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RESUMO 

 

O texto dentro da publicidade tem papel fundamental, mesmo quando a peça não é 
composta apenas por texto ele aparece na assinatura da peça ou na própria 
linguagem visual. Usar a ancoragem ou a retórica da imagem para fazer com que as 
peças publicitárias tenham ainda mais poder de persuasão deixam a ideia criativa 
ainda mais forte e fácil de compreender. A linguagem dentro da publicidade muda 
sempre de acordo com o público e as minorias estão ganhando representações dentro 
da publicidade, um dos temas mais abordados nessa nova linguagem publicitária é o 
empoderamento feminino, a mulher não quer mais ser vista como o sexo frágil ou 
personagem que apenas cuida da família e do lar. Desde o nascimento do movimento 
feminista as mulheres lutam por igualdade e respeito em todos os âmbitos da 
sociedade e desde 2005 a publicidade brasileira vem inserindo a mulher dentro de 
suas campanhas com um outro olhar, empoderando-a, dando voz e força. Com 
objetivo de comprovar a força do texto publicitário e as técnicas usadas nas 
campanhas foi feita uma pesquisa qualitativa de natureza básica, dialética e 
exploratória na qual envolve verdades e interesses universais, procurando gerar 
conhecimentos novos, úteis para o avanço dos estudos sobre comunicação. Sem 
aplicação prevista. A campanha Conto de Fadas comprova esta nova linguagem 
voltada para o público feminino, a qual foi analisada através da semiótica do texto e 
da imagem, baseando nas pesquisas de autores como Santaella e Nöth (2010), 
podendo assim encontrar e interpretar os signos. Quanto aos resultados encontrados 
através destas pesquisas, fica comprovado que o texto é fundamental para melhor 
compreender a peça e que fazer com que o leitor tenha maior interação com ele e que 
o empoderamento feminino dentro da publicidade está cada vez mais presente, 
mudando assim o olhar sobre a mulher dentro da propaganda. 
 

Palavras-chave: Publicidade; Redação Publicitária; Empoderamento; O Boticário 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The text within advertising has a fundamental role, even when the piece is not only 
composed by text it appears in the signature of the piece or in the visual language 
itself. Using the anchorage or rhetoric of the image to make the advertising pieces have 
even more persuasion power make the creative idea even stronger and easier to 
understand. The language within advertising always changes according to the public 
and minorities are gaining representations within advertising, one of the themes most 
addressed in this new advertising language is the female empowerment, the woman 
no longer wants to be the fragile sex or character that just take care of family and home. 
Since the birth of the feminist movement, women have been fighting for equality and 
respect in all spheres of society and since 2015 Brazilian advertising has been inserting 
women into their campaigns with another look, empowering them, giving voice and 
strength. In order to prove the strength of the publicity text and the techniques used in 
the campaigns, a qualitative research of basic, dialectical and exploratory nature was 
carried out in which it involved universal truths and interests, seeking to generate new 
knowledge, useful for the advancement of science. No intended use. The Fairy Tale 
campaign proves this new language aimed at the female audience, which was 
analyzed through the semiotics of text and image, based on the researches of authors 
such as Santaella and Nöth (2010), thus being able to find and interpret the signs. As 
for the results found through these surveys, it is proven that the text is fundamental to 
better understand the piece and that the reader has more interaction with it and that 
female empowerment within advertising is increasingly present, thus changing the look 
about the woman inside the advertisement. 

 

Keywords: Advertising; Advertising Writing; Empowerment; The Boticário 
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INTRODUÇÃO  

 

 

Este projeto intitulado TEXTO PUBLICITÁRIO X EMPODERAMENTO: a 

relação entre o texto e a imagem na campanha Conto de Fadas da marca O Boticário 

trata-se de uma pesquisa qualitativa com um intuído de relacionar o texto e a imagem 

de peças publicitárias onde contém sua comunicação psicoafetiva, na qual tem a 

intensão de mexer com a emoção do seu consumidor, fazendo assim com que o seu 

público-alvo sinta-se mais ligado a marca e aos produtos. 

Ao observar este tipo de campanha nas mídias brasileiras nasceu a curiosidade 

de analisar com maior intensidade este nicho de peças e clientes, onde o lado 

emocional é grande aliado das criações publicitárias. Com base nessas campanhas 

surgiu a ideia deste projeto de pesquisa para que assim pudesse entender melhor 

estas campanhas que estão sendo produzidas por grandes marcas como O Boticário, 

Barbie e Always. 

Devido a quantidade de campanhas que estão surgindo nos veículos de 

comunicação com um formato novo e não tradicional, trazendo personagens que 

antes não eram visto com tanta frequência surgiu a necessidade de entender melhor 

o que essas campanhas causam no público consumidor e quais são as formas de 

abordagem que estão sendo usadas para melhor atrair e representar essas minorias 

que eram anteriormente vistas de formas diferentes como as mulheres em comerciais 

de cerveja, em marcas de produtos de beleza onde a mulher se arrumava para o 

homem, tradadas como o sexo frágil e até mesmo a inclusão de gays e negros em 

campanhas nacional de marcas conceituadas no país. 

Todos esses fatos fizeram com que se criasse o desejo de querer executar uma 

análise mais profunda para que assim pudesse entender melhor o que causou esta 

mudança dentro da publicidade brasileira e quais são as técnicas por elas utilizadas 

para tocar de forma emocional nesses consumidores antes não representados. 

Este projeto analisou as técnicas usadas no texto e imagem utilizados nas 

peças com base na semiótica e o comportamento do seu consumidor feminino o qual 

é o público-alvo da marca O Boticário. 

Na campanha Conto de Fadas, publicada no ano de 2005 em revistas de todo 

o país, foram usadas como técnica o modelo 1+1=3 onde existe a relação entre 

imagem e texto, que juntas formam uma ideia diferente dos signos vistos 
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separadamente, o que segundo Figueiredo (2005), esse tipo de campanha vai além 

da boa propaganda. 

Além das pesquisas bibliográficas, foi necessário fazer pesquisa na web para 

encontrar as imagens do anúncio “Conto do Fadas” da marca O Boticário o qual é o 

objeto da análise para comprovar a força do texto publicitário em anúncios através da 

semiótica. 

