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RESUMO

O presente estudo tem por finalidade traçar um paralelo entre os textos
publicitários do mais moderno tratamento antienvelhecimento, o creme
Prevage, recém-lançado no Brasil pela empresa de cosméticos Elizabeth
Arden em conjunto com a Allergan, criadora do botox. Para tanto, a
metodologia de pesquisa conta com o arcabouço teórico-metodológico
da teoria semiótica francesa, principalmente as concepções de A J.
Greimas. Três dos anúncios não evocam nenhuma parte do corpo
feminino, apenas destacam o frasco cinza-prateado que se parece mais
com um recipiente de remédio, figurativizando, portanto, a idéia de
tratamento científico e não somente de tratamento de beleza, tendo
por objetivo produzir ilusões referenciais no enunciatário e, a partir
daí, fazê-lo acreditar no discurso do enunciador. Apenas um deles,
por sua vez, além de mostrar o frasco e até uma pequena porção do
creme, destaca o rosto de três famosas atrizes consumidoras do creme
Prevage. Nesse texto publicitário, percebe-se que o enunciador apela
tanto para o contrato determinado pela razão, isto é, pelo tratamento
científico, bem como para aquele determinado pela emoção, ou seja,
pela promessa da obtenção dos resultados, pois além de mostrar o
frasco e a ação do creme, mostra também a tez lisa e firme obtida
através da utilização do produto.
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ABSTRACT
This essay aims at examining the advertisements of the revolutionary
anti-aging treatment, Prevage, launched in Brazil by Elizabeth Arden
together with Allergan. It is mainly based on the French Semiotics
Theory, especially on the studies developed by A.J. Greimas. Three
of the advertisements do not show any part of the women’s body,
they just emphasize the silver container, which looks like a medicine
one, figuring the idea of scientific treatment, and not only beauty
treatment. Their aim is to produce reference illusions in the person
who reads them to encourage him/her to believe in the enunciator’s
discourse. One of them not only shows the container of the product,
but also the faces of three famous actresses who already make use
of the skincare treatment. It is proved that the enunciator appeals
to the contract based on the reason, that is, the scientific treatment,
as well as to that one based on the emotion, that is, the promise of
achieving the results because together with the container and the
action of the product, it shows the soft and bright skin obtained with
the use of the product.
Key words: French Semiotics; figures; reason; emotion.
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O presente artigo tem por finalidade traçar um paralelo entre os
textos publicitários do mais moderno tratamento antienvelhecimento, o creme Prevage, recém-lançado no Brasil pela empresa de cosméticos Elizabeth Arden em conjunto com a Allergan, criadora do
botox. Para tanto, a metodologia de pesquisa conta com o arcabouço
teórico-metodológico da teoria semiótica francesa, principalmente as
concepções de A. J. Greimas.
Comenta Barros (2005) que no nível do discurso, os valores assumidos pelo sujeito da narrativa são definidos sob a forma de percursos
temáticos e recebem investimentos figurativos. Essa difusão dos temas
e figuras, por sua vez, é tarefa do sujeito da enunciação, que assegura, por assim dizer, a coerência semântica do discurso, graças aos
percursos temáticos e figurativos, criando, através da concretização
figurativa do conteúdo, efeitos de sentido, sobretudo de realidade.
Assim, a tematização e a figurativização são dois níveis de concretização do sentido, pois todos os textos tematizam o nível narrativo e
depois esse nível temático poderá ou não ser figurativizado.
Em princípio, segundo Fiorin (2005), a oposição entre tema e figura
remete à oposição abstrato versus concreto, no entanto, é preciso ter
em mente que concreto e abstrato não são termos que se encontram na
mesma direção e que se opõem de maneira absoluta, mas contribuindo
em um continuum, vão gradualmente do mais abstrato ao mais concreto. A figura é o termo que remete ao mundo natural, assim, pode-se
dizer que é todo conteúdo de qualquer língua natural ou de qualquer
sistema de representação que tenha um correspondente perceptível no
mundo natural. Mas quando se afirma que a figura remete ao mundo
natural, refere-se não apenas ao mundo literalmente existente, mas
também ao mundo construído, ou seja, figuras de um mundo natural
construído, como num texto de ficção científica.
