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Resumo 

 

O conceito de imagética aqui apresentado é engendrado a partir das obras do neurocientista 

Antonio DAMÁSIO e da aproximação destas com as categorias peirceanas. Propõe que a 

todo estímulo apresentado à cognição humana corresponderia uma imagem mental. Esta 

construção teórica, por sua vez, permitirá analisar o que se chamou de “Potencial 

Semântico-Imagético na Propaganda”, inspirando-se na idéia das redes semânticas do 

Discurso Publicitário apresentada por CARRASCOZA. Estabelece-se as possibilidades de 

correlações “signico-semânticas” entre a imagética da peça de comunicação e (1) o 

universo da marca, (2) do target, (3) do produto e/ou de seu uso, (4) do imaginário e (5) da 

“ideia criativa”. A partir daí será possível traçar hipóteses para estudos futuros acerca do 

impacto da imagética para a eficácia comunicativo-mercadológica da publicidade. 
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Introdução: A Análise do Potencial Semântico-Imagético 

Analisem-se rapidamente as cenas de dois anúncios da cerveja Bavária Clássica (criação 

Talent propaganda): 

 

Figura 1. 
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Neste filme da campanha de 2010 da cerveja, intitulado “Laço” (Figura 1), pessoas em 

situações cotidianas (uma mulher trabalhando, um homem descarregando uma picape e 

outro no escritório) são “laçadas” por um “cowboy fantasma”, que puxa todos para um bar. 

Ao fundo toca a música que justifica a ação do cowboy: “hoje é sexta feira”. Conhecido 

tema da marca, o “hoje é sexta feira” indica, portanto, que é “dia de tomar Bavária”. 

 

Figura 2. 

No segundo exemplo (Figura 2, filme “Abridor”), tem-se também outro filme da campanha 

de 2010 da marca, na qual vários jovens estão no que se parece ser um sítio ou fazenda, 

com muito calor mas sem cerveja, pois ninguem lembrou de levar o abridor para garrafas. O 

cantor Leonardo aparece, e, ao cantar a música tema da marca (“hoje é sexta feira”), as 

garrafas se abrem automaticamente, e todos começam a festejar. 

O que há de diferente entre um e outro? Enquanto um tem grandes potenciais de se vincular 

a territórios aspiracionais do público, está bastante próximo ao universo de utilização do 

produto (a festa), o outro só ao final se aproxima destes universos, quando mostra as 

pessoas “laçadas” reunidas no bar. A partir do ponto de vista da Análise de Potencial 

Semântico-Imagético (APSI) proposta aqui neste artigo, enquanto o último apresenta uma 

construção imagética “redonda e brilhante” (filme “Abridor”) o mesmo não se repete no 

primeiro (filme “Laço”), cujo plano imagético remete apenas ao mote criativo do anúncio, 

sem se conectar ao universo de utilização do produto, do target ou da marca.  

É claro que este aspecto imagético será apenas mais um dentro de outras variantes 

determinantes para a eficácia mercadológica do anúncio, ou seja, seu potencial em atuar 

como instrumento para incremento de vendas ou para mudança ou reafirmação de 

determinada atitude frente a uma marca, causa ou Objeto. Mas configurar-se-á, como há de 

se ver aqui, importante componente para análise da eficácia comunicativa do anúncio, ou 

seja, sua “riqueza” em expressar e transportar conceitos de forma complexa (rica) porém 

clara (simples).  

A partir de conceitos do neurocientista António DAMÁSIO e suas aproximações com as 

ciências da comunicação, defender-se-á o conceito de imagética: uma tradução cognitiva 
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para quaisquer estímulos que sejam captados pela mente humana – inclusive aqueles 

provenientes de seu próprio corpo ou self
3
. O cérebro “pensa com imagens”: mesmo textos 

seriam conversíveis em imagens e, portanto, passariam a estar sujeitos a um processamento 

“imagético”. Portanto, a proposta de uma análise da Imagética é diferente do que 

comumente se compreende por análise de imagens (seja através da semiótica ou de 

qualquer outra metodologia que se proponha a analisá-las). Ao invés de analisar sua 

significação, analisa-se sua correlação e seus “movimentos signicos”. 

