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RESUMO 
 
O presente trabalho tem como intuito analisar quatro anúncios veiculados em diferentes 
meios de comunicação de campanhas da ONG Greenpeace, com base nos conceitos das 
tricotomias da semiótica de Charles Sanders Peirce. O trabalho inicia com uma pesquisa 
exploratória bibliográfica sobre os principais conceitos de Direção de Arte em Propaganda 
e Psicodinâmica das Cores, com a intenção de fundamentar as interpretações apresentadas 
nas análises. Através das análises verificou-se que os anúncios publicitários podem ser 
interpretados de várias formas, conforme o que está exposto na peça e conforme o contexto, 
e observou-se que na semiótica um simples ícone pode se tornar um grande símbolo.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Semiótica; Direção de Arte; Análise de Imagem; Greenpeace. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Esse trabalho surgiu através da proposta de atividade na disciplina de Análise de Imagem 

do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade do Vale do Itajaí – Univali. A 

proposta principal da disciplina era de que fossem realizadas diversas análises, inclusive a 

análise apresentada neste artigo. Assim, o objetivo deste trabalho foi analisar campanhas 

publicitárias da ONG Greenpeace com base nos conceitos da Semiótica de Charles Sanders 

Peirce. Inicialmente analisou-se o logotipo da marca Greenpeace, em seguida um anúncio 

impresso, uma peça veiculada em mídia eletrônica, e, por fim, uma peça para mídia digital.  

O trabalho desenvolveu-se com uma pesquisa exploratória bibliográfica nas obras de Peirce 

(2005) e Santaella (2003), a fim de conhecer mais a fundo a Semiótica. Além disso, foram 

utilizados autores como Farina (2011) para embasar interpretações sobre os significados das 

Cores, e também Cesar (2000) para fundamentar aspectos de Direção de Arte em 

Propaganda. As peças escolhidas para análise foram inicialmente analisadas em sala de 

aula, e em sequência aperfeiçoadas para a composição deste artigo.  
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Após a apresentação dos aspectos teóricos de Semiótica e Direção de Arte em Propaganda, 

o artigo apresenta a metodologia utilizada para as análises (para que fiquem claros os 

métodos utilizados nas análises), e, em seguida são apresentadas as análises com base nas 

três tricotomias de signo de Peirce. Por fim, são apresentadas as considerações finais e as 

referências bibliográficas utilizadas para a realização do trabalho. 

 

2. DIREÇÃO DE ARTE EM PROPAGANDA E PSICODINÂMICA DAS CORES 

 

Conforme Cesar (2000), a Direção de Arte é utilizada na realização de todos os anúncios 

publicitários existentes. “Quando se cria um anúncio, tudo precisa estar funcionando como 

uma engrenagem. Sem uma das partes, não vai funcionar. Pense sempre num todo. Texto 

precisa completar imagem; imagem, completar texto”. (CESAR, 2000, p.41) Para fazer um 

bom anúncio publicitário, é importante que o texto tenha características que auxiliam o 

propósito de convencer o leitor. De acordo com o autor, os aspectos mais importantes para 

o entendimento das peças publicitárias são: Layout, Tipografia, Logotipo e Cores. 

 

2.1 Layout 

 

Para Cesar (2000), o layout de uma página vai depender da criatividade do diretor de arte. 

A diagramação do layout é a distribuição dos assuntos no seu devido lugar, textos para 

melhor leitura, são colocados em colunas: texto à direita, texto à esquerda, alinhados, 

justificados, e centralizados. A diagramação do layout visa facilitar na organização do 

anúncio, obtendo a hierarquia de informações, bem como o equilíbrio desejado. Peças 

publicitárias sem contraste fazem com que tudo esteja com o mesmo peso visual assim, o 

leitor perde o interesse por não saber para o que olhar primeiro.  

 
2.2 Tipografia 

 

Cesar (2000) classifica os tipos nas seguintes categorias: antigo, moderno, com serifa, sem 

serifa, manuscritos, e decorativos. Abaixo segue uma figura para exemplo de todas as 

categorias de tipos: 
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Figura 01: Categorias de tipos 
 

 
 

Fonte: César (2000)  

 

Os tipos antigos têm variações entre os traços finos e grossos, o desenho das letras, com 

ângulos e serifas. Já os modernos tem uma serifa mais delicada com traços mais finos, retos 

e mais acentuados. Tipos com serifas são as “perninhas” que acompanham as letras. Os 

tipos sem serifa não possuem transições de traços grossos e finos, de forma que o peso da 

letra seja um só. Os tipos manuscritos reproduzem a escrita a tipografia humana, e os tipos 

decorativos são os mais ousados.  

