gerando resultados 

integrados nas dimensões econômica, social e ambiental. Acredita que resultados 

sustentáveis são alcançados por meio de relações de qualidade, por isso busca manter 

canais de diálogo abertos com todos os públicos. De acordo com o presidente de 

operações da Natura, Pedro Passos, o denominador comum, a linguagem comum, são os 

valores, as causas comuns. É dessa forma que a Natura consegue articular a sua 

estratégia de negócio com as suas capacidades de maneira a conseguir um modo de 

operação que a diferencia dos concorrentes, cria valores que são percebidos pelos seus 

consumidores, estabelece um processo de gestão que permite ter clareza do que é 

essencial e do que deve ser mudado para alcançar os seus objetivos de longo prazo. 

Com isso, em 36 anos de existência, atingiu a liderança no mercado brasileiro, 
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concorrendo com grandes empresas internacionais, e já partiu para o mercado 

internacional. 

Em contrapartida, O Boticário tem o posicionamento “Beleza é o que a gente 

faz”, que traduz essência, personalidade e valores do Grupo Boticário. Os termos “é”, 

“beleza”, “gente” e “faz” produzem um todo de significado: “Beleza” por meio do 

desenvolvimento e fabricação de produtos, de atitudes positivas e sustentabilidade, o 

grupo leva a beleza e autoestima e inspiram pessoas, empresas e sociedade para a 

construção de um mundo mais belo; “É” representa o presente, o agora. Reforça as 

atitudes empreendedoras que levam a pensar, hoje, em soluções para o amanhã; “Gente” 

mostra o lado humano, é o reconhecimento pela dedicação da rede colaborativa que 

constrói esta história de sucesso e conduz toda a nossa estrutura empresarial; e 

“Faz” simboliza o espírito empreendedor do Grupo e de quem faz parte dele, com o 

desejo incessante de crescer, dar oportunidades de crescimento e fazer sempre mais. 

As duas marcas de cosméticos são direcionadas para o público feminino, ambas 

fazem uso do apelo emocional em seus filmes publicitários, com objetivo de emocionar 

seu público-alvo e incentivar a identificação dele com o que está sendo apresentado e 

com os valores das marcas; porém, elas utilizam focos diferentes ao se comunicar com 

os receptores. Enquanto a Natura trabalha com as relações como forma de presente para 

as pessoas, buscando fazer com que o público se identifique com as relações 

apresentadas, o O Boticário foca na mulher, na beleza e no futuro. De forma geral, 

ambas marcas buscam a identificação do público com as histórias retratadas em vídeos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estudar a emoção e os efeitos que ela produz na sociedade, está relacionado ao 

cotidiano das pessoas, que a todo momento recebem novas e diferentes informações. 

Neste trabalho buscou-se entender como se dá a utilização do sentimento como apelo 

publicitário no audiovisual, que vem sendo utilizado por muitas marcas. 

Este se revelou um desafio desde o início: a pouca bibliografia sobre a emoção, 

os sentimentos e a publicidade para a mulher, mostram-se as dificuldades de 

desenvolver o referencial teórico. 

Como abordado ao longo desta investigação, na sociedade atual, as emoções ou 

sentimentos fortes podem alterar o desempenho das decisões, devem fazer procurar ter 

objetividade em áreas essencialmente subjetivas. A emoção representa uma forma de 

excitação perante uma situação que normalmente leva à aparição de um sentimento.  

Sentimentos são informações que todos os seres são capazes de sentir em 

diferentes situações que vivenciam, é a capacidade de emocionar, envolver, afetar e 

sentir-se afetado.  Ao utilizar o sentimento na mensagem publicitária, deve-se fazer o 

receptor refletir o presente e propiciar uma perspectiva pessoal sobre os eventos com os 

quais se está defrontando. A partir do momento que as coisas/sentimentos passam a 

serem sentidas como reais, a publicidade acaba de vender fórmulas para expressar e 

experimentar as mais variadas emoções. 

A proposta central desta pesquisa baseou-se em compreender as estratégias 

empregadas em filmes publicitários que utilizam o sentimento como apelo principal. 

Para isso apresentou-se dois anúncios que fazem uso dessa estratégia, “Carta” do O 

Boticário e “Toda relação é um presente” da Natura. Como resultado obteve-se que o 

sentimento nos dois filmes publicitários, é utilizado para que o público-alvo se envolva 

e identifique-se com o que é apresentado, vai além de convencer, pois aproxima as 

marcas do cotidiano das pessoas.  

Com relação aos objetivos específicos, o primeiro refere-se a “refletir sobre o 

uso do apelo sentimental em publicidades”. Da mesma forma, observa-se que a 

utilização da emoção na publicidade é considerada uma estratégia, a publicidade 

sustentada no emocional desperta a atenção e provoca o interesse, trabalha com a 

subjetividade, o magnetismo e o fascínio. Isso pode ser constatado a partir das reflexões 
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realizadas com as leituras de Ochs (1988), Viscot (1982), Thorson (2002), Gallois 

(1994), entre outros. 

Quanto ao segundo objetivo, “analisar os filmes publicitários das marcas 

concorrentes Natura e O Boticário”, verificou-se através do aporte teórico e 

metodológico da semiótica greimasiana e da análise das instâncias comunicativas e 

discursivas, com a descrição das peças, a verificação do temas, da figurativizações, dos 

atores, do espaço, do tempo e do tom utilizados nos audiovisuais. 

O terceiro objetivo de “compreender o sentimento utilizado como forma de 

persuasão nos filmes publicitários “Carta” do O Boticário (2011) e “Toda relação é um 

presente” da Natura (2013)” percebe-se que no filme da Natura, a marca volta-se para as 

relações como presentes, que vão muito além dos laços sanguíneos e das convenções, 

ou seja, são baseadas principalmente no afeto e no amor, lembrando o receptor quanto é 

bom repartir a vida com o outro. Já no filme “Carta” do O Boticário, a marca volta-se 

para a preocupação com a beleza da mulher no futuro, além disso, ela se refere aos 

sonhos, desejos e realizações que a mulher busca. 

E por fim, o quarto objetivo de “comparar o apelo emocional empregado nos 

filmes publicitários das marcas analisadas (Natura e O Boticário)” nota-se que apesar de 

um ser direcionado para as relações e o outro focar na mulher, na beleza e no futuro; 

ambos os filmes apresentam situações do cotidiano, para que o público se identifique 

com os momentos, as lembranças e as relações, criando também uma identificação com 

a marca. 

Desta forma conclui-se que foi possível responder aos objetivos mobilizadores 

desta pesquisa. No entanto, a conclusão do presente trabalho não significa o fim de uma 

reflexão, mas pode ser o começo, acredita-se que novas pesquisas sobre o apelo 

emocional como forma de persuasão devem ser realizadas. 

Sendo assim, foi possível concluir que, a publicidade utiliza o sentimento como 

apelo para aproximar a marca da realidade do seu público-alvo, fazendo com que ele se 

identifique com ela, através dos comerciais. Afinal, ao utilizar o sentimento, a 

publicidade e suas técnicas persuasivas, mostram que mesmo na sociedade atual, onde 

as pessoas estão sempre na correria do dia-a-dia, quando algo envolve a emoção e os 

sentimentos, ultrapassa qualquer barreira, seja ela social, cultural ou racial. 
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