O que se apresenta neste artigo é uma primeira versão de uma ferramenta conceitual para 

análise destas “redes semântico-imagéticas” na propaganda. Começa-se por apresentar esse 

conceito, bem como a importância das mesmas para o Processo de Percepção e Produção de 

Sentido na publicidade (sigla “PPS”, conceito apresentado em trabalho anterior 

LACASTAGNERATTE e BATISTA, 2012, que define como parte integrante do processo 

de produção de sentido a percepção das possibilidades signicas possíveis, sem partir apenas 

de uma mensagem dada completamente pelo emissor).  Em seguida, se apresenta um 

modelo de aplicação destes conceitos na Comunicação Publicitária, apresentando algumas 

categorias iniciais nas quais poderia atuar a imagética. 

 

Parte 1. A Imagética: Pensar com Imagens 

O conceito da Imagética defendido neste trabalho propõe que à toda ideia corresponderia 

uma imagem. A imagem seria a “interpretação” mental de um conceito de formas não 

verbais, e de forma residual. Em outras palavras, seriam as idéias associadas a uma 

mensagem, quando da exposição de um captador a ela.  

Para o neurocientista António DAMÁSIO (2011 e 1996), o cérebro humano trabalha com 

imagens. “Imagens”, em sentido lato, seriam “o principal meio circulante da mente” 

(DAMÁSIO, 2011, p. 87). Embora as citações do autor não sejam referentes apenas à 

comunicação mas sim à consciência da mente como um todo, seus conceitos oferecem 

grande contribuição à idéia de imagética defendida aqui:  

Em suma, o cérebro mapeia o mundo ao redor e mapeia seu próprio 

funcionamento. Esses mapas são vivenciados como imagens em nossa mente, e o 

                                                 

 

 
3 Utilização da palavra “self” assim como proposta por DAMÁSIO (op. Cit) se aproxima mais da “consciência do eu”, do 

que a conceituação de “self” para a psicanálise. 
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termo “imagem” refere-se não só às imagens do tipo visual, mas também às 

originadas de um dos nossos sentidos, por exemplo, as auditivas, as viscerais, as 

táteis. (DAMÁSIO, 2011, p.33). 

O autor faz uma ligação muito importante das imagens aos “mapas” que elas formam como 

imagens em rede para representar situações interpretadas pelo cérebro.  

As imagens em nossa mente são os mapas momentâneos que o cérebro cria de 

todas as coisas dentro ou fora de nosso corpo, imagens concretas e abstratas, em 

curso ou previamente gravadas na memória. (idem, p. 95-96) 

Estes mapas formados por imagens são o mecanismo pelo qual o cérebro se orienta. 

Qualquer fenômeno que surge à mente é, para o autor, transformado numa imagem: desde 

as imagens do mundo efetivamente captadas pela retina, até sons, sensações táteis, 

pensamentos, palavras escritas ou até sentimentos. 

Diz-se frequentemente que o pensamento não é feito apenas de imagens, que é 

constituído também por palavras e por símbolos abstratos não imagéticos. 

Ninguém negará certamente que o pensamento inclui palavras e símbolos 

arbitrários. Mas essa afirmação não dá conta do fato de tanto as palavras como 

outros símbolos serem baseados em representações topograficamente 

organizadas e serem, eles próprios, imagens. (DAMÁSIO, 1996, p. 134) 

E: 

As palavras escritas que agora o leitor vê impressas são de início processadas em 

seu cérebro como imagens verbais (imagens visuais de linguagem escrita) antes 

que sua ação no cérebro desencadeie a evocação de outras imagens, de um tipo 

não verbal. Os tipos de imagens não verbais são aqueles que nos ajudam a exibir 

mentalmente os conceitos que correspondem às palavras. (DAMÁSIO, 2011, 

p.96) 

Em uma de suas definições, encontra-se uma contribuição fundamental a respeito da 

definição de imagem: “As imagens representam as propriedades físicas das entidades e 

suas relações espaciais e temporais, bem como suas ações”. (DAMÁSIO, 2011, p. 96) 

Ora se o conceito de “imagem” de Damásio não abrange o signo peirceano em suas três 

categorias em relação ao objeto (que Damásio chama de “entidades”), conform a tabela 1: 

DAMÁSIO (2009, p. 96) 

Imagem 

PEIRCE (1977) 

Signo 

Propriedades físicas das entidades Quali-signo, relação icônica (qualidades) 

Relações espaciais e temporais Sin-signo, relação indicial (traços, indícios, 

relações, etc.) 