 
2.3 Logotipo 

 

Logotipo é um conjunto de letras unidas em uma peça, destinadas a informar a identidade 

visual da empresa, instituição, produtos e entre outros. “(..) o logotipo, por sua vez, é um 

símbolo constituído por uma palavra graficamente particularizada”. (ESCOREL, 2000, 

p.57) 

 

2.4 Cores 

 

A cor por si só é um dos elementos que mais contribuem para a informação da identidade 

visual ou campanha. “Na realidade, a especialidade daquilo que será anunciado tem íntima 

conexão com a cor empregada, quer seja para transmitir a sensação de realidade, quer para 

causar impacto ou realçar um diferencial.”. (MODESTO, 2011, p.116). O autor também 



 
Intercom	–	Sociedade	Brasileira	de	Estudos	Interdisciplinares	da	Comunicação	
XVII	Congresso	de	Ciências	da	Comunicação	na	Região	Sul	–	Curitiba	-	PR	–	26	a	28/05/2016 

 
 

 4 

afirma que a cor é o elemento com maior poder de comunicação. Independentemente do 

espaço onde é utilizada, das formas que a contenham, a cor por si só comunica e informa.  

 

3. SEMIÓTICA E CATEGORIA DE ANÁLISE  
 

Segundo Santaella (2003), a palavra Semiótica vem do grego semeion, que quer dizer signo. 

A autora afirma que a Semiótica é a ciência de todas as linguagens, sendo elas verbais ou 

não verbais. “A Semiótica é a ciência que tem por objeto de investigação o exame dos 

modos de constituição de todo e qualquer fenômeno de produção de significação ou 

sentido. (SANTAELLA, 2003, p.2) Em outras palavras, a Semiótica serve para dar 

significação e/ou sentido para qualquer processo sígnico. Para entender de fato a Semiótica 

é necessário entender o conceito de signo.  

Peirce (2005) define signo como “aquilo que, sob certo aspecto ou modo representa algo 

para alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria na mente dessa pessoa, um signo equivalente, 

ou talvez um signo mais desenvolvido.” (PEIRCE, 2005, p.46) Para entender melhor a 

semiótica e os signos, o autor trabalha uma fenomenologia dividida em momentos de 

primeiridade, secundidade e terceiridade: A primeiridade é a sensação pura, o primeiro 

momento, utiliza os cincos sentidos do ser humano (tato, olfato, visão, paladar, e audição); 

A secundidade é baseada no conflito do atentar para, ação e reação dos fatos que o ser 

humano pensa sobre o objeto: A terceiridade é a sua interpretação sobre o fenômeno das 

opções acontecidas anteriores.  

A partir da divisão das partes que interagem na constituição do signo, Peirce estabeleceu a 

tricotomia do signo em três níveis: nível sintático (estrutura material); nível semântico 

(associações imateriais de significação entre signo e objeto); nível pragmático (regras e 

práticas que determinam as significações em determinados contextos. A partir dessa 

primeira tricotomia do signo, Peirce (2005) cria outras três: A primeiridade do nível 

sintático do signo em si, se desdobra em primeiridade, secundidade, e terceiridade 

concretizando em (quali-signo, sin-signo e legi-signo). A secundidade do nível semântico 

do signo com objeto se desdobra em primeiridade, secundidade, e terceiridade 

concretizando em (ícone, índice, e símbolo). A terceiridade do nível pragmático do signo 

com interpretante se desdobra em primeiridade, secundidade, e terceiridade concretizando 

em (rema, discente, e argumento). Para melhor entendimento, abaixo um exemplo 

ilustrativo do quadro semiótico. 
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Quadro 1: O quadro semiótico 

 (sintático) 
Signo em si mesmo. 

(semântico) 
Signo e objeto. 

           (pragmático) 
Signo e interpretante. 

1º Quali-signo Ícone Rema 

2º Sin-signo Índice Discente 

3º Legi-signo Símbolo Argumento 

 
Fonte: Arquivo do autor com base em Peirce (2005). 