Será encontrado no primeiro capítulo desde projeto as técnicas textuais que 

podem ser utilizadas dentro de uma campanha publicitária, as funções do título, a 

relação dele com os demais elementos dentro de uma peça, formas diferentes de 

atrair o receptor usando o texto de acordo com o produto/serviço e público-alvo. 

Ainda no primeiro capítulo será visto o que são campanhas de oportunidade, 

como e onde a publicidade consegue utilizada dentro das campanhas, os tipos de 

anúncios, técnicas como 1+1=3, e os cuidados que devem ser tomados na hora de 

criar uma peça publicitária. 

No segundo capítulo o assunto será sobre ancoragem e a teórica da imagem, 

onde a ancoragem é a relação entre texto e imagem e a mensagem que está ligação 

traz para o leitor, sua função dentro da publicidade é fazer com que o público consiga 

entender a mensagem da peça mesmo que ela não seja alfabetizada ou fale o idioma 

da campanha, sendo assim, a ancoragem é um facilitador para o receptor, trazendo 

para ele uma forma mais sucinta de compreender o que a mensagem deseja 

transmitir. 

Já a retórica da imagem tem como função descobrir se os signos encontrados 

nas imagens teriam as mesmas estruturas dos signos linguísticos, para Barthes 

(1990) a retórica da imagem é um sistema que adota os signos de outro sistema, para 

deles fazer seus significantes, é um sistema de conotação.  

Ou seja, a relação entre texto e imagem, quando bem elaborada, tem a 

capacidade de transmitir uma mensagem mais eficaz e assertiva, guiando o receptor 

a compreender corretamente os signos do anúncio. 

Seguindo para o terceiro capítulo, será relatado fatos históricos do movimento 

feminista que iniciou no século XIX no Reino Unido e nos Estados Unidos da América 

o que levou muitas mulheres a sair nas ruas e lutar por seus direitos. 

Na atualidade este movimento feminista, onde a mulher deseja ser livre das 

amarras da sociedade está sendo refletido na publicidade, campanhas de grandes 
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marcas como a Dove, Barbie e Boticário estão inserindo a figura feminina em suas 

campanhas de maneira diferente, o que não era visto em décadas atrás. 

Em seguida será contado a história da marca O Boticário, genuinamente 

brasileira e criada por um boliviano desde sua criação que inicialmente seria uma 

farmácia artesanal em 1977, sempre desejou ser diferente das demais, buscava 

sempre a comodidade dos seus clientes que iam até sua pequena farmácia comprar 

remédios. 

Pouco tempo depois a o boliviano Miguel decidiu criar produtos dermatológicos 

assinados pela própria marca O Boticário. Sua primeira colônia foi Aqua Fresca, criada 

com a perfumista Maria Elisabeth Martins de Oliveira, lançada em 1979, essa criação 

O Boticário inaugurou sua primeira loja em 1980 em Brasília, o crescimento foi 

rápido e já em 1982, acontecia a inauguração de uma fábrica de grande porte em 

Curitiba, fabricando aproximadamente 400 mil unidades por ano. 

A marca O Boticário faz parte do Grupo Boticário, também proprietário das 

marcas Eudora, Quem Disse, Berenice? e The Beauty Box (uma rede de varejo 

multimarcas, que comercializa perfumes e cosméticos de grifes como Calvin 

Klein e Lancôme). Anualmente são lançados pela marca mais de 300 novos itens, 

entre produtos de linha e edições limitadas. 

Em 2005, O Boticário lança a campanha Conto de Fadas, composta por 4 

(quatro) peças voltadas para o público feminino e diferente de muitas campanhas 

anteriormente lançadas pela marca. 

Nesta campanha a figura feminina é forte, independente e delicada. Através 

dos seus signos demonstram que a mulher pode ser como ela quiser, que dentro de 

toda mulher existe uma fera. Com a padronização das peças, ancoragem e uma 

linguagem composta por signos, esta campanha facilita a memorização e a aproxima 

do seu público-alvo. 

 

  

http://www.mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/06/calvin-klein-american-fashion-wear.html
http://www.mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/06/calvin-klein-american-fashion-wear.html
http://www.mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/06/lancme-internationaly-symbol-of-beauty.html
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1. A FORÇA DA PALAVRA NA PUBLICIDADE; TÍTULO; ANÚNCIO E 

SEMIÓTICA 

 

Autores como Figueiredo (2005), Santaella (2010), Santaella e Nöth (2010) e 

Carvalho (2000), defendem que o texto dentro de uma peça tem grande importância, 

atrai, prende a atenção e até mesmo guia o consumidor até a compra, ele tem grande 

poder de persuasão, além de conter diversas técnicas que fazem com que o leitor 

tenha interação com o anúncio. 

As quatro peças da Campanha Conto de Fadas: Branca de Neve, Cinderela, 

Chapeuzinho Vermelho e Rapunzel serão analisadas com base na semiótica do texto 

e da imagem fazendo com que seja facilmente perceptível as técnicas para que assim 

possam ser identificados todos os aspectos da peça fazendo assim com que o leitor 

consiga compreender como foi construída toda a campanha e seus aspectos técnicos. 

Baseada em pesquisas feitas nas obras dos autores Figueiredo (2005), Hoff e 

Gabrielli (2004), as quais falam notoriamente sobre a importância do título bem 

colocado dentro de anúncios publicitários, as maneiras de como se pode criar um bom 

anúncio utilizando as formas corretas de atrair o receptor. 

Carvalho (2000, p.18), diz que “a palavra tem o poder de criar, de prometer e 

negar, e a publicidade se vale desse recurso como seu principal instrumento”. Dessa 

forma pode ser percebido que em um texto bem produzido e com o direcionamento 

certo, possivelmente este alcançara seu objetivo pois devido as variações de sentido 

e significações a palavra é capaz de migrar por várias vertentes dentro e fora de um 

anúncio e a publicidade, procura usá-la com inteligência. 