Ações (conseqüências) Legi-signo, relação simbólica (convenções, 

etc.) 

Tabela 1 
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A „imagem’ do neurocientista se aproxima do conceito de signo na mente. Esta 

equivalência e aproximação entre os conceitos de Peirce e a idéia de „imagem’ de Damásio, 

é que permite afirmar que o conceito de imagem está para a universalidade da cognição 

assim como o está o signo peirceano. Tudo é transformável em “imagens” para nossa 

cognição.  

Assim, o que interessa salientar é que as imagens são provavelmente o principal 

conteúdo de nossos pensamentos, independente da modalidade sensorial em que 

são geradas e de serem sobre uma coisa ou sobre um processo que envolve 

coisas; ou sobre palavras ou outros símbolos, numa dada linguagem, que 

correspondem a uma coisa ou a um processo. (...) As imagens que 

reconstituímos por evocação ocorrem lado a lado com aquelas formadas segundo 

a estimulação vinda do exterior. As imagens reconstituídas a partir do interior do 

cérebro são menos vívidas do que as induzidas pelo exterior. Elas são 

“desmaiadas”, como David Hume apontou, em comparação com as imagens 

“cheias de vida” geradas por estímulos exteriores ao cérebro. Mas continuam a 

ser imagens, para todos os efeitos. (DAMÁSIO, 1996, p. 136). 

Uma vez que signo e imagem seriam equivalentes, qual a diferença de se falar em um ou 

outro? O que se acrescenta a partir da idéia de Damásio é a ideia dos “marcadores 

somáticos”, ou “valores” associados às imagens na mente. Vale reproduzir aqui a rica 

citação completa: 

(...) as imagens em nossa mente ganham mais ou menos destaque no fluxo 

mental conforme o valor que têm para o indivíduo. E de onde vem esse valor? 

Ele vem do conjunto original de disposições que orientam a regulação da vida, e 

também dos valores que foram atribuídos a todas as imagens que adquirimos 

gradualmente em nossa existência, baseados no conjunto original de disposições 

de valor em nossa história passada. Em outras palavras, a mente não se ocupa 

apenas de imagens que entram naturalmente em sequência. Ela também se ocupa 

de escolhas, editadas como em um filme, que nosso disseminado sistema de 

valor biológico favoreceu. A procissão mental não respeita a ordem de entrada. 

Segue seleções baseadas no valor, inseridas em uma estrutura lógica ao longo do 

tempo. (DAMÁSIO 2011, p.97) 

Sendo os mapas de imagens importantes para “gerir e controlar o processo de vida”, este 

gerenciamento é fortemente influenciado por estas estruturas de valor. Neste ponto pode-se, 

portanto, definir o que se chamará aqui de Imagética. 

A imagética de uma mensagem qualquer é a forma como esta última será processada pelo 

mecanismo cognitivo: através de “imagens” cerebrais que derivam (1) em uma possível 

aparição de uma “rede semântica” associada àquela imagem e (2) numa qualificação de 

valor tímico (euforia/disforia) associado a si. 
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Importância da Imagética no PPS do DP (Discurso Publicitário) 

FENNIS e STROEBE (2010) atentam para o fato de que a maior parte do envolvimento 

cognitivo com a publicidade é de baixo índice, ou seja, a atenção dispensada à mensagem 

publicitária está dividida com outros assuntos mais importantes (como o artigo do jornal, o 

programa da televisão, etc.). Portanto, à mensagem da propaganda seria reservado um 

processamento mais rápido e de nível inconsciente. Porém: 

Isto não significa que as mensagens publicitárias falham em obter impacto. A 

aquisição da informação frequentemente envolve pouca atividade cognitiva de 

alta “ordem”, e é muitas vezes automática e não consciente (FENNIS & 

STROEBE, 2010, p. 43, em livre tradução do inglês).  

