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INTRODUÇÃO 

Neste trabalho será analisado o anúncio Economia Doméstica criada pela agência Young & Rubicam, para a empresa de 

motos Honda. A campanha faz uso de humor, representando a realidade de muitos brasileiros, ironizando que mesmo com 

a crise comprar uma moto Honda ainda é um bom negócio.  

CONCLUSÃO  

O anúncio da Honda se apresenta como uma 

oportunidade de bom negócio e economia em 

tempos de crise. No anúncio aparece um casal 

fazendo as contas da casa, onde o marido percebe 

que é necessário economizar, pensando em 

economia toma a iniciativa de comprar uma moto e 

realizarem um bom investimento pois esta também 

seria uma forma de economizar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O comercial faz uso do paradigma da crise, e 

também uso da persuasão. Segundo Carrascoza 

(1999) o discurso que pretende persuadir possui um 

caráter mais ideológico subjetivo e intemporal, 

buscando assim atingir a vontade e os sentimentos 

através de argumentos.   

 

 

Figura 1: Honda ajuda casais desesperados. Meio e Mensagem. 
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Podemos considerar através dos recursos semânticos 

empregados na peça publicitária, relativos ao 

paradigma da crise, que ao comprar uma moto Honda 

se  estaria economizando. Fazendo assim com que 

ocorra uma associação de ideias onde ao pensar em 

uma expressão como crise, esse tópico puxará outras 

palavras como economia, bom negócio, investimento, 

relacionamento, controle. O autor João Carrascoza 

traz em seu livro A evolução  do  texto publicitário, 

(1999), o conceito de palavra-puxa-palavra, onde faz 

com que ocorra um pensamento associativo. 

Ocorrendo uma fácil memorização do anúncio e 

facilitando na venda de um determinado produto da 

marca. 

 

 

 

Por isso, observa-se o comercial procurando 

convencer o consumidor a adquirir a moto Honda, 

pelos seus benefícios que teoricamente irão ajudar na 

economia, um fator importante no momento de crise 

em que o país se encontra. Desta forma, vê-se a ideia 

de fazer um bom negócio mesmo cheio de dívidas, o 

consumidor conseguiria  comprar e manter a moto por 

causa da sua baixa manutenção e economia de 

combustível atendendo suas necessidades ou 

desejos. 
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