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Resumo 
 

Com a articulação de três áreas do conhecimento heterogêneas neste estudo, busca-se 
compreender o funcionamento discursivo de letterings de dois filmes publicitários do 
iogurte Activia. Ao olhar para a publicidade como gênero promocional, cujas 
mensagens se desdobram em informações cativantes e interesseiras, procura-se entender 
a natureza do cruzamento do essencial com o secundário na totalidade e no 
silenciamento de efeitos de sentido em determinados anúncios publicitários. 
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Introdução  

 

A pesquisa que norteia a elaboração deste texto investiga enunciados do discurso 

da Danone em dois anúncios televisivos do iogurte Activia. Defende-se que a Danone, 

ao fazer a afirmação/promessa de que o Activia faz o intestino funcionar, busca se 

mostrar como empresa que tem a competência e a capacidade de desenvolver e 

comercializar um alimento/produto capaz de resolver problemas do trânsito intestinal. 

Este é o caso, pelo menos, dos anúncios que veiculam os motes Activia funciona para 

você e Entre no ritmo com Activia.  

Os anúncios do primeiro mote, segundo uma determinação da ANVISA3, 

tiveram sua veiculação proibida, pois, a instituição entendia que as peças publicitárias 

que continham o slogan Activia Funciona para você não poderiam mais ser veiculadas 

por induzirem o interlocutor à ideia de que o consumo do iogurte poderia ser visto como 
                                                
1 Trabalho apresentado no GP Publicidade e Propaganda do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Docente dos cursos de Comunicação Social do Centro Universitário FAG. Doutorando em Letras pela Universidade 
Estadual do Oeste do Parana, e-mail: alexaramo@yahoo.com.br. 
 
3 Informação retirada do site < http://www.anvisa.gov.br/propaganda/suspensas_2008.htm> Acesso em 2016.  
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a solução para os problemas de funcionamento intestinal, haja vista que, para a agência, 

o Activia apenas contribui na melhora do funcionamento intestinal e que o seu consumo 

deve estar associado a uma dieta saudável e à prática de exercícios físicos regulares. 

Todo o material publicitário que continha este slogan teve que ser retirado de 

circulação, pois induzia os interlocutores a acreditarem que o Activia seria a solução 

definitiva para problemas intestinais.  

Por causa disso, a Danone foi obrigada a parar de afirmar/prometer que o iogurte 

faz o intestino funcionar. No entanto, entende-se que a empresa, com a utilização do 

mote Entre no ritmo com Activia, continua a fazer a mesma afirmação/promessa 

anterior. Acredita-se que o efeito de sentido que a Danone procura construir através da 

afirmação/promessa busca, em última instância, atender aos interesses comerciais da 

empresa. 

 Sob esse perspectiva, indiferente da questão de se tratar ou não de um caso de 

enganosidade da mensagem publicitária dos referidos comerciais televisivos do Activia, 

busca-se compreender neste estudo o funcionamento da parte captatória (isto é, a 

mensagem principal) em relação ao alcance das mensagens secundárias (descritas pelos 

letterings). 

 Para esse pleito, convoca-se a articulação de três áreas do conhecimento 

heterogêneas, mas que, aqui, permitem o desenvolvimento de uma unidade analítica. 

Acredita-se que um dos primeiros passos para se compreender a lógica formada entre as 

mensagens principais e secundárias de anúncios televisivos é estudar a sua natureza, ou 

seja, as suas reais condições de produção.  

Nesta linha, os estudos do gênero promocional desenvolvidos por Castro (2005, 

2013, 2014) permitem pensar a essência daquilo que se mostra a partir do cruzamento 

entre o simbólico e o comercial. Para o aprofundamento desta questão, procura-se 

amparo no trabalho de Dias (2010) sobre os regimes legais e limites difusos das 

mensagens publicitárias enganosas. Por fim, como modo de articulação e balizamento, 

toma-se a Teoria do Discurso como fundamento metodológico e epistemológico.  