O tema, por sua vez, é um investimento semântico de natureza
puramente conceptual, que não se remete ao mundo natural, mas
são categorias que organizam, categorizam e ordenam elementos do
mundo natural. Já é sabido que dependendo do grau de concretude
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dos elementos semânticos que revestem os esquemas narrativos, os
textos podem se encontrar em diferentes modelos: sejam figurativos
e/ou temáticos. Os textos figurativos criam um efeito de realidade,
pois constroem um simulacro da realidade, representando, assim, o
mundo. Já os textos temáticos procuram explicar a realidade, estabelecendo relações e dependências. Nas palavras de Fiorin (2005): “Os
discursos figurativos têm uma função descritiva ou representativa,
enquanto os temáticos têm uma função predicativa ou interpretativa.
Aqueles são feitos para simular o mundo, estes, para explicá-lo”.
Vale ressaltar que quando se fala em textos figurativos e temáticos,
fala-se, respectivamente, em textos em que há a predominância de
figuras ou temas, mas que não são exclusivamente temáticos ou exclusivamente figurativos. Mas, pelo contrário, geralmente, encontram-se
figuras nos textos temáticos e vice-versa: encontram-se temas nos
textos figurativos. Assim, a classificação ocorre em decorrência da
dominância dos elementos abstratos ou concretos, mas não de sua
exclusividade (FIORIN, 2005).
Quando, por exemplo, se toma um texto figurativo, torna-se
necessário descobrir o tema subjacente às figuras, a fim de que elas
possuam efeitos de sentido, concretizando, dessa maneira, o tema,
que, por sua vez, é o revestimento de um esquema narrativo.
No anúncio publicitário sincrético apresentado no site do produto, através de investimentos semânticos cada vez mais complexos e
particulares, passa-se de um percurso abstrato à composição de um
percurso temático do produto anunciado, por meio da construção do
percurso figurativo da cena enunciativa, tomando por base as categorias topológicas, eidéticas e cromáticas. No que tange às categorias
topológicas, vale ressaltar que o frasco vem em primeiro plano, antes
mesmo de qualquer texto escrito, e apresenta-se de maneira curvilínea
e central na propaganda, inaugurando uma primeira organização
espacial do objeto semiótico, projetando-se inteiramente no âmbito
da superfície enunciada. Partindo da constatação de que nessa superfície estão presentes cores e formas, encontram-se, por conseguinte,
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as categorias cromáticas e eidéticas. Estas, por sua vez, são definidas
pela sua discrição, pela função distintiva de que estão carregadas.
Aquelas, no entanto, embasam-se em apreensões individuantes dos
termos. Assim, considerando essas duas categorias no anúncio em
questão, o frasco cinza-prateado se parece mais com um recipiente de
remédio, figurativizando, portanto, a idéia de tratamento científico
e não somente de tratamento de beleza, tendo por objetivo produzir
ilusões referenciais no enunciatário. Nas palavras de Barros (2005):
[...] o enunciador utiliza as figuras do discurso para levar o
enunciatário a reconhecer as imagens do mundo e, a partir daí,
a acreditar na verdade do discurso. O enunciatário, por sua vez,
crê ou não no discurso, graças, em grande parte, ao reconhecimento de figuras do mundo. O fazer-crer e o crer dependem de
um contrato de veridicção que se estabelece entre enunciador
e enunciatário e que regulamenta, entre outras coisas, o reconhecimento das figuras.

http://www.prevageskin.com

Corrobora-se, assim, na propaganda, o contrato que o enunciador
propõe, ou seja, aquele determinado pela razão, isto é, pelo tratamento científico e não aquele determinado pela emoção (promessa)
da obtenção dos resultados.