Portanto, processos de análise e apreensão “pré-atentiva” da mensagem publicitário (não 

consciente e automático) têm importante peso em seu PPS (Processo de Percepção e 

Produção de Sentido, conforme apontado antes). Como afirmam os autores, nestes 

processos ocorrem as chamadas “feature analysis” (p.49), na qual há memorização do 

formato, informações de contraste, brilho, etc, mas não exatamente o significado. Ou seja, a 

percepção atua em nível icônico (primeiridade) e não simbólico (terceiridade). Tem-se, 

portanto, importante participação no PPS da mensagem publicitária daquilo que aqui se 

definiu como imagética. 

Portanto, essas imagens e transferências de estímulos podem ser processadas de forma 

consciente ou, principalmente, inconsciente. Muitas vezes é sua percepção inconsciente que 

mais importa para o “residual imagético” da mensagem publicitária. Pelo termo “residual” 

entenda-se um resquício cognitivo capaz de atuar na mente de forma consciente (alto índice 

de “envolvimento” consciente com a mensagem) ou não (baixo índice). A seguir, apresenta-

se como pode ser dada a dinâmica das correlações imagéticas no PPS da mensagem 

publicitária. 

 

Parte 2. A Imagética Na Publicidade: Redes Imagético-Semânticas De Valor 

A imagética aplicada na publicidade poderia ser traduzida como as redes semânticas e de 

valor formadas por imagens depreendidas de determinado anúncio. CARRASCOZA (1999 

e 1999b) define como interessante traço constitutivo da linguagem publicitária a técnica 

literária do “palavra-puxa-palavra” cuja aplicação se manifesta em grande quantidade de 

anúncios contemporâneos. Nesta, palavras de um mesmo campo semântico são aplicadas no 

texto publicitário, a fim de se fortalecer o vínculo cognitivo com o objeto da comunicação. 
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Não há exagero em dizer que parte significativa do texto publicitário 

contemporâneo no Brasil é construída por meio de relações associativas, 

sobretudo aquelas por analogia dos significados – o seu algo mais. Em torno da 

palavra espetáculo, por exemplo, tema de um anúncio, orbitam outras que fazem 

parte de seu universo semântico (palco, cena, platéia, ato, show, etc.). A 

transposição dessas palavras do plano mental para o plano do discurso resulta 

num método construtivo a que se costuma chamar em literatura „palavra-puxa-

palavra‟. Evidentemente, um texto todo elaborado com palavras análogas ao 

significado de um paradigma – a palavra geradora, “sol central” ou “raiz mental” 

na terminologia de Leo Spitzer em seus estudos sobre estilística –, objetiva 

torná-lo atraente e mais facilmente memorizável para o leitor. 

(CARRASCOZA, 1999, p. 51-52, grifo deste artigo). 

Ampliando o conceito de redes semânticas para além do verbal, e aplicando-o à idéia das 

“imagens cerebrais”, ou da imagética (a mensagem traduzida em imagem), define-se que: 

os “fatores imagéticos” seriam a tradução da mensagem captada em imagens “residuais” 

“resultantes” do PPS do anúncio.  

A imagética pode ser composta de figuras do campo semântico ao que o anúncio se refere. 

Todo anúncio terá seu “Residual Imagético”. Este seria composto pela transmutação em 

“imagens” da mensagem captada que, uma vez transformadas em imagens passa a ser 

sujeito a uma tramitação de valor. Imagem de glamour, luxo, simplicidade, facilidade, 

modernidade, tecnologia; imagética da família, imagética do trabalho bem sucedido; 

imagética da diversão com amigos; enfim, existe uma série de situações que podem ser ora 

“conglomeradas” ora “subdivididas” em imagens que remetem a outros valores ou a outras 

imagens. Todas elas podem ser classificadas como “eufóricas” ou “disfóricas” para o 

captador. 

Estes fatores imagéticos teriam importantíssimo papel na mensagem publicitária. Quando 

bem conectados ao objeto da mensagem, à marca/produto/serviço/causa em questão, e 

quando atrelados a valores positivos (eufóricos), poderiam ter grandes chances de aumentar 

a atuação cognitiva da mensagem (como, por exemplo, um recall positivo da marca e 

mensagem). A teoria da “transferência de estímulo” pode ser utilizada para explicar parte 

deste raciocínio. Diversas pesquisas sugerem que a colocação de um produto num cenário 

agradável, com música agradável e outras características que aqui poderiam ser entendidas 

como uma imagética “positiva” podem ser transferidas (rub off) para a marca (FENNIS & 

STROEBE, 2010, p. 128). 