 

Em relação à estrutura do quadro, a primeira tricotomia no classifica os signos em quali-

signos, sin-signos e legi-signos. O quali-signo é as qualidades representadas no material, 

exemplos, formatos, cor, textura e etc. O sin-signos é o que torna ele único. Legi-signo é o 

resultado de uma lei geral. Na segunda tricotomia, encontram-se as relações entre signo e 

seu objeto: ícone, índice ou símbolo. Ícones são relações de analogia ou semelhança, 

quando as qualidades do signo que se assemelham com o que representa. Um índice é um 

indício de uma relação por associação ou referência de algum vestígio que foi deixado, 

como marcas, sinais de fumaça e etc. O símbolo é caracterizado com o que o objeto 

representa e o significado da coisa por meio de uma convenção social. A terceira tricotomia 

apresenta as categorias: rema, discente e argumento. A rema é uma palavra qualquer sem 

ligação com uma verdade. Discente é a formação de frases, premissas ou proposições. Os 

argumentos são raciocínios completos (dedutivos, indutivos ou abdutivos). 

 

4. METODOLOGIA  

 

Este trabalho desenvolveu-se inicialmente em forma de pesquisa bibliográfica sobre 

Semiótica peirceana e Direção de Arte em Propaganda, e posteriormente com análises 

semióticas. Para a realização das análises, primeiro foram escolhidas as peças para análise, 

em seguida cada peça foi ‘desmontada’ com a finalidade de realizar análises de seus 

elementos (ou signos) no seu contexto. Os signos foram categorizados dentro das três 

tricotomias do signo de Peirce. Paralelamente às categorizações, os signos foram também 

interpretados. A seguir serão apresentadas as análises da marca, de um anúncio impresso, 

uma peça eletrônica e, por fim, uma peça digital da ONG Greenpeace. 
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5. ANÁLISE DAS IMAGENS - GREENPEACE 

 

As seções anteriores deste trabalho ilustraram conceitos que ajudarão nas análises das 

campanhas da ONG Greenpeace, mostradas a seguir. 

 

5.1 A Marca 

 

Segundo informações que constam no próprio site da organização o Greenpeace surgiu em 

1971, no Canadá, quando um grupo de ecologistas, jornalistas e hippies zarparam do porto 

de Vancouver, rumo ao Ártico. Os ativistas queriam impedir que os Estados Unidos 

levassem a cabo testes nucleares em uma pequena ilha chamada Amchitka, na costa 

ocidental do Alasca. 

Interceptados antes de chegar a seu destino, os ativistas não impediram os EUA de 

detonarem a bomba. Entretanto, a ideia de que alguns indivíduos podiam fazer a diferença 

por um planeta mais verde e pacífico se tornou realidade e arrebatou uma legião de 

seguidores. 
 

Figura 1: Logotipo Greenpeace 

 

 

 

 

 

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greenpeace_logo.svg 

 

A imagem a ser analisada é o logotipo da ONG. Como quali-signos destacam-se a cor verde 

do logotipo, a tipografia utilizada, sendo ela sem serifa, com formato arredondado e 

característica manuscrita. O sin-signo é o logotipo por si só. O legi-signo indentifica-se 

como a grande categoria de logotipos em geral.  

O ícone mais relevante é a coloração verde do logotipo que remete as florestas. Esse grau 

de iconicidade percebe-se unicamente pela cor verde, e também pela associação da ONG 

em si. Como índice temos a própria palavra, que traduzida pelo português fica “Paz Verde” 
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e transforma-se em um índice de preservação. A cor verde pode ser associada tanto 

iconicamente (por semelhança), quanto simbolicamente (por convenção) à natureza.  

As remas são compostas pelas palavras “Paz Verde”, natureza e proteção. As discentes 

pertencentes são “Greenpeace é uma ONG” e “Greenpeace significa Paz Verde”. O 

argumento pode ser descrito da seguinte maneira: A tradução da palavra e a junção da causa 

pela qual a ONG luta nos remete a preservação da fauna e flora mundial. 

 

5.2 Anúncio Impresso  

 

O anúncio a seguir refere-se à campanha “Desmatamento Zero – Não deixe que as florestas 

do Brasil fiquem no passado.” Peça publicitária desenvolvida pela ONG Greenpeace no 

formato revista, em página inteira. O intuito da ONG com o anúncio é chamar a atenção do 

público para das florestas brasileiras, que estão desaparecendo aos poucos devido ao 

desmatamento desenfreado. O fundo do anúncio é representado por linhas e texturas, 

formando uma parede de madeira antiga. A imagem principal do anúncio é uma ampulheta. 