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A categoria semântica promessa versus resultado é reiterada no
texto, manifestando-se tanto no plano visual como no plano verbal. Essa categoria sinaliza a idéia de que o produto não age como
um cosmético qualquer, mas sim como um tratamento científico,
um remédio, que atua no interior do organismo, curando-o das
mazelas do tempo, ou seja, da tez enrugada e flácida, o que se
confirma no slogan: “Proof... not promises” que aparece na parte
superior do anúncio, antes mesmo do frasco. O creme Prevage é
o objeto-valor prático que proporciona ao enunciatário (mulher)
o poder-fazer, isto é, livrá-la da tez enrugada e flácida e colocá-la
em conjunção com o objeto-valor mítico tez lisa e firme e, por
conseguinte, juventude.
Desse modo, confirma-se no texto publicitário que o destinadormanipulador (Elizabeth Arden/Allergan e seu anunciante) possui
competência adquirida por meio de um saber-fazer apoiado na ciência,
pois “a competência é concebida como a combinação de um quererfazer, de um dever-fazer, de um saber-fazer e de um poder-fazer
prévios, que poderão estar figurados especialmente em termos de
desejo e vontade” (FLOCH, 2001, p.25). Assim sendo, esse destinador-manipulador utiliza-se de argumentos racionais científicos a
fim de convencer seu destinatário de que o produto é bom e eficaz.
A publicidade revela também um destinatário, que é uma mulher
que não quer ser persuadida nem manipulada a comprar o produto
apenas pela emoção, ou seja, promessa de obter a tez lisa, firme e
jovem, mas que, dotada de competência, deseja ser convencida pelos
indícios científicos a respeito da eficácia do produto.
Encerrando essa breve análise, conclui-se que a teoria semiótica,
através da aplicação do percurso gerativo da significação, possibilita
o enriquecimento da produção da construção de sentido do texto
do anúncio publicitário através do minucioso exame dos procedimentos utilizados e também do casamento do plano de conteúdo
com o plano da expressão, situando, assim, o texto na sociedade e
na história.
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Já o anúncio apresentado
no folheto do creme, originalmente redigido em inglês,
também ressalta o frasco cinzaprateado localizado ao centro
da primeira página do folheto.
Sobreposto a ele encontra-se o
slogan: “Proof... not promises”
de onde se desencadeiam as figuras de promessa e resultado. No verso da primeira página do encarte
aparece a revolucionária tecnologia em cuidados faciais que altera a
reação em cadeia que resulta em visíveis sinais da idade. O modo de
construção desses enunciados faz com que o enunciatário questione
sobre qual seria o objeto detentor de tamanha tecnologia. Mais abaixo
se encontra a resposta para a afirmação: a idebenona, encontrada na
fórmula exclusiva do creme Prevage e cientificamente comprovada
como o mais poderoso antioxidante para correção e prevenção da
degeneração celular. Nas outras duas páginas do folheto, informações
relevantes sobre o produto e também sobre os agentes causadores
do envelhecimento. Encontra-se topologicamente localizado ao final
da terceira página do folheto o enunciado: “What other ingredients
are in the Prevage formula?”, ressaltando outro poderoso antioxidante presente na composição da fórmula, que é o chá verde. Então,
pode-se apreender aí mais uma categoria semântica: natureza versus
cultura, que enfatiza novamente a eficácia do produto, concretizando
o poder-fazer da consumidora ao utilizar o cosmético, fazendo com
que ela recupere a luminosidade e a proteção natural da pele, bem
como minimize a aparência de quaisquer manchas.
Ainda no folheto, nota-se o uso de termos técnicos (Scientific
Proof) e dados estatísticos que ajudam o enunciador a apresentar o
produto como um real tratamento de beleza, mostrando um estudo
clínico desenvolvido durante oito semanas com a idebenona e seus
resultados: “36% improvement in the appearance of fine lines and
wrinkles; 47% improvement in skin tone; 55% improvement in the
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overall appearance of photo-damaged skin; 63% improvement in the
look of skin’s firmness/elasticity; 77% improvement in the appearence
of rough/dry skin”. Esses enunciados produzem um efeito de cientificidade e instauram um enunciatário que deseja comprovar todas
as propriedades do produto.