  

O Cativante Captado e o Secundário Silenciado  

 

Para Castro (2013, p. 158), o conceito de gênero promocional, desenvolvido a 

partir do arcabouço das atividades publicitárias, evidencia que a publicização de textos 
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televisivos promocionais “[...] independentemente do conteúdo que expõem, têm como 

característica primordial o caráter mercadológico, uma vez que estimulam o consumo, 

instigam o processo de troca”. Outra característica do gênero promocional é o fato dele 

ser marcado pela dualidade entre o comercial (interesseiro) e o simbólico (cativante). 

 Em outra obra, Castro (2005) define a publicidade como uma forma de 

comunicação focada na divulgação positiva de produtos e serviços com o objetivo de 

gerar adesão ao consumo. Segundo a autora (2005, p. 4), a prática discursiva que  

manifesta a publicização ocupa diferentes espaços e pode “[...] constituir-se (1) de 

maneira autônoma, manifestado sob forma de anúncios de caráter publicitário, [...]; (2) 

de forma difusa, inserido no interior dos produtos televisuais, caracterizando-se como 

uma outra voz que empresta valor distinto ao discurso proferido”. Nesse sentido, a 

função promocional se centra em uma dupla direção: na publicização e na projeção.   

 Para Castro (2014, p. 181), a publicização atua como um elemento de “[...] 

mediação entre o interesse do anunciante e o fortalecimento do consumo, vale dizer, 

entre a ordem econômica e os valores sociais e culturais que ela, de certa forma, 

desencadeia”.  

Nesse sentido, o gênero promocional televisual pode ser entendido a partir de 

cinco pontos como se segue no quadro abaixo: 

 

                QUADRO 1 – Composição do gênero promocional televisual  

Ponto 1 O gênero promocional se configura como um fenômeno de 
comunicabilidade dentro da mídia, que mobiliza produtores e receptores em 
diferentes situações de vida. 

Ponto 2 O gênero promocional mostra sua vinculação com o mundo, refletindo as 
contingências da realidade social ou as problemáticas da cultura de massa. 

Ponto 3 O gênero promocional instaura, entre a objetividade da informação e a 
subjetividade do encantamento, um funcionamento narrativo que tem 
mediação imposta pelo mercado. 

Ponto 4 O gênero promocional usa as ações de atribuição de valores positivos / 
conferência de prestígio como recurso de alimentação e de retroalimentação 
de seus próprios produtos. 

Ponto 5 O gênero promocional se caracteriza como um gênero híbrido que, na tensão 
do real, ficcional e lúdico, propõe um cruzamento de mundos, publicizando 
e/ou projetando pessoas, ideias, produtos, marcas, serviços. 

Fonte: adaptado de Castro (2009). 

 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 4

Em síntese, o gênero promocional atua na “esfera do estímulo ao consumo”. 

Pode-se dizer que este estímulo ao consumo está amplamente marcado por uma dupla 

face que se mostra ora cativante (na ordem do simbólico), em que se faz presente a 

mensagem principal (captatória), ora interesseira (na ordem do comercial), onde se 

encontram, de certa forma, silenciados e/ou apagados os interesses mercadológicos e/ou 

econômicos do anunciante.    

 Em alguns casos, este silenciamento/apagamento pode se caracterizar como 

publicidade enganosa. Dias (2010) aponta que, segundo o Código de Defesa do 

Consumidor, em seu art. 37, há dois tipos de publicidade enganosa: uma, referente ao 

fato de se veicular informações falsas e/ou inexatas sobre produtos e serviços; outra, 

relacionada a falta de informação sobre algum dado essencial da coisa anunciada. Para 

essa pesquisadora (2010), este último tipo de enganosidade pode ser entendido como 

“publicidade enganosa por omissão”. A esse respeito, Dias (2010, p. 137-138 – itálico 

da autora) esclarece que a omissão é relativa não apenas ao silenciamento total da 

informação essencial, “[...] como também o seu oferecimento de modo obscuro, que não 

possa ser lida ou percebida pelo consumidor de diligência ordinária haja vista pouco 

clara, ininteligível ou veiculada em momento posterior”. 

Nesta perspectiva, indaga-se se os letterings de alguns anúncios televisivos, dado 

o tamanho reduzido das letras, a quantidade de informação e o tempo despendido para a 

leitura, não caracterizariam um tipo de publicidade enganosa por omissão? 