Em uma das peças da campanha Conto de Fadas o anúncio diz: “Gabriela vivia 

sonhando com seu príncipe encantado. Mas, depois que ela passou a usar O 

Boticário, foram os príncipes que perderam o sono”, a palavra deixa de ser apenas 

informativa e passa a ter um poder de persuasão, emoção, enaltece o 

empoderamento feminino  e ainda convida o consumidor a usar os produtos para obter 

o que deseja e o que ele sonha. 

Ainda segundo Carvalho (2000), pode-se dizer que é “algo parecido com a 

crença em Papai Noel: mesmo que não se acredite em mitos, todos o aceitam como 

símbolo de amor e proteção”. Ou seja, quando aceitamos que algo pode ser capaz de 

suprir ou satisfazer qualquer tipo de aspectos psicológicos do consumidor mesmo que 
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o nosso racional saiba que não funciona, escolhemos aceitar o irreal para assim 

satisfazer nosso emocional. 

 O texto publicitário tem como função persuadir, atrair e prender o leitor. Ele 

deve ser bem elaborado para que esse objetivo seja alcançado. O texto tem a função 

de completar o leitor com o que ele deseja, dando-lhe a sensação de prestígio, amor, 

sucesso, vitórias, e quando necessário trazer sensações negativas como culpa, 

tristeza e até mesmo desconforto se a campanha for de cunho educacional, pode-se 

citar como por exemplo uma campanha contra o aborto.  

A escolha dessas palavras são a chave para a formulação de títulos que 

chamam a atenção dos consumidores, sendo norteados para que esses possam 

desfrutar o anúncio por completo. O título tem por objetivo chamar a atenção do 

consumidor e servirá para guiá-lo ao anúncio completo. O texto dentro das peças 

publicitárias é primordial pois dará ao consumidor a afirmação e compreensão do que 

irá se tratar o anúncio. Um bom título, por exemplo, conseguirá arpoar a atenção do 

leitor. 

 

Fonte: Creativitate (2013) 

 

Segundo Figueiredo (2005, p.13) “título ou chamada é a frase que tem por 

objetivo chamar a atenção do consumidor em seu primeiro contato”. Após esta 

Figura 1 Cinderela da Campanha Conto de Fadas 
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afirmação entende-se que o título dentro dos anúncios publicitários não é apenas uma 

frase ou palavra marcante colocada de qualquer forma em um bom layout. Ainda 

segundo o autor, existem algumas técnicas que ajudam a formar um título para torná-

lo ainda mais atrativo e instigante para o leitor. 

 Uma das técnicas usadas para a montagem do título e imagem é a 1+1= 1, ou 

seja, um título trabalhado com uma imagem e que transmite uma redundância entre 

elas, ou seja, o texto lido sozinho é entendível sem necessidade de suporte da imagem 

e vice-versa. Devido a essa repetição de sentidos deve-se sempre tomar cuidado e 

prestar bastante atenção pois excesso de redundância deixará a peça cansativa e 

chata para o leitor, passando uma sensação de cansaço na hora da leitura. Sua 

principal característica é a oferta ao produto e serviço, vista com maior frequência nos 

anúncios voltados para o varejo, classificados de jornais e ofertas pois ela é voltada 

para preço e/ou ao produto. 

Uma outra técnica utilizada em um anúncio que se relaciona com a imagem é 

a 1+1= 2, este formato é o mais usado nos anúncios no qual texto e imagem se 

completam sem uso de redundância e só consegue ter sentido estando juntos pois 

eles formam uma ideia concisa e eficaz na percepção do leitor perante o anúncio. 

A terceira técnica usada na relação entre título e imagem é a 1+1= 3, compõe 

boa parte das grandes peças publicitárias formadas por múltiplas ideias, e funciona 

da seguinte forma: texto e imagem passam mensagens que sozinhas são 

compreendidas individualmente, mas quando unidas formam uma terceira ideia 

diferente e ainda mais forte. 

 No momento de criar um título o publicitário deve ter cuidado com a escolha 

quando ele vier no modo interrogativo pois pode causar uma baixa eficiência 

publicitária como afirma Figueiredo (2005), caso o público tenha uma resposta 

contrária ao que está proposto pelo cliente, mesmo que essa resposta seja 

inconscientemente.  

  Um outro tipo de anúncio que raramente consegue sucesso, é aquele que traz 

o nome do produto anunciante, pois nesse caso há uma inversão da função do título 

com a assinatura. Do ponto de vista de Figueiredo (2005, p. 123) “com a utilização do 

nome do anunciante no título, [...] o anúncio não estabelece aquela conversa, aquela 

interação com o consumidor que desejamos”, sendo dessa forma há uma quebra de 

interação entre o leitor e a peça publicitária e pode não alcançar o objetivo de atrair o 
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consumidor a ler a mensagem por completo e persuadi-lo a compra. Veja no exemplo 

a seguir: 

Figura 2: Talharim - Nissin 

 

Fonte: UEMG (2016) 

 

Segundo as FIGUEIREDO (2005) existem duas maneiras de intitular um 

anúncio: hard sell (gritada) ou soft sell (sussurrada), essas duas técnicas são usadas 

para dar intensificação ou delicadeza ao título. Em termos de redação, com o hard 

sell, usa-se o verbo no imperativo, no que a mensagem está concentrada no 
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destinatário. O soft sell é tão sedutor quando o anterior citado, porém ele é mais 

delicado, como se estivéssemos sussurrando ao ouvido do consumidor. 

O anúncio pode ser formado por um texto, ilustrado ou não, que se divulga nos 

veículos de comunicação para exibir um produto, oferecer serviços ou incentivar uma 

campanha organizacional. Neste sentido cada anúncio publicitário deve ser usado de 

acordo com o que se pretende atingir. Um dos anúncios mais chamativos na 

publicidade são os anúncios de oportunidade. São aqueles usados estrategicamente 

e com muita criatividade aproveitando-se de eventos, acontecimentos ou fatos 

inesperados que esteja sendo falado pela sociedade, Figueiredo afirma que: “o que 

define um anúncio de oportunidade é a utilização de um tema do momento para 

divulgar o produto ou serviço. 

