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RESUMO 
 
 

A propaganda, como instrumento de linguagem, tem como objetivo vender um produto ou 
propagar uma ideia. Trata-se de um gênero textual presente na mídia impressa e eletrônica e 
como tal está inserido no dia a dia do indivíduo. Como meio poderoso de persuasão, a 
propaganda ancora-se em uma série de artimanhas e técnicas que persuadem o consumidor a 
adquirir o produto, uma vez que a porfia maior do texto publicitário é prender a atenção do 
leitor, que se encontra rodeado de estímulos por toda a parte. Essa característica da 
propaganda é aproveitada pelas empregas que pretendem vender sua marca, seu produto ou 
que deseja veicular uma ideia que agregue valor à empresa, ou seja, que valorize a imagem 
dela no mercado. Com base nisso, este estudo tem por objetivo fazer uma análise comparativa 
dos recursos verbais e não verbais empregados em duas peças publicitárias, a saber: 
desodorante Axe Top e desodorante Rexona. Para alcançar tal propósito, este trabalho apoia-
se nos estudos de linha bakthiniana, nas considerações de Sandmam (2003) e nas elucidações 
de Martins (2003) – todos pesquisadores da área da linguagem. Para a realização deste 
trabalho, inicialmente, observam-se várias propagandas, notam-se as suas características, 
identificam-se as suas diferenças e semelhanças quanto à constituição textual. Depois, 
escolhem-se mais duas propagandas de agências publicitárias e aplica-se o mesmo 
procedimento. Como etapa final, selecionam-se duas peças publicitárias de desodorante: Axe e 
Top e inicia-se uma comparação. Após uma leitura atenta, identificam-se os seguintes 
aspectos: cenário, cores, imagens, slogans, formato de letras e presença de personalidades. 
Após discussão e listagem dos recursos de ambas propagandas, pode-se perceber que elas se 
referem a um certo tipo de consumidor, ou seja, procuram atingir um determinado público-alvo, 
valendo-se de recursos que o atraem efetivamente. A propaganda Axe foi dirigida ao 
consumidor mais jovem, que se preocupa com riqueza e valoriza a beleza. Trata-se um público 
mais vaidoso. Por sua vez, na propaganda da Rexona, pretende atingiu um público que 
valoriza a força, a virilidade. O desodorante Rexona agiria como um reforço à masculinidade. 
Portanto, o desodorante Axe tem a função de manter e validar o status de poder e de vaidade; 
por sua vez, o desodorante Rexona reforça a imagem da masculinidade. Assim, as duas peças 
publicitárias sensibilizam o público-alvo a adquirir o produto. Uma vez adquirido, o público 
apropria-se da ideia veicula pela propaganda. Palavras-chave: Propaganda. Recursos 
linguísticos. Desodorante. 