 No entanto, deve ser observado que não é qualquer tipo de omissão que 

caracteriza o ilícito da enganosidade. Nas palavras de Dias (2010, p. 137-138 – itálico 

da autora), “Apenas a omissão (entendida em seu sentido amplo: silêncio, ocultação ou 

obscurecimento) de informação que tem a qualidade de essencial poderá determinar que 

a prática considerada se constitua em prática enganosa”.  

Nesta linha, observa-se que o que não pode ser silenciado/apagado da mensagem 

publicitária é o dado essencial da informação. Entretanto, a instância julgadora leva em 

consideração as características do meio de difusão da mensagem. Isto é, sempre que o 

veículo midiático impuser “[...] limitações de tempo ou espaço para veiculação das 

informações do produto/serviço, tais limitações deveram ser ponderadas ao se decidir se 

foi omitida informações de caráter essencial” (DIAS, 2010, p. 142). Assim, por 

exemplo, se um anúncio televisivo de 30 segundos não disponibilizar toda a informação 

essencial, mas, no caso, estas informações constarem em outro formato de anúncio, a 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 5

omissão pode não ser caracterizada como enganosidade, haja vista que a informação foi 

dada pelo anunciante em outro meio.  

É importante ressaltar que a publicidade não tem por obrigação informar todas 

as qualidades e características dos produtos/serviços anunciados. Neste sentido, deve-se 

olhar para o alcance das mensagens secundárias de determinados anúncios. Segundo 

Dias (2010, p. 149): 

 
Toda publicidade apresenta o que se denomina “parte captatória”, assim 
compreendida pelas mensagens que aparecem claramente destacadas no 
contexto de um anúncio publicitário e que buscam imediatamente captar a 
atenção do consumidor. Em menor destaque e com letras de tamanho inferior, 
encontramos, não raras vezes, ao lado ou embaixo da parte captatória da 
publicidade, mensagens, porém, de natureza secundária cujo objetivo é 
justamente ressalvar ou trazer maiores detalhes sobre os dizeres da parte em 
destaque (função esclarecimento). 

 

   Infere-se, a partir da citação, que a informação essencial figura-se como um 

amálgama entre aquilo que é principal (captatório) e secundário. Neste viés, outra 

questão se coloca: a informação secundária pode ter um caráter não-captatório? 

Relembra-se que “[...] a omissão enganosa compreende não apenas o silenciamento total 

de informações essenciais como também o seu oferecimento na peça publicitária de 

modo obscuro ou imperceptível pelo consumidor” (DIAS, 2010, p. 150). 

   

 

Teoria do Discurso: efeitos de sentido  

 

Para o empreendimento de análise da exterioridade constitutiva da mensagem 

promocional de comerciais com mensagens captatórias e secundárias, convoca-se a 

Teoria do Discurso, desenvolvida por Michel Pêcheux, para dar conta principalmente do 

estudo dos processos discursivos (ideológicos) que se materializam em certos anúncios 

publicitários televisivos. 

Pêcheux (2009 [1975], p. 146 a 149) afirma que o sentido (isto é, o efeito de 

sentido) de tudo o que se diz possui um caráter material dependente da formação 

ideológica e da Formação Discursiva (doravante, FD) em que ele está inscrito. Essa 

dependência ocorre de duas maneiras: a) o sentido não existe na literalidade, ou seja, ele 

existe, por exemplo, na paráfrase, desde que se utilizem palavras equivalentes de uma 
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mesma FD. Desta forma, o processo discursivo aparece como um sistema de relações de 

substituição, paráfrase, sinonímia, desde que esta relação seja determinada por uma 

mesma FD; b) uma FD dissimula sua dependência pela transparência de sentido e 

disfarça a objetividade material do interdiscurso, que indica que algo foi falado antes, 

em outro lugar e independentemente. 

 As FDs não são homogêneas e fechadas em si mesmas, pois, em cada FD, há a 

presença de elementos provindos de outras FDs. Portanto, o efeito de sentido de um 

enunciado não pode ser literal e fixo, como se ele existisse apenas para um enunciado 

(neste caso, a interpretação da mensagem promocional publicitária precisa ir para além 

dos duplos registros cativante e interesseiro).  

 Pêcheux (2009 [1975], p. 149) diz que a transparência do sentido de um 

enunciado (isto é, suas “evidências naturais”) é (sobre)determinada por sua dependência 

em relação ao “todo complexo com dominante” e a este é dado o nome de interdiscurso. 