 Entretanto, existem alguns anúncios de oportunidade chamados 

semiprevisíveis, que são aqueles anúncios veiculados em períodos eleitorais, os jogos 

olímpicos, a visita de um Papa ao país. Enfim, fatos que podemos imaginar como 

serão antes do acontecimento propriamente dito. Se o acontecimento, for uma partida 

de futebol ou o resultado de um jogo de basquete, as agências podem 

antecipadamente criar mais de uma peça imaginando possíveis resultados, tanto para 

vitória quanto para derrota de ambos os times. 

 Há também um outro tipo de anúncio de oportunidade que são os 

acontecimentos previsíveis, baseados em comemorações com datas marcadas no 

calendário, são as chamadas datas sazonais como o Dia das Mães, Dia dos 

Namorados, Natal dentre outras mais datas comemorativas que compõe o calendário. 

 Através destas variáveis são aplicados estilos de textos diferentes para 

alcançar assertivamente o público que a marca deseja atingir. Existem dois estilos de 

anúncios muito utilizados na propaganda, o apolíneo, que tem uma linguagem lógica 

e racional com o intuito de convencer e o dionisíaco, voltado para a emocional e tende 

a persuadir o leitor. 

Quando se fala em semiótica refere-se ao estudo e análise dos significados dos 

signos, não apenas o significado superficial das coisas, mas o que elas nos 

transmitem, sua significação no interno do objeto analisado seja ele imagem, ou texto. 

Pode-se entender a semiótica como um fenômeno por ele interferir diretamente 

na percepção da mente humana e segundo Peirce (1867), existem três elementos em 

todos os fenômenos que  se apresentam à mente e eles são chamados de 

primeiridade que são as primeiras sensações que conseguimos perceber como por 
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exemplo a qualidade, sentimentos, originalidade e tudo mais que esteja relacionado 

ao acaso, a  segundidade  está mais ligada as ideias de dependência, ação e reação, 

o aqui e agora, conflitos, dúvidas. Já a terceiridade parte do pressuposto da 

generalidade, crescimento, inteligência e continuidade. 

 
Textos publicitários sobre bens de consumo e serviços em jornais, revistas, 
cartazes, no cinema, na televisão e na internet representam um objeto de 
investigação, do qual, além da semiótica, se ocupam também muitas ciências 
adjacentes. (SANTAELLA; NÖTH, 2010 p. 75.) 
 

 

Tendo conhecimento desses elementos, a publicidade faz uso em suas peças 

para poder atrair e persuadir o seu consumidor, utilizando-os nas imagens e textos, 

fazendo junção com as técnicas clássicas de redação e layout formando assim peças 

eficazes que conseguem alcançar o seu objetivo. 

Com base em modelos de persuasão do filosofo Aristóteles, Derbaix criou um 

quadro em que nela apresenta uma sequência de hierarquia de apreensão da 

mensagem, a qual será mostrada a seguir: 
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QUADRO DE HIERARQUIA DE APREENSÃO DA MENSAGEM 

 

Fonte: Figueiredo, Celso 
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2. ANCORAGEM E RETÓRICA DA IMAGEM 

 

 A linguagem está presente desde o início da humanidade, seja ela por imagens 

nas cavernas, sons, gestos ou/e signos, foram milhares de anos de transformação 

para que a humanidade chegasse até a comunicação atual, onde existem interações 

entre imagem e a escrita, tornando a mensagem ainda mais forte. 

 Essa relação entre texto e imagem dentro da propaganda se faz capaz de 

comunicar sua mensagem até para aqueles que são analfabetos ou que não dominam 

o idioma presente na peça, pois “os meios de comunicação tratam de “alfaberizar” as 

pessoas para se familiarizarem com a linguagem das marcas” (NICOLAU, 2001). 

Fortalecendo ainda mais suas teorias (NICOLAU, 2011 p. 29) complementa 

dizendo: “(...) agora chegamos a um ponto de interação entre imagem e palavra com 

uma linguagem própria e poderosa: a marca. Poderosa porque subverte fronteiras 

culturais linguísticas, tornando-se globais”. 

 Sendo assim, a ancoragem é um facilitador para o receptor, trazendo para ele 

uma forma mais sucinta de compreender o que a mensagem deseja transmitir mesmo 

que esteja em um idioma diferente, conforme figura 3: Jadore Dior: 

Fonte Jadore Dior 2014 - (2014) 

Figura 3: J'adore Dior 
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A figura 3, representa um publicidade marca J’adore Dior é possível perceber 

que se trata de uma peça publicitária de um perfume luxuoso mesmo tendo como texto 

apenas sua assinatura, os signos nesta peça transmitem ao leitor informações sobre 

seu produto, a imagem do vidro do perfume, o dourado presente em toda peça, que 

transmite a sensação de luxo. 

 Dentro dos anúncios publicitários é possível notar a relação entre as palavras 

e as imagens, a afirmação dessa mesclagem foi citada por Barthes (1990, p. 42) ao 

dizer que “a imagem sem palavra existe sem dúvida, mas, com uma interação 

paradoxal, em alguns desenhos humorísticos (charge), a ausência da palavra encobre 

sempre uma intenção enigmática” 

 Para Nicolau (2011, p. 31) “o texto conduz o leitor por significados da imagem, 

fazendo com que se desvie de alguns e assimile outros desses significados”, esse 

método de ligação e interação que é função da ancoragem, guia o leitor da forma 

correta para que a mensagem seja compreendida de forma assertiva. 

 As peças publicitárias têm a finalidade de comunicar algo e fazer com que sua 

mensagem/ideia seja compreendida, seja ela All type1, mista ou de imagem. Para 

Nicolau (2011, p. 32) “na publicidade a imagem nunca está sozinha. Mesmo que não 

haja um texto, existe sempre uma marca, um slogan, pequenos fragmentos do verbal”. 

Sendo assim, seguindo suas afirmações, é possível entender que mesmo quando não 

existe um texto perceptível a linguagem verbal está presente, e a relação entre eles 

guia o receptor por meio da ancoragem. 