Dentro da ampulheta, ao invés de somente areia, contém uma árvore na parte superior, que 

vai até o início da parte inferior e transforma-se em serragem, fazendo alusão ao tempo que 

estamos perdendo para resgatar a natureza que aos poucos está escapando pelos nossos 

dedos.  
Figura 2: Anúncio Impresso Greenpeace 
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Fonte:http://www.greenpeace.org/brasil/Global/brasil/image/2013/Mar%C3%A7o/dz_ampulheta.jpg 

 

Os principais quali-signos observados foram à tipografia mais séria, sem serifa e com 

formatos arredondados. A parede do fundo possui linhas e texturas com cores quentes e 

frias no cenário. As linhas dão a sensação de profundidade na imagem. O sin-signo é um 

próprio anúncio impresso da campanha “Desmatamento Zero” desenvolvida pelo 

Greenpeace. Na categoria de legi-signo o anúncio se encaixa em uma grande categoria de 

anúncios impressos. 

Os ícones mais relevantes são a árvore da imagem que remete as florestas, a imagem de 

fundo que remete a uma parede de madeira. Cada um destes objetos citados possui grau de 

iconicidade com os próprios objetos representados. Como índice, destaca-se o fato de que a 

peça publicitária em si mesma indica a luta de uma ONG pela preservação do meio 

ambiente. Simbolicamente, a ONG Greenpeace já tomou certa notoriedade mundial, e 

convencionalmente já está associada à luta pela proteção da natureza em geral, e das 

florestas, especificamente no caso deste anúncio. Ainda como símbolo destaca-se o fato de 

que a ampulheta está associada ao tempo correndo, e a parede do fundo ao esquecimento 

das florestas.  

As remas são formadas pelas palavras proteção, tempo, florestas, verde e ONG. O discente 

principal que contem no anúncio é a frase “Não deixe que as florestas do Brasil fiquem no 

passado”, e outro discente que também pode ser percebido é o fato de que a campanha 

“Desmatamento Zero” possui outras peças publicitárias. O argumento pode ser descrito da 

seguinte forma: a campanha da ONG Greenpeace intitulada “Desmatamento Zero” tem 

como objetivo conscientizar a população sobre o pouco tempo de ainda nos resta para 

proteger as nossas florestas do desmatamento desenfreado.  

 
5.3 Peça Eletrônica 

 

O anúncio em formato de vídeo, com duração de 30’’ criado pela agência ATB, publicado 

no YouTube pelo Greenpeace dia 14 de dezembro de 2010 correspondente à campanha 

“Tem Greenpeace no seu dia”, e mostra como o trabalho de preservação ambiental tem total 

relação com o dia-a-dia das pessoas. Tal anúncio foi realizado em um estúdio com fundo 

branco, com um ator principal e outro secundário. No decorrer do vídeo a cena é 

complementada com diversos objetos como bolachas, placa de energia solar, guarda-chuva, 

algo simulando poluição e chuva, ventilador, utiliza-se também uma vaca e frutos do mar. 
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Durante a narração do ator principal não há um fundo musical, apenas os ruídos produzidos 

pelos objetos citados. Ao final do vídeo, quando o título da campanha surge na tela, é 

produzido um som que remete ao ambiente selvagem. O tema do vídeo é a presença da 

ONG Greenpeace no dia-a-dia das pessoas, mostrando quais ações a ONG realiza para 

ajudar na preservação do meio ambiente e também as preocupações que ela tem com os 

seres humanos e animais. Abaixo seguem as fotos de alguns frames que ajudam a entender 

o enredo do vídeo:  
 

Figura 3: Vídeo Greenpeace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=JeKvpn1Iq3o&feature=player_embedded 
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Os principais quali-signos são as cores e outros elementos que compõem a cena. O vídeo 

foi feito em um fundo branco, o ator principal usa um terno preto, enquanto o ator 

secundário utiliza um macacão laranja em quatro cenas que aparece, e uma capa de chuva 

amarela na cena restante. Na penúltima cena do vídeo nota-se o título da campanha em cor 

verde escura com tipografia rabiscada, e em seguida surge a logotipo do Greenpeace com 

tom de verde claro, com tipografia sem serifa e formatos arredondados. Nota-se também o 

tom de voz séria e grave do ator principal durante a narração. O sin-signo é o próprio 

anúncio de vídeo da Campanha “Tem Greenpeace no seu dia”, realizado para a ONG 

Greenpeace. O legi-signo caracteriza-se como a categoria de anúncios publicitários 

audiovisuais.  