Pêcheux (2009 [1975]), a partir de uma interpretação althusseriana, mostra que o “todo 

complexo com dominante” é um conjunto de Aparelhos Ideológicos de Estado e esse 

“conjunto complexo” é regido pela contradição-desigualdade-subordinação.  

 Pêcheux (2009 [1975], p.89) define, então, o interdiscurso como aquilo que fala 

sempre antes, em outro lugar e independentemente. Para o autor, dever-se-ia considerar 

que há separação e distância, no enunciado, entre o que é pensado antes, em outro lugar 

e independentemente e o que está contido em sua afirmação global.  

 Eis aí alguns dos fundamentos para a abordagem da análise da mensagem 

promocional publicitária (isto é: análise da prática discursiva promocional de filmes 

publicitários televisivos) com base na teoria do discurso. Dito de outro modo: acredita-

se que a partir dos elementos constituintes do discurso, que forma o intradiscurso dos 

anúncios publicitários promocionais, pode-se desvelar a opacidade da linguagem na 

publicidade e buscar compreender o caráter material do sentido que é (re)produzido 

interdiscursivamente a partir de processos ideológicos, seja na parte captatória ou na 

parte secundária de mensagens publicitárias.  

Nesta perspectiva, buscar-se-á por meio do processo analítico, em vias de 

hipóteses, a partir de uma relação dialógica e complementar entre questões teóricas 

sobre o gênero promocional e os atributos da responsabilidade civil da publicidade, 

abrir um campo para de investigação da mensagem secundária contida em letterings de 

anúncios publicitários. 
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Análises entre ditos e não-ditos  

  

Com o intuito de indicar que a Danone usa o discurso que coloca o Activia como 

um alimento/produto que faz o intestino funcionar como estratégia publicitária para 

atender seus interesses comerciais, mostrar-se-á, analisando os letterings dos comerciais 

do corpus de estudo, que a mensagem principal captatória, aquela que afirma o 

consumo do iogurte como capaz de regularizar o funcionamento intestinal, não condiz 

com as informações das mensagens secundárias contidas nos letterings.  

 

Imagem 1: Letterings do mote Activia funciona para você 

 
Fonte: www.youtube.com/watch?v=12EgVvJ9xFY 
 
 Na primeira imagem, o lettering “Seu consumo deve estar associado a uma dieta 

equilibrada e hábitos de vida saudáveis” ocorre entre 7’’ e 12’’. Nesse curto espaço de 

tempo, o interlocutor que quiser lê-la deverá ler quase três palavras por segundo. Pode-

se inferir, de certo modo, ao menos, que não é do interesse da Danone que os 

interlocutores se inteirem do conteúdo dela, pelo menos no espaço de tempo deste filme 

publicitário. No entanto, como essa informação pode ser recuperada em outros materiais 

de divulgação da marca não se pode dizer que se trata, no caso deste filme, de uma 

informação enganosa por omissão.  

 A empresa em sua defesa poderia dizer que os letterings do anúncio duram um 

curto espaço de tempo pelo fato do filme durar apenas 30 segundos e por haver outros 

letterings que também devem ser veiculados. Porém, pode-se afirmar que os letterings 

utilizados atuam como as cláusulas de letras minúsculas de alguns contratos. Ou seja, os 
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letterings são utilizados para resguardar as afirmações e promessas feitas pela Danone 

em relação ao consumo do Activia e acobertar os interesses comerciais da empresa.  

 Observe: no anúncio com o mote Activia funciona para você, a personagem 

depoente (sustentada pela Danone enquanto enunciador) fez a afirmação/promessa de 

forma captatória de que o Activia faz o intestino funcionar. Com essa 

afirmação/promessa, vê-se a Danone buscando levar os interlocutores a pressupor que 

pessoas com intestinos lentos e preguiçosos teriam o mal resolvido com o consumo do 

iogurte.  

No entanto, por meio deste lettering a empresa pode se isentar do insucesso do 

iogurte, caso o consumidor do Activia não tenha o mal resolvido pelo consumo do 

produto, questionando se ele consumiu o produto com uma dieta equilibrada e com 

hábitos de vida saudáveis.  