 A retórica da imagem deu início na França pelo filósofo Ronald Barthes que 

segundo o Joly (2003) seu objetivo era pesquisar se as imagens continham signos e 

quais seriam estes signos e para que suas teorias fossem comprovadas Barthes criou 

sua própria metodologia de pesquisa. 

 O intuito de sua metodologia era de descobrir se os signos encontrados nas 

imagens teriam as mesmas estruturas dos signos linguísticos já proposto por 

Saussure (2002) sobre signo e significado. 

 
De um lado, o conceito nos aparece como a contraparte da imagem auditiva 
no interior do signo, e, de outro, este mesmo signo, isto é, a relação que une 
seus dois elementos, é também, e de igual modo, a contraparte dos outros 

                                                             
1 Segundo a ADG (Associação de Designers Gráficos), o termo all-type tem o seguinte significado: 

Anúncio de jornal ou revista, outdoor ou qualquer outro tipo de material impresso apenas com frases 
escritas, sem nenhum tipo de ilustração. 
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signos da língua. (...) A língua [é] um sistema em que os termos são solidários 
e o valor de um resulta tão-somente da presença simultânea de outros 
(SAUSSURE, 2002, p. 133). 

 

 Ou seja, a relação entre signos dentro de uma mesma mensagem pode trazer 

valores diferentes entre eles, no qual separados teriam valores diferenciados, a partir 

do momento em que estes signos se unem eles passam a interferir no significado do 

outro trazendo assim uma nova perspectiva para a mensagem. 

 Para Barthes (1990) a retórica da imagem é um sistema que adota os signos 

de outro sistema, para deles fazer seus significantes, é um sistema de conotação; 

podemos, pois desde já afirma que a imagem literal é denotada e a imagem é 

conotada”, continuando com as teorias de Barthes a imagem pode transmitir três 

níveis de mensagens, a primeira dela é a linguística em seguida a mensagem icônica, 

a denotação e pôr fim a simbólica (conotação).  

 Santaella e Nöth defendem que existem dois tipos de argumentos relacionando 

a linguística quando se refere a imagem: 

 

O primeiro trata da realmente frequente inserção de imagem em contextos 
texto-imagem. O outro trata da necessidade das imagens de recorrerem ao 
auxílio da linguagem dentro do seu processo de entendimento e 
interpretação. Neste sentido Barthes defende a heteronímia semiótica da 
imagem (SANTAELLA; NÖTH, 2005 p. 42). 

 
 

 Pode-se então concluir com base nas afirmações dos autores que a relação 

entre texto e imagem, quando bem elaborada, tem a capacidade de transmitir uma 

mensagem mais eficaz e assertiva, guiando o receptor a compreender corretamente 

os signos do anúncio. 
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3. O EMPODERAMENTO FEMININO DENTRO DA PROPAGANDA 

 

3.1. FEMINISMO – O MOVIMENTO 

 

 Existiram três momentos importantes na história ao que se refere o Movimento 

Feminista, o primeiro surgiu no fim do século XIX quando as mulheres resolveram ir 

as ruas e exigir direitos políticos, como o direito ao voto e sua participação no campo 

público. 

 Esse movimento, inicialmente ganhou muita força no Reino Unido e nos 

Estados Unidos da América. Neste mesmo período, as mulheres começaram a 

questionar o que seria o seu papel na sociedade, e que não queriam que sua principal 

função fosse apenas donas de casa. 

 O segundo momento deste movimento aconteceu entre no século XX nos 

Estados Unidos da América, quando as mulheres saíram às ruas para lutar pela 

igualdade de direitos e igualdades sociais, a mulher já não aceitava qualquer forma 

de submissão.  

 No terceiro momento, a partir dos anos de 1990, o movimento já lutava por toda 

e qualquer liberdade de escolha da mulher, foi também nesse momento que surgiu o 

termo interseccionalidade ou feminismo interseccional o que se refere as formas de 

opressão que a mulher pode sofrer, seja referente a sua raça, classe, comportamento 

ou sexualidade. 

 No Brasil, o movimento também teve seu início no século XIX, mas foi apenas 

na década de 1930 que começou a ganhar força no país, o acontecimento mais 

marcante desta década foi a conquista do direito ao voto no ano de 1932.  

 O Movimento Feminista começou ganhar a forma que tem hoje a partir dos 

anos 60, quando a sociedade passou a enxergar que as questões sociais e de direito 

da mulher tem relevância. 

 As lutas deste movimento trouxeram grandes conquistas para o Brasil, como 

por exemplo o surgimento da pílula anticoncepcional, o direito ao voto e a abertura da 

primeira Delegacia de Atendimento Especializado à mulher em 1985 e a criação da 

Lei Maria da Penha em 2006. 

A Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), combate a violência familiar e doméstica 

contra as mulheres, se aplica a qualquer mulher que sofra agressão do seu cônjuge, 
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essa lei ganhou o nome Lei Maria da Penha em homenagem a uma mulher que sofreu 

violência vindo do seu esposo por mais de 20 anos, o qual a deixou paraplégica. 

 

3.2. CAMPANHAS EMPODERADAS 

 

O ano de 2015 foi marcado pelo empoderamento feminino no Brasil, o tema 

foi discutido em revistas, programas de TV, sendo debatido em redes sociais e demais 

meios de comunicação. E neste momento a publicidade não poderia ficar de fora e 

aproveitou a oportunidade para criar campanhas relacionadas ao tema. A seguir serão 

mostrados alguns exemplos de campanhas voltadas para o público feminino. 

 

Fonte: Always Brasil (2015) 

 

Em 2014 nos Estados Unidos a marca Always já vinha usando o tema em 

suas campanhas publicitárias no qual ganhou alguns Leões2 com a campanha “Like 

a gir”. No Brasil a campanha foi lançada em 2015, deixando um pouco de lado a ideia 

                                                             
2 Leão (bronze, prata e ouro) é nome dado ao prêmio entregue as melhores campanhas publicitarias 

do mundo no Festival de Cannes na França.  

 

Figura 4: #TIPOMENINA: Nada Pode te Deter 
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da mulher delicada e de que sempre precisa de cuidados e decidiu mostrar o lado 

mais forte da mulher e diz que a mulher é capaz de ser tudo aquilo que ela desejar. 