Os ícones mais relevantes são alguns dos objetos que compõem a cena, como o ventilador, 

placa de energia solar, chuva, sombrinha, vaca, frutos do mar e o biscoito, pois todos esses 

elementos se parecem com objetos presentes no cotidiano das pessoas. Como índice a 

própria peça audiovisual é um indício de proteção ambiental e também de luta pela 

mudança de rotina do ser humano. Além disso, os diversos elementos elencados ao longo 

da produção audiovisual, em conjunto, formam um indício de elementos quase “invisíveis” 

no dia-a-dia, assim como parece que a ONG Greenpeace também é invisível, no entanto, ela 

está ali. Como símbolo, pode-se primeiramente citar a associação amplamente conhecida 

pelas pessoas entre a ONG Greenpeace e a causa da proteção da natureza, das florestas e do 

próprio ser humano.  

As remas são formadas pelas palavras: verde, ONG, mudanças do clima, proteção e 

alimentação. Os discentes presentes no anúncio são compostos pelo próprio nome da 

campanha, que é “Tem Greenpeace no seu dia”, e a frase de fechamento que aparece no 

penúltimo frame do anúncio que é “Informe-se, participe, colabore”. O argumento pode ser 

descrito da seguinte forma: A campanha da ONG Greenpeace intitulada “Tem Greenpeace 

no seu dia” tem como objetivo a conscientização da população sobre a proteção dos animais 

e das florestas. Ela visa também alertar as pessoas sobre as mudanças climáticas e expor 

onde e como a ONG está presente no dia-a-dia de todos, visando sempre em mente o bem-

estar da população e do meio ambiente. A peça publicitária mostra que as pessoas precisam 

estar informadas sobre o que a ONG faz, bem como a importância de cada um fazer a sua 

parte pela preservação do planeta.   
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5.4 Peça Digital 

 

A página inicial do site da campanha “Desmatamento zero” da ONG Greenpeace possui um 

texto explicativo sobre a campanha, com um link para leitura na íntegra do projeto de lei 

que visa obter o desmatamento zero. Na mesma página nota-se um campo onde o usuário 

pode assinar a petição do projeto, contendo o download da petição e links informativos de 

“como participar” e “perguntas frequentes” sobre a campanha.  Há um “placar” acima dos 

canais de interação que mostra a quantidade de pessoas que já assinaram a petição. No 

canto superior direito o site disponibiliza interação com redes sociais como, por exemplo, 

Facebook, Twitter e Gmail, mostrando o número de pessoas que curte a campanha e que a 

divulga.  A coloração da home é em diferentes tons de verde com fundo acinzentado. O 

fundo possui linhas que dão textura. Na parte superior do site, onde você pode passar para 

outras páginas, possui um fundo com imagem de floresta, em cima está destacado o 

logotipo da campanha “Desmatamento Zero”. A palavra Desmatamento chama mais 

atenção em toda página da web, pois está escrita em letras brancas com um fundo preto, que 

dá o contraste. A palavra Zero tem um tom de verde mais claro que se assemelha ao tom do 

logotipo do Greenpeace e o orifício da letra “O” foi feito com a silhueta de uma árvore. O 

logotipo possui tipografia sem serifa.  
 

Figura 4: Home do website “Desmatamento Zero” 

 

 

Fonte: http://www.desmatamentozero.org.br/index.php 

 

Em outra aba está o texto sobre a divulgação da campanha, com elementos tipográficos 

diferenciados na formação dos textos disponíveis para a leitura do usuário, bem como links 
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e guias de mobilização, e peças publicitárias disponíveis para a utilização (logo oficial da 

campanha e banners para web). Mostrando novamente o formulário de inscrição para a 

petição da campanha, e o download com a petição. Mesma ambientação gráfica da página 

home com cores em tons verde e fundo acinzentado. Na mesma página da aba de 

“divulgação” o usuário pode interagir fazendo o download do Guia do Mobilizador. Esse 

guia explica passos de como o usuário interessado pode se tornar mobilizador da causa 

“Desmatamento Zero”. O arquivo contém tipografias diferenciadas, ambientação de cores 

diferenciadas não fugindo do tema da campanha. Contendo também uma fotografia de uma 

floresta devastada.  
 