Enfim, ao final do folheto, mais uma comprovação científica acerca
da eficácia do produto. Seu antioxidante, a idebenona, foi comprovada
com outros cinco poderosos antioxidantes: a vitamina E, a kinetina,
a vitamina C, a coenzima Q 10 e o ácido alfa-lipóico e obteve o mais
alto fator de proteção, conseguindo atingir noventa e cinco pontos
em um total de cem, enquanto seus concorrentes atingiram uma
média de apenas sessenta pontos.
No centro do anúncio da revista
Veja de agosto de 2006, destaca-se
uma foto apresentando três famosas
atrizes com suas peles luminosas,
bem cuidadas e, logicamente, sem
marcas de expressão.
Bem acima das fotos, observa-se o
seguinte enunciado: “As atrizes Minnie
Driver, Gretchen Mol e Mena Suvari:
desde já à base de idebenona”. Na
parte inferior da página, logo abaixo
das fotos, encontra-se outro enunciado verbal: “O antioxidante da moda.
Como age e a idéia que vende”.
Vale notar que o anúncio é voltado para o merchandising do produto, pois além de mostrar a ação do cosmético, ressalta também a
idéia que vende, ou seja, demonstra com porcentagens a eficácia do
produto: “36% menos rugas e linhas de expressão em oito semanas
de uso; 63% de melhora na firmeza e na elasticidade da pele; 47%
de melhora no tom da pele. Assim, pode-se dizer que esse anúncio
é uma propaganda indireta e a utilização da figura de mulheres
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famosas cria o simulacro de um enunciatário que já fez uso do produto e, portanto, está em conjunção com o objeto-valor juventude,
proporcionado pelo cosmético. Os enunciados: “Anunciada como a
substância antienvelhecimento mais potente do mercado, a idebenona
é uma versão sintética da coenzima Q10, que funciona como um
neutralizador de radicais livres; seu tamanho molecular é 60% menor
que o da prima-irmã e por isso ela atingiria camadas mais profundas
da pele; o tamanho diminuto de suas moléculas também faria com
que a idebenona tivesse uma capacidade maior de proteger contra
o estresse oxidativo, que leva ao envelhecimento das células” têm o
objetivo de criar o efeito de sentido de verdade para com o enunciatário, a fim de manipulá-lo a comprar o produto, utilizando-se de
argumentos científicos e racionais.
O texto, veiculado na Revista Estilo
de maio de 2007, é um anúncio de uma
página e, no plano de expressão visual,
apresenta o frasco do creme Prevage ao
centro da página. O enunciado topologicamente colocado na parte superior da
página “Pele lisinha e sem manchas” é
utilizado pelo enunciador na tentativa
de resolver esse possível problema de
beleza do enunciatário, que é manter a
pele lisa e livre das manchas. Para isso,
o enunciador afirma ser o creme uma
“arma que age contra vários problemas ao mesmo tempo”, demonstrando também a ação do produto “tem idebenona, antioxidante que
combate os estragos solares e a degeneração das células que produzem
colágeno e elastina”.
A fala debreada, ou seja, debreagem enunciativa “As rugas finas
realmente diminuem e, a longo prazo, há melhora da firmeza e elasticidade”, cria o efeito de sentido de objetividade, configurando como
um argumento de autoridade que visa a persuadir o enunciatário a
seguir o mesmo programa narrativo e, portanto, utilizar o produto.
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A fim de concluir esse breve artigo, em conformidade com Nascimento e Abriata (2006), é de suma importância observar os regimes
de interação escolhidos pelo enunciador de acordo com as crenças e
valores que ele supõe serem de seu enunciatário, pois conhecendo os
regimes comportamentais do enunciatário, ele (enunciador) persuade-o
à compra, enfatizando não somente o sensível, mas, principalmente,
o inteligível, considerando que a mulher moderna é informada, instaurando, portanto, um enunciador especialista e, permitindo, dessa
forma, a comunicação entre enunciador/enunciatário e que também
a publicidade atinja seu alvo, que é a venda do produto.
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