Em entrevista ao site Adnews a fundadora e jornalista da plataforma Plano 

Feminino, Viviane Duarte diz que para alcançar o público por meio de campanhas que 

usam o empoderamento feminino como centro da ideia criativa “é preciso ter uma 

proposta verdadeira de empoderamento que leve em consideração o poder das 

mulheres como consumidoras”. 

A entrevistada Viviane Duarte em 2015, ainda complementa dizendo que 

“enquanto algumas marcas insistem no velho discurso machista, outras entenderam 

o recado da ‘primavera das mulheres’ e souberam aproveitar bem o assunto em 

campanhas que repercutiram durante o ano”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Barbie Brasil (2015) 

 

Outra marca que foi feliz em sua campanha utilizando o empoderamento 

feminino foi a Barbie, uma marca que está em maturidade e existente no mercado 

desde o ano de 1959 com o segmento de brinquedos infantis para meninas. Em suas 

campanhas sempre compôs suas peças publicitárias com uma visão de que meninas 

devem ser princesas, suas bonecas eram sempre altas, magras e de cabelos loiros e 

longos, donas de casa e até mesmo gravidas, mas desde 2015 nota-se que a marca 

Figura 5: Barbie Possibilidades 
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vem mudando o jeito de fabricar suas bonecas. Atualmente existem Barbies de cores 

e cabelos com diferentes estilos e com várias profissões e não apenas princesas. 

 Em 2015 a empresa criou uma campanha para dar independência as meninas, 

e tentou passar em seu filme que as garotas poderiam ser o que quiser: treinadoras 

de futebol, veterinárias, professoras e empresarias. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nossa Causa (2015) 

 

Figura 6: Você pode ser o que quiser 
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4. SEMIÓTICA NA CAMPANHA CONTO DE FADAS (O BOTICÁRIO) 

 

4.1. O BOTICÁRIO 

 

 No ano de 1977 o bioquímico boliviano Miguel Gellert, recém-formado da 

Faculdade Federal do Paraná abre sua farmácia junto com a colega de faculdade 

Eliane Nadalin e dois médicos dermatologistas Wilhelm Baumeier e José Schweidson 

Filho, com o nome O Boticário, palavra que antigamente era usada para denominar 

os farmacêuticos que manipulavam remédios artesanalmente. 

 A farmácia foi aberta no centro de Curitiba com o capital de US$ 3 mil 

emprestado de um tio. O desejo de abrir a farmácia artesanal veio após Miguel realizar 

um curso em na cidade de Porto Alegre, momento em a manipulação de 

medicamentos artesanais estava sendo redescoberta e dava uma opção a mais de 

tratamento personalizado aos pacientes, principalmente na área dermatológica. 

 A pequena farmácia deveria ser agradável e fazer com que seus clientes se 

sentissem bem, em vez dos balcões cheios de remédios a loja teria uma sala com 

tapete, sofá, revistas e café para aqueles que decidissem esperar seus medicamentos 

ficarem prontos, e os próprios donos iriam atender os clientes. 

 Em seguida Miguel decidiu criar produtos dermatológicos assinados pela 

própria marca O Boticário. Sua primeira colônia foi Aqua Fresca, criada com a 

perfumista Maria Elisabeth Martins de Oliveira, lançada em 1979, essa criação foi um 

marco para a perfumaria brasileira. 

 O Boticário inaugurou sua primeira loja em 1980 em Brasília, o crescimento foi 

rápido e já em 1982, acontecia a inauguração de uma fábrica de grande porte em 

Curitiba, fabricando aproximadamente 400 mil unidades por ano. Em 1985 já haviam 

mais de 500 lojas espalhadas pelo Brasil. No ano de 1990 que a empresa saiu do país 

pela primeira vez e abriu sua loja em Portugal. 

 Em 2002 já haviam mais de 2.100 lojas funcionando, neste mesmo ano foi 

criada a loja virtual da marca, a empresa se expandia cada vez mais, abrindo lojas 

Nos Estados Unidos da América e no Uruguay. 
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 A marca O Boticário faz parte do Grupo Boticário, também proprietário das 

marcas Eudora, Quem Disse, Berenice? e The Beauty Box (uma rede de varejo 

multimarcas, que comercializa perfumes e cosméticos de grifes como Calvin 

Klein e Lancôme). Anualmente são lançados pela marca mais de 300 novos itens, 

entre produtos de linha e edições limitadas. 

No ano de 2015, O Boticário lançou a campanha “Conto de Fadas” usando as 

principais figuras de princesas das histórias infantis, fazendo junção com o “boom” do 

empoderamento feminino. A intensão desta campanha foi mostrar para as suas 

consumidoras que para ser princesa elas não precisam seguir as regras da sociedade 

medieval, e que a mulher poder ser o que quiser, fazer o que quiser e continuar sendo 

princesa. 

Ao olhar a campanha superficialmente, pode-se ver que ela contém muitos 

signos e significados ocultos, e que para obter uma interpretação mais detalhada e 

compreende-la será feita uma análise de semiótica. Segundo Luz (2005 p.13), “a 

semiótica deve ser entendida como a teoria que procura explicar os sentidos do texto 

pelo exame, em primeiro lugar, de seu pleno conteúdo”. 

Ou seja, serão feitas análises das quatro peças criadas para a mídia impressa 

(revista) da campanha “Conto de Fadas” da marca O Boticário onde estão presentes 

as princesas Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela e Rapunzel. 

 Branca de Neve é uma garota que ao perder a mãe na infância e perdido o pai 

logo depois ter ganho uma madrasta que não gostava dela por ser a mais bela do 

reino, foi caçada por um caçador a mandado da Rainha Má que conseguiu fugir para 

a floresta e se refugiou com Sete anões até ser envenenada por uma maça criada 

pela Rainha má até que o príncipe a salva com um beijo de amor verdadeiro. 

Chapeuzinho Vermelho, uma jovem que sempre visita a sua avó levando doces 

e comidas gostosas para ela que mora num bosque na floresta, é enganada pelo Lobo 

mau que come sua vovozinha e a ilude vestindo-se com as roupas da pobre velhinha 

até que um corajoso caçador aparece, mata o Lobo e tira a Vovó do seu estômago, 

salvando as duas. 