Pondera-se que quanto mais conectados ao universo semântico do objeto da comunicação, 

mais eficaz, comunicativamente, aquela mensagem pode se tornar – assim como aponta 

Carrascoza na técnica do palavra-puxa-palavra. Peças com “campos semântico-imagéticos”, 
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ou “fatores imagéticos” favoráveis a estes objetivos serão de grande importância para a 

eficácia comunicativa da mensagem (aumentar sua atratividade e memorização, por 

exemplo, como cita Carrascoza). Importante frisar que, como a  “soma” imagética de um 

mensagem não é matemática, cargas negativas podem coexistir com cargas positivas – e por 

isto a aplicação do termo residual
4
, em detrimento de apenas saldo imagético (neste último, 

os valores se anulariam). 

 

Relações Imagético-Mercadológicas 

Sendo o Discurso Publicitário um tipo de mensagem com fins específicos, é possível 

identificar algumas esferas com as quais o residual imagético de determinada peça poderia 

se conectar, a fim de colaborar com estes objetivos.  

 Universo da Marca: a imagética da peça pode ser semanticamente relacionada ao 

universo da marca, sua chamada “imagem de marca” construída devido a atuações 

publicitárias anteriores, por exemplo. 

 Universo do Target (Consumidor): a imagética da peça pode também se conectar ao 

universo de vida do consumidor daquela marca/objeto de comunicação. Figuras 

semânticas familiares ao captador podem estar presentes na peça publicitária e 

remeterem às suas situações de uso. 

 Universo do Produto: Figuras, situações ou outros desdobramentos associados ao 

produto ou mesmo a seu uso podem fazer parte da imagética do anúncio e estarem 

conectados a esta esfera de realidade.  

 Universo Imaginário-Aspiracional: Um universo “imagético-aspiracional”, de 

valores comumente eufóricos, pode ser apontado pela imagética do anúncio: lugares 

idílicos, pessoas belas, situações almejadas, etc. A imagética da mensagem 

publicitária pode fazer referência imediata a estas “figuras do imaginário” e, com 

isto, trazer efeitos de positividade para a peça. 

 Universo da Idéia de Comunicação: Por fim, a imagética da peça também pode estar 

centrada nos desdobramentos da concepção criativa, do “mote criativo” que 

engendra o anúncio, como se notará nos exemplos. 

                                                 

 

 
4 Importante frisar que este “residual imagético” efetivo só pode ser analisado a partir de um exame da captação da 

mensagem efetiva, algo que esta pesquisa não realiza. Portanto, no âmbito de análise, é mais prudente falar em fatores 

imagéticos, enquanto aspectos potencialmente envolvidos no PPS da mensagem. 
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Constata-se que há campanhas que transitam muito bem em vários destes universos, 

elaborando uma imagética complexa e bem entrelaçada. Enquanto isso, há outras que 

transitam apenas em torno do universo da idéia criativa do anúncio. 

Em “Dove Men Care” (Figura 3, veiculado na Revista Super Interessante de outubro de 

2011), por exemplo, tem-se um exemplo de uma imagética bem entrelaçada:  

 

Figura 3 

Na foto, existe a representação de um “comentarista esportivo” que seria usuário do produto 

(um desodorante antitranspirante para o público masculino). Conectado ao universo do 

esporte (“lugar” iminentemente masculino), mas, ao mesmo tempo, a uma função que 

também envolve o desempenho de tarefas intelectuais (ele é, afinal, um “comentarista”), o 

anúncio pode se aproximar, ao mesmo tempo, de vários campos valorativos do público. Há 

presença de um universo aspiracional de um profissional que exerce função intelectual em 

algo que lhe dá prazer (o esporte), inserido, por sua vez, num universo onde é explícita a 
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ideia da transpiração: o esporte, o estádio de futebol e sua imagética associada ao 

dinamismo, motivação, etc. A escolha da profissão de “comentarista”, portanto, é bastante 

interessante e frutífera em termos imagéticos, ou seja, se correlaciona a diversos outros 

valores eufóricos. Para completar, a pose do personagem, que apóia o braço aberto numa 

mureta, sugere grande atenção focal às axilas (foco de uso do produto), conectando a 

imagética da peça ao universo sígnico de uso/ação do produto.  