 Mesmo sem explicar o que é, em seu entendimento, uma dieta equilibrada e 

hábitos de visa saudáveis, a Danone, por meio da flexão verbal deve, torna-se taxativa 

em relação ao êxito da atuação do Activia, pois com o uso desta flexão imperativa fica 

afirmado que apenas aqueles que consomem o Activia com uma dieta equilibrada e com 

hábitos de vida saudáveis terão seus intestinos funcionando regularmente.  

 Já o outro lettering da imagem (1), “Activia ajuda a regular o trânsito 

intestinal”, que ocorre entre 16’’ e 21’’, mostra que a Danone enuncia que o consumo 

do iogurte ajuda (no sentido de auxílio) a regular o trânsito intestinal. Com a flexão 

verbal ajuda, observa-se a Danone dizendo que o Activia apenas ajuda a regular o 

funcionamento intestinal.  

Em outras palavras, com a atuação de ajuda, a Danone se limita apenas a propor 

que o iogurte auxilia no escoamento, isto é, na liberação das vias intestinais. No entanto, 

essa flexão, no caso da locução com a mensagem principal (informação essencial), faz 

entender que a ajuda no trânsito intestinal à qual o Activia se habilita continua 

equivalente à afirmação que coloca o iogurte como um produto capaz de regular o 

funcionamento intestinal.  

Porém, no caso deste lettering em correlação com o anterior, leva-se ao 

entendimento de que o Activia ajuda a regular o trânsito intestinal daqueles que fazem 

uma dieta equilibrada e que desenvolvem hábitos de vida saudáveis. Vê-se que a 

informação essencial é obscurecida, pois, além de resguardar a Danone sobre a atuação 

do iogurte, ainda legitima a informação taxativa realizada pelo primeiro lettering. 
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Imagem 2: Letterings do mote Activia funciona para você 

 
Fonte: www.youtube.com/watch?v=12EgVvJ9xFY 
  

 Por meio do lettering “Guarde as 15 tampas dos produtos e o rótulo da garrafa 

de 900g, conforme indicado no regulamento” (25’’ a 27’’), percebe-se que, para 

participar do desafio Activia, o consumidor do produto deve guardar 15 tampas ou o 

rótulo da embalagem de 900g do produto e que há um regulamento para se participar do 

desafio, o que indica que, para participar da promoção, é preciso atender a alguns 

critérios estabelecidos pela Danone. Pode-se dizer que essa informação secundária 

também não atua de forma clara, haja vista que em apenas dois segundos a sua leitura é 

quase impossível.  

 Esse lettering serve, não para informar os interlocutores sobre o regulamento do 

desafio, mas para a Danone não ser acusada de não prestar informações.  Dito de outro 

modo, com o uso deste lettering, de rápida exposição, percebe-se que a Danone não está 

preocupada em apresentar as regras do desafio, mas que está interessada na 

comercialização do produto, haja vista que a informação inicia com a flexão verbal 

imperativa guarde seguida de as 15 tampas, fato que indica uma ordem e a 

determinação da quantidade de iogurtes que devem ser consumidos para participar do 

desafio. No entanto, não há como acusar este lettering de ser enganoso por omissão 

dado o fato de que as informações sobre o desafio encontravam-se disponíveis em um 

site próprio do desafio Activia.  

É possível afirmar que o lettering busca resguardar as afirmações/promessas 

feitas pelos enunciados que procuram estimular o consumo do iogurte, pois ele reforça a 
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ideia de que é preciso consumir ao menos 15 unidades do produto para que o intestino 

comece a funcionar regularmente.  

 Pode-se afirmar, também, que, com o auxílio do lettering “Confira o 

regulamento no site: www.activiadanone.com.br ou ligue 0800 7017561” (28’’ a 30’’), 

a Danone não facilita a leitura sobre onde obter o regulamento. Com a estratégia de 

mostrar rapidamente algumas informações sobre o regulamento, a Danone não oferece 

acessibilidade a respeito da participação no desafio.  