Cinderela, uma jovem donzela que após perder a mãe, seu pai que a deixa com 

a madrasta e suas duas filhas. A jovem que passa a ser tratada como a empregada 

da casa não tendo direito nem a sentar à mesa com elas, consegue ir ao baile do reino 

depois de sua Fada Madrinha lançar um feitiço que a permite ir a festa  da realeza 

sem que sua madrasta a reconheça e ao chegar chama a atenção do príncipe que se 

http://www.mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/06/calvin-klein-american-fashion-wear.html
http://www.mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/06/calvin-klein-american-fashion-wear.html
http://www.mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/06/lancme-internationaly-symbol-of-beauty.html
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apaixona e dança com Cinderela. No entanto, toda a magia termina no último badalar 

do relógio quando na meia-noite onde todo encanto se desfaz. Ao correr do baile e do 

príncipe, Cinderela deixa seu sapato cair. Ao encontrar o sapato de cristal, o príncipe 

procura sua amada pelo reino até encontrá-la e salvá-la da madrasta e de suas irmãs 

postiças casando-se com ela. 

E pro fim Rapunzel, amaldiçoada e aprisionada por uma bruxa dentro de uma 

torre altíssima e guardada por um dragão, só poderia sair de lá quando um corajoso 

príncipe conseguisse derrotar essa fera que rodeava a torre e salvá-la. Mas a torre 

era tão alta, que este seria mais um desafio para poder salvar a princesa. Como 

Rapunzel desde bebê nunca saiu desta torre, ela tinha cabelos tão longos que seriam 

capazes de chegar até o chão se soltassem eles da janela da torre. Após o príncipe 

derrotar o dragão, Rapunzel joga sua trança e o valente príncipe sobe por elas e 

consegue salva a donzela e leva-a de volta para casa. 

Serão analisados os signos de cada peça, tanto textual quanto visual para que 

se possa compreender com mais clareza os significados atribuídos as peças desta 

campanha. 

No ano de 2015, O Boticário lançou a campanha “Conto de Fadas” usando as 

principais figuras de princesas das histórias infantis, fazendo junção com o “boom” do 

empoderamento feminino. A intensão desta campanha foi mostrar para as suas 

consumidoras que para ser princesa não precisa seguir as regras da sociedade 

medieval, que a mulher poder ser o que quiser, fazer o que quiser e continuar sendo 

princesa.  

 A seguir, será analisada através da semiótica individualmente cada uma das 

quatro peças da campanha Conto de Fadas da Marca O Boticário. A primeira peça da 

campanha a ser analisada é a Branca de Neve, representada na figura 6 Branca de 

Neve. 
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Fonte:  Creativitate (2013) 

 

A modelo usada para representar a princesa Branca de Neve, tem um olhar 

provocante, trazendo um decote em sua vestimenta, a com a queda das mangas sob 

os ombros, na cor vermelha que remete à paixão e sedução quebra a ingenuidade da 

clássica princesa infantil, querendo mostrar que a imagem da mulher deve ser da 

maneira que ela desejar. Com a assinatura bem visível dentro da caixa verde para dar 

mais visibilidade a marca e afirmar que a mesma apoia a nova versão da mulher 

independente e forte que vem sendo representada na publicidade e que a mesma 

estará presente.  

O slogan “Você pode ser o que quiser”, fecha o ciclo da peça, dando ênfase a 

proposta central da campanha que é mostrar para as mulheres, consumidoras ou não 

da marca que ela apoia a liberdade de expressão da mulher e a igualdade dos seus 

direitos.  

Já o texto “Era uma vez uma garota branca como a neve, que causava muita 

inveja não por ter conhecido sete anões. Mas vários morenos de 1,80m”. Neste texto 

é notável a intenção de mostrar que a mulher não é um estereótipo programado pela 

Figura 7: Branca de Neve 
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sociedade. Vai de encontro com o que a princesa de histórias infantis se comporta, 

quebra o paradigma da mulher que vive para cuidar da família.  Tem a intenção de 

apoiar a figura feminina como uma pessoa individual que tem seus desejos e vontades 

como qualquer outra pessoa, afirma que ela pode sim querer ser desejada e ter 

quantos relacionamentos quiser sem ter que ser acusada nem desrespeitada pela 

sociedade.  

A segunda peça da campanha a ser analisada é a Chapeuzinho Vermelho, 

representada na figura 7: Chapeuzinho Vermelho. 

 

Fonte: Creativitate (2013) 

 

Usando sempre um plano de fundo suave, remetendo ao céu  que transmite 

pureza e delicadeza com um azul suave, traz a mente do leitor a sensação de que ele 

está em frente a um conto de fadas infantil, mas rapidamente essa ingenuidade  é 

quebrada pelo vermelho brilhoso e sedutor do capuz da Chapeuzinho Vermelho, 

vestido por uma mulher loira de lábios da cor de carmim, que fortalece ainda mais a 

sedução da peça, a modelo, que está com uma expressão de poder e sedução, 

Figura 8: Chapeuzinho Vermelho 
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transmite no olhar e em sua face que ela é forte e não se importa com o que possam 

falar. 

No texto “A história sempre se repete. Todo chapeuzinho vermelho que se 

preze, um dia, coloca o Lobo Mau na coleira”, que faz referência ao original do conto 

de fadas onde o Lobo Mau engana a Chapeuzinho e devora a Vovó, reverte a situação 

e coloca o Lobo Mau (homem) ao dispor da Chapeuzinho (mulher), dando a ela o 

poder absoluto sobre ele, fazendo-se entender que quem tem o poder numa relação 

é a mulher. 

A terceira peça a ser analisada é a Cinderela, representada na figura 8: 

Cinderela. 