Como dito, a “imagética” não é suficiente para analisar todo os aspectos do potencial 

comunicativo da peça, sendo que em outros trabalhos estão sendo analisados demais 

implicações desta mensagem. No entanto, como se vê, a imagética de “Dove men care” é 

um interessante exemplo de uma imagética amarrada e “redondamente” relacionada; ou 

seja, universo da marca, relacionado ao universo do target, ao universo aspiracional e da 

idéia criativa do anúncio estão interligados. Por fim, as imagética de cuidado, suavidade e 

eficácia de ação (afirmadas pelo texto) são transmutadas e identificadas também na 

fotografia através da roupa clara, sem manchas e “elegante”. 

Já no caso deste outro desodorante (Nivea Invisible), em anúncio interativo veiculado no 

site Uol, em junho de 2012, nota-se uma imagética muito mais compromissada à “idéia 

criativa” do que a estes outros universos citados. Na primeira tela do anúncio que aparecia 

durante a visita do usuário à galeria de “imagens do dia”, era perguntado se o leitor se 

recordava da segunda pessoa a fabricar um avião. Em seguida, em tom de compreensão, o 

anúncio afirmava “a gente só lembra do primeiro, né?”. Como fechamento, o anúncio 

afirmava que, portanto, o consumidor não iria esquecer do “primeiro desodorante que evita 

manchas nas roupas” (Figura 4). 

 

Figura 4 

Esta ideia está distante da relação com o “uso do produto”, “efeito do produto”, “universo 

do target”, etc.; conectando-se, primeiramente, apenas a ideia criativa da campanha. 

Mostra-se, portanto, uma peça que, em termos “imagéticos” é muito mais “pobre” do que a 

primeira.  
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Repare-se também na comunicação desta marcenaria (Madecor) do interior de São Paulo 

(Figura 5, retirada do site da própria empresa, com acesso em maio de 2012).  

 

Figura 5 

Internamente, a peça tem sentido “discursivo” na medida em que trabalha o universo das 

escolhas e das indicações (as mãos representariam as pessoas que escolheram e indicaram a 

marcenaria). No entanto, ao optar por localizar a imagética em sua “sacada criativa”, a 

imagética resultante pouco remete ao universo da marcenaria, de seu consumidor ou de sua 

marca. Cognitivamente e comunicativamente, isto pode trazer prejuízos para a peça: menor 

compreensão da mensagem, menores conexões sígnicas com universos de valores eufóricos 

condizentes com a marca, etc. Madecor poderia ter trazido a seu anúncio o universo do seu 

público, de seu produto, etc, não apenas o de sua ideia de campanha.  

Já em “Vick” (Figura 6, vídeo veiculado na internet durante o inverno de 2012), a 

fabricante de produtos para tratamento de sintomas da gripe embrenhou-se em nova 

proposta criativa. A marca comumente utilizava anúncios onde uma mãe aplicava os 

produtos no filho, geralmente numa cama repleta de lençóis e edredons (cena comum em 

casos de resfriados). Desta vez, optou por utilizar uma dupla de palhaços (“Atchim e 

Espirro”), que, em filme veiculado na internet, andam pela rua cantando uma música em 

estilo rap, que versa sobre os sintomas da gripe. No filme, a dupla de palhaços de nome 

sugestivo anda pela cidade e “contamina” com a gripe aqueles que estão ao seu redor. Essa 

“contaminação” é simbolizada pelo fato de a pessoa se transformar também em um palhaço.  
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Figura 6 

Diferentemente das peças anteriores da marca, embora o nome dos palhaços tenha grande 

conexão com o universo da gripe e do resfriado, os demais elementos da campanha (estética 

rap, urbanidade, e mesmo a ideia de “palhaços”), têm pouca relação com o produto, a 

marca, ou seu universo, apresentando, portanto, uma imagética menos rica do que as 

primeiras. No entanto, há de se ponderar se a nova estética de Vick pode relacionar-se ao 

universo de um novo público potencialmente consumidor, que aprecie tal estética rap e 

urbana.  