Figura 5: Páginas do website “Desmatamento Zero” 
 

  

Fonte: http://www.desmatamentozero.org.br/divulgacao.php 
 

 
Os quali-signos mais significativos em todas as três páginas analisadas são os diferentes 

tons de verde utilizados. O background da página home e divulgação possuem cor 

acinzentada e linhas que formam textura. Em ambas as páginas o logotipo da campanha está 

em cor branca, com a palavra “desmatamento” em fundo preto para dar destaque. É 

utilizada uma tipografia sem serifa e como complementação o orifício da letra “O” da 

palavra Zero é formado com uma ilustração de uma árvore. Na aba de “Divulgação” há um 

formulário para preenchimento na cor laranja. Na aba “Guia do Mobilizador” possui a cor 

amarelo que não tinha sido vista nas outras duas páginas, e difere também em questão de 

tipografia. O sin-signo é o próprio site da campanha “Desmatamento Zero” da ONG 
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Greenpeace. E na categoria de legi-signo classifica-se todos os sites existentes na web. Os 

ícones mais relevantes da página home são as árvores que remetem as florestas. Na aba de 

“Divulgação” destacam-se novamente as árvores que remetem as florestas, a imagem para a 

divulgação do formulário de assinatura da petição em blogs ou sites do usuário que remete 

ao verdadeiro, e por fim, os links para divulgação de peças que remetem a publicidade são 

indícios, pois numa relação de causa e efeito, um simples click leva o usuário a outro 

ambiente. Por fim, na aba do “Guia do Mobilizador” destacam-se novamente as árvores que 

remetem as florestas e as ilustrações de mãos humanas. O guia mobilizador é um índice 

com instruções de como o usuário pode fazer parte da campanha. Os símbolos relevantes 

encontrados nessa análise dizem respeito à associação da ONG pela proteção das florestas, 

e os signos interativos dos logotipos das redes sociais. Por fim, conclui-se que o Guia do 

Mobilizador é um símbolo de mobilização contra o desmatamento.  

As remas são formadas pelas palavras desmatamento, ONG, verde, proteção, mobilização, 

campanha, petição e interação. Fazem parte dos discentes o título do site que é 

“Desmatamento Zero é a esperança”. A campanha “Desmatamento Zero” possui várias 

outras peças publicitárias, bem como muitas outras frases que fazem referência ao tema da 

campanha, que é “Proposta de lei pelo desmatamento zero”. O argumento pode ser descrito 

da seguinte forma: A campanha da ONG Greenpeace intitulada “Desmatamento Zero” tem 

como objetivo transformar o projeto de lei pelo Desmatamento Zero em realidade. O 

Greenpeace visa obter essa vitória através da mobilização da população em prol das 

florestas, utilizando uma petição online. O site da campanha transmite informações 

detalhadas sobre a mesma e possibilita total interação do usuário. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ideia para este artigo surgiu de uma série de atividades realizadas na disciplina de Análise 

de Imagem, no Curso de Publicidade e Propaganda da Univali. Partindo da fundamentação 

teórica na Semiótica peirceana, diferentes peças publicitárias (logotipo, anúncio impresso, 

anúncio audiovisual, e anúncio em mídia digital) foram analisadas, com o intuito de 

proporcionar fixação do assunto aprendido durante a disciplina e gerar melhor 

entendimento dos processos de significação com o auxílio de conceitos de Direção de Arte 

e da Psicodinâmica das Cores.  
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No decorrer do trabalho percebeu-se que os anúncios publicitários não são apenas textos e 

imagens, e que o processo de significação de seus elementos depende de todo um contexto. 

Com a utilização das três tricotomias de Peirce (primeiridade, secundidade e terceiridade), 

os diversos signos das análises demonstram que o ser humano é capaz de criar anúncios 

com alto teor de criatividade e significação, portanto, cada detalhe em um anúncio 

proporciona um significado diferente para quem analisa.  

Como sugestão para novos trabalhos, as mesmas peças publicitárias poderiam ser 

analisadas por outros indivíduos, pois certamente o processo de significação depende muito 

da interpretação de quem está analisando. Assim, as análise poderiam ser comparadas e 

para confrontação dos respectivos resultados. Outra possibilidade seria realizar tais análise 

sob a lente de outra perspectiva teórica.  
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