  

Imagem 3: Letterings do mote Entre no ritmo com Activia 

 
Fonte: www.youtube.com//24/1uxFNwQyKsc 
 

 Observa-se, por meio da imagem (3), que os letterings “Seu consumo deve estar 

associado a uma dieta equilibrada e hábitos de vida saudáveis” (4’’ a 9’’) e “Activia 

ajuda a regular o trânsito intestinal” (9’’ a 12”), correspondentes agora ao mote Entre 

no ritmo com Activia, são os mesmos analisados na imagem (1), e que, embora ocorram 

em momentos diferentes, apenas o segundo teve sua duração diminuída. Esses fatos são 

indicativos de que a Danone nem mesmo nos letterings mudou totalmente sua posição e 

seu posicionamento enunciativo em relação à afirmação de que o Activia faz o intestino 

funcionar, haja vista que ela continua a se precaver, mostrando que o iogurte faz 

funcionar o intestino de quem tem uma dieta equilibrada e hábitos de vida saudáveis e 

não por aqueles que apenas consomem o produto. 

 Nesta perspectiva, mostrar-se-á, com a apresentação de outros letterings que 

aparecem neste anúncio, que a Danone continua utilizando-os no sentido de se proteger 

contra acusações de que o Activia não funcionaria como ela anuncia e reforçar a ideia de 
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que o consumo do iogurte deve ser contínuo, fato que atua no estímulo e na manutenção 

das vendas do produto e acoberta seus interesses comerciais.  

 

Imagem 4: Letterings do mote Entre no ritmo com Activia 

 
 Fonte: www.youtube.com//24/1uxFNwQyKsc 
 
 Na imagem (4), observam-se dois letterings que não haviam aparecido no 

anúncio anterior: “Consulte um nutricionista regularmente” (15’’ a 17’’) e “Sugestão 

de consumo: 100g por dia” (20’’ a 23’’). Por meio do primeiro, vê-se a Danone 

resguardando a mensagem principal (informação captatória) do comercial, pois, ao dizer 

aos interlocutores que eles precisam ir com certa frequência a um nutricionista, a 

empresa acaba por reforçar a informação de que o consumo do Activia deve estar 

associado a uma dieta equilibrada.  

Embora esteja dito nos letterings que o consumo do iogurte deva estar associado 

a uma dieta equilibrada, é somente com a introdução dessa informação essencial que se 

pode visualizar os efeitos de sentido pretendidos pela empresa em relação a este 

enunciado. Observe-se que a Danone, ao indicar a necessidade de procurar um 

profissional especialista em dietas, busca ser beneficiada pelo fato de o especialista 

tratar e desenvolver uma dieta específica e direcionada para cada paciente. Desta forma, 

a atuação do Activia se tornaria mais eficaz, haja vista que o consumo estaria associado 

a uma dieta desenvolvida para cada consumidor em particular.  

Nesse sentido, pode-se afirmar que a pratica discursiva da Danone que prega a 

necessidade de uma dieta equilibrada possui como efeito de sentido o fato de essa dieta 

precisa ter sido desenvolvida por um profissional habilitado: um nutricionista.  
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 A empresa promove um grande desafio no anúncio, mas, em momento algum, 

ela se coloca em posição de ser desafiada, pois, se tiver que provar que o Activia atua 

realmente da forma anunciada, ela poderia simplesmente questionar o desafiante 

perguntando: O consumo do iogurte foi associado a uma dieta equilibrada e a hábitos 

de vida saudáveis? Foi consultado um nutricionista para desenvolver uma dieta 

equilibrada? Vê-se que a Danone se cerca de cuidados para sustentar a 

afirmação/promessa de que o Activia faz o intestino funcionar, pois, por meio do 

lettering, fica pressuposto que o Activia faz o intestino funcionar para aqueles que 

cuidam da alimentação, procurando profissionais habilitados para a elaboração de 

dietas.  

A partir desta análise, depreende-se que a compreensão das mensagens 

secundárias precisa levar em consideração não apenas o dito, mas também o não-dito, 

aquilo que está silenciado e/ou apagado.  

 Por meio do lettering “Sugestão de consumo: 100g por dia” (20’’ a 23’’), pode-

se perceber que a Danone atua no estímulo e na manutenção da comercialização do 

Activia. Observe-se que, com o uso do termo sugestão, a Danone procura apagar o 

caráter impositivo que ordenaria o consumo de 100g do iogurte por dia. Dessa forma, a 

Danone apaga seus interesses comerciais (ordem interesseira) e se coloca como uma 

empresa amiga do consumidor (ordem cativante). No entanto, como o interesse da 

Danone é sempre econômico, pode-se afirmar que a sugestão de consumo de 100g 

gramas atua no reforço da comercialização do produto.  