Um último exemplo para análise da imagética é a aplicação sucessiva de palavras como 

“chegou”, “novo”, “lançamento”, ou “só a marca X te oferece Y” no texto publicitário. 

Constata-se um desgaste de uso destas expressões, capaz de sugerir que seu emprego ali 

tenha menos a função de “informar aquilo que diz”, do que suscitar novas 

percepções/sentimentos no observador. No caso da palavra “chegou”, por exemplo, propõe-

se que seu sentido percebido esteja muito mais em relação a seu caráter icônico de 

representar “dinamicidade, movimento, euforia” do que em informar, literalmente, que um 

“novo produto chega ao mercado”
5
. Movimentos semelhantes podem ser relacionados às 

                                                 

 

 
5 Uma das grandes bases de funcionamento comunicativo da imagética é o ícone peirceano. “Chegou” se faz ícone de 

“dinamicidade”, pois, assim como uma receita de bolo pode ser ícone do processo de feitura deste bolo , a palavra é ícone 

do processo de “chegada”: algo que traz consigo esta noção. Imagine-se um trem que chega a uma estação: há um 

movimento anterior, seguido de uma parada e uma “conseqüência” (saída ou embarque de passageiros, chegada de novas 

notícias, etc). “Chegar” pode ser, portanto, um ato “transformador”, “dinâmico” e, logo, eufórico.  
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demais expressões, o que exemplifica, mais uma vez, a expressividade da imagética para o 

PPS da mensagem publicitária. 

 

Considerações Finais 

Procurou-se demonstrar uma versão inicial de um conceito voltado a analisar o que se 

chamou de “imagética” na publicidade, e sua correlação com universos semânticos que 

seriam importantes para a atuação mercadológica da mensagem de comunicação. 

Constatou-se que algumas peças podem apresentar conexão imagética simples (conectada a 

poucos universos de valor), ou mais complexa. No primeiro caso, comumente observa-se 

anúncios que se relacionam muito mais ao universo da “sacada criativa” da campanha do 

que a outros elementos que poderiam ser importantes para sua atuação mercadológica. Já no 

caso de anúncios cuja imagética é mais “redonda e expressiva”, há interligação complexa a 

uma rede de universos (da marca, do público, do imaginário aspiracional, do produto e da 

ideia criativa) de forma bastante prolífica. Este fato aparentemente pode resultar em maior 

índice de eficácia mercadológica da campanha – já que apresenta maior índice potencial de 

comunicação. É importante frisar no entanto, que nenhum destes índices foram ainda 

efetivamente testados, tendo sido este artigo apenas um ponto de partida conceitual para 

estabelecimento de tais teorias. 

Ainda há muito a se desenvolver e se pesquisar acerca das relações semântico-imagéticas na 

publicidade, bem como seu impacto para a eficácia comunicativo-mercadológica. O que se 

apresenta aqui é um panorama inicial para este estudo. É possível, por exemplo, que uma 

imagética “fraca” seja constatada em mensagens publicitárias de pequenos clientes, feitas 

por agência menos expressivas no mercado; o que poderia se configurar um índice para 

medida do profissionalismo e critérios técnicos do trabalho de “boas agências”. Ao mesmo 

tempo, é necessário se atentar também a presença desta imagética mais compromissada com 

a ideia criativa do que com outros aspectos mercadológicos relevantes em peças de grandes 

anunciantes feitas por importantes agências como se expôs aqui – principalmente talvez 

naquelas que concorrem à prêmios de criatividade. 

Outra possibilidade de estudo é a evolução da imagética e de suas correlações com estes 

campos aqui estabelecidos (marca, target, produto, universo aspiracional e ideia criativa), 

ao longo dos anos na publicidade brasileira. Assim como CARRASCOZA constatou a rede 

semântica como um “algo a mais” do texto publicitário, pode ser que estas correlações 

imagéticas elencadas aqui apresentem variações ao longo do tempo. 
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Por último mas não por fim, também é possível avaliar os impactos cognitivos e, em outro 

momento, mercadológicos, dos conceitos propostos aqui, a fim de elaborar uma ferramenta 

e uma teoria mais acurada dos conceitos propostos aqui; avaliando seus efeitvos impactos 

para a propaganda e inclusive talvez expandindo as possibilidades de relação imagética que 

sejam relevantes para a comunicação publicitária. 
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