Fonte: Fonte: Creativitate (2013) 

 

Mesmo o padrão de diagramação e imagem de fundo continuando sendo o 

mesmo das peças anteriores, mantendo assim o padrão, este anúncio contém cores 

mais claras e delicadas, tanto na vestimenta da modelo quando em sua maquiagem, 

mas mantém o propósito da campanha que é enaltecer a feminilidade e o 

empoderamento da mulher. A modelo, apesar de usar uma vestimenta da cor rosa 

Figura 9: Cinderela 
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clara, que demonstra amor e delicadeza vem com um decote profundo com pequenas 

contas ao redor do busto o que leva o olhar do leitor até seu decote trazendo 

sensualidade e sedução.  

As cinco mãos masculinas oferecendo sapatinhos de cristal transmitem a 

servidão do homem para mulher, a vontade deles em satisfazer os desejos da mulher.  

No texto “Gabriela vivia sonhando com seu príncipe encantado. Mas, depois 

que ela passou a usar O Boticário, foram os príncipes que perderam o sono”, foram 

feitas ligações entre o conto de fadas com a simbologia da mulher que na cultura 

hegemônica machista, sonha e espera pelo seu príncipe encanto e com a marca, 

afirmando que ao usar os produtos do Boticário são eles, que irão procura-la, e sonhar 

em tê-la como mulher. 

 A quarta peça a ser analisada será Rapunzel, representada na figura 9: 

Rapunzel. 

Fonte: Creativitate (2013) 

  

 Diferente das outras peças desta campanha, o quarto anúncio traz a presença 

de um homem, a imagem nos mostra que ele está totalmente encanto por ela. A 

Figura 10: Rapunzel 
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modelo que está usando uma roupa clara e rendada que provoca a sensação de 

delicadeza, está sendo envolvida pelos braços de um homem forte, a tatuagem de 

dragão chama ainda mais atenção e isto faz com que as mulheres que estão vendo o 

anúncio sintam-se muito à vontade com a situação e muitas vezes desejando para 

elas a mesma situação em cena. A modelo passa através do seu olhar uma clara 

sensualidade e empoderamento feminino.  

No texto “Um belo dia uma linda donzela usou o Boticário. Depois disso o 

dragão que ela tanto temia ficou mansinho, mansinho e nunca mais saiu de perto 

dela”, através da simbologia literal da história infantil, a marca afirma que qualquer 

mulher ao usar os produtos do Boticário conseguirá acalmar seu namorado/marido e 

o manterá sempre perto devido ao seu perfume e beleza que os produtos irão 

proporcionar a ela, dando-lhe poder absoluto sobre ele. 

 Todas as peças desta campanha seguem uma padronização quanto a 

diagramação, a posição da marca sempre alinhada na parte superior a esquerda, o 

que facilita a leitura da marca e guia o olhar do leitor, a mesma tipografia em todas as 

peças da campanha, as cores suaves o que deixam as peças delicadas, fazem com 

que o leitor tenha sempre uma familiaridade com a campanha, criando uma ligação 

entre elas e o leitor. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nas análises realizadas neste projeto, foi possível confirmar que o 

texto tem um uma função positiva e importante dentro da publicidade, capaz de trazer 

mais eficácia e força para que a mensagem seja facilmente compreendida pelo 

receptor. 

O título, por exemplo quando bem elaborado age como norteador dentro da 

peça, fazendo com que o leitor a compreenda por inteiro, cumprindo assim o seu 

primeiro propósito que é a comunicação completa da mesma. 

Foi possível concluir também que as técnicas textuais dentro da publicidade 

conseguem mexer com o psicológico do consumidor usando por exemplo signos 

textuais, conotações e também quando unidas com a imagem criando assim uma 

ancoragem, um elo que ao ser vista de uma forma geral passa para o consumidor 

uma mensagem com maior poder de persuasão. 

Foi visto também que a textualização da publicidade vem mudando no país na 

última década e que as agências de publicidade estão incluindo em suas campanhas 

personagens que antes não eram vistos com frequência ou representada de forma 

diferente como é o caso da mulher, que anteriormente era vista como objeto de desejo 

em campanhas de cerveja, a dona de casa que vive para o marido e filhos, a recatada, 

princesa e indefesa, mas que agora aparece em campanhas sendo donas de suas 

decisões, independentes e fortes. 

Esse tipo de campanha com essa nova linguagem tem o poder de atingir com 

mais eficiência o seu público, isto fica ainda mais claro após a análise semiótica que 

foi realizada na campanha Conto de Fadas da marca O Boticário, pois ela é capaz de 

mexer com o estado emocional do seu público, fazendo com que ele se coloque no 

lugar do personagem. 

A partir do momento que o receptor deseja ser ou estar no lugar personagem 

da peça, cria-se uma ligação afetiva com o produto e/ou com a marca, fazendo com 

que ela cumpra seu objetivo que é comunicar-se com o seu público. 

É a linguagem e a forma de se posicionar dentro de uma campanha que fará 

com que ela seja bem-sucedida ou não, ao usar técnicas textuais dentro de uma peça 

deve-se ter a certeza de estar usando-a corretamente e que seu público irá 

compreendê-la e se sentir representado por ela positivamente, caso contrário o que 

traria boas consequências para o produto ou marca terá um efeito negativo. 
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Entende-se então, que as textualizações das peças publicitárias devem sempre 

adaptar-se ao meio social em que vivemos, mudando sempre que o consumidor muda 

e criar elos com ele, pois esse tipo de ligação faz com que através das campanhas os 

produtos e marcas sejam mais aceitos e lembrados pelo público-alvo. 

Já dentro da análise da Campanha Conto de Fadas, conclui-se que a 

padronização dentro das peças como a mesma tipografia em todas as peças, blocos 

com a logomarca e de textos, auxiliam na memorização e proximidade do público-alvo 

com as peças, as repetições das diagramações nas peças geram uma familiaridade 

com a campanha, independente da peça que o leitor veja primeiro, nas peças 

seguintes ele facilmente fará uma ligação com as vistas anteriormente. 

Futuramente este projeto servirá como base de pesquisa em minha pós-

graduação e será transformado em artigo para que possa participar do Intercom 

(Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação) 

Este trabalho poderá ser usado como fonte de pesquisa para outros 

pesquisadores que estejam procurando aprofundar-se mais sobre texto publicitário e 

campanhas voltadas para o público feminino.  
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