 Vê-se que os letterings contidos na imagem (4) atuam conjuntamente para 

reforçar a afirmação feita pela apresentadora, que adverte que é preciso tomar o Activia 

regularmente, pois, de outra forma, não se pode garantir a eficácia do produto. Com 

esse reforço, a Danone projeta a responsabilidade pelo funcionamento ou não do 

intestino sobre os consumidores do iogurte e não sobre ela. Verifica-se com isso que 

este tipo de informação essencial (que está silenciada) somente pode ser recuperada 

pelas vias de uma análise discursiva que coloque em jogo as relações ideológicas 

constituintes daquilo que é dito (e não-dito).  
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Imagem 5: Letterings do mote Entre no ritmo com Activia 

 
Fonte: www.youtube.com//24/1uxFNwQyKsc 
 
 
 O lettering “Se após consumir 15 Activia regularmente seu intestino não 

funcionar melhor, a Danone devolve seu dinheiro” (24’’ a 26’’) silencia que, para 

aqueles que consomem o iogurte comprando as embalagens de 900g, é preciso 

comprovar o consumo de 2.700g (isto é, três embalagens) do produto para poder ser 

reembolsado. Ou seja, no caso da compra da embalagem de 900g se deve consumir 

1.800g a mais do produto para ser reembolsado. No entanto, aqui também não se pode 

observar essa informação como enganosa por omissão, haja vista que esse fato pode ser 

recuperado em outros materiais de divulgação da marca. 

 O lettering “Consulte o regulamento: www.desafioactivia.com.br ou 0800 

7017561 – válido até 01/08/2009” (27’’ a 29’’) indica que há um regulamento a ser 

seguido para conseguir o reembolso e que há um prazo para pedi-lo. Pode-se afirmar 

que, por meio deste uso, a Danone, quando anuncia o desafio Activia, procura estimular 

a compra do iogurte. Vê-se, então, que o desafio, em última instância, busca promover o 

aumento nas vendas do produto. Portanto, o desafio Activia, nesta estrutura 

promocional, atua como elemento cativante que apaga e silencia o aspecto interesseiro 

da publicidade do iogurte.  

 Vê-se que os letterings servem não para prestar informações para os 

interlocutores sobre o iogurte, mas para a Danone não ser acusada de não ter 

apresentado nenhuma informação técnica sobre ele.  
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Considerações finais 

 

Tendo analisado e, em alguns casos, comparado a atuação dos letterings que 

constituem a discursividade de dois anúncios do Activia, pretendeu-se mostrar que os 

comerciais do iogurte, quando falam sobre suas propriedades benéficas, principalmente 

no sentido de qualidade de vida, revelam uma atuação que busca, por meio de elementos 

cativantes, silenciar e apagar os elementos interesseiros e comerciais do anunciante. 

Neste sentido, mesmo com algumas discursividades diferentes, os filmes levam 

aos mesmos entendimentos. Buscou-se, também, evidenciar que o fim discursivo 

prático (comercial) dos anúncios da Danone, em última instância, não é 

orientar/informar os interlocutores sobre os supostos benefícios adquiridos pelo 

consumo diário do produto, mas levar à compra do produto pelo convencimento, isto é, 

pela interpelação realizada pela afirmação/promessa de que este iogurte faz o intestino 

funcionar.  

 Entende-se que a Danone, com a afirmação/promessa de que o Activia faz o 

intestino funcionar, busca se mostrar como empresa que tem a competência e a 

capacidade de desenvolver e comercializar um produto capaz de resolver problemas de 

funcionamento intestinal. Vê-se que a imagem que a Danone procura construir através 

da afirmação/promessa procura atender aos interesses comerciais da empresa, haja vista 

que, enquanto ela se coloca como uma empresa competente e capacitada frente aos 

interlocutores, silencia informações essenciais do interlocutor, pelo menos, na questão 

destes dois filmes publicitários.  
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