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A existência de um hiato entre teoria e prática é algo que se considera 
normal, uma vez que cabe ao meio acadêmico a busca pela vanguarda 
através do estabelecimento de bases teóricas sólidas e que garantam a 

sua replicação prática. Ocorre, porém, que para aplicar uma nova 
metodologia de gestão que altere as relações de poder  
estabelecidas nas empresas, quase sempre é rejeitada. 

A transformação da teoria em prática é comprometida pelas pessoas  
   que detêm o poder, principalmente aquelas que serão afetadas 

negativamente pelos novos padrões de distribuição do poder. 

Mauro Roberto Schlütler (2007, p. 30) 

 

Bem longe de dizer que o objeto precede o ponto de vista,  
diríamos que é o ponto de vista que cria o objeto; aliás, nada  
nos diz de antemão que uma dessas maneiras de considerar  

o fato em questão seja anterior ou superior as outras.  

Ferdinand de Saussure ([1916] 1975, p. 15) 
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RESUMO 

 

O objetivo desta Tese é estudar a construção do ethos, via vocabulário, e da 
situação enunciativa nos textos produzidos pela área da Comunicação Empresarial 
(CE). Para tanto, é utilizado como aporte teórico pressupostos da Retórica/Nova 
Retórica, da Análise do Discurso de linha francesa e de uma das teorias da 
Comunicação Social, a da Comunicação Dirigida. Dentre as publicações elaboradas 
pela CE, escolheu-se como objeto de estudo as revistas empresariais (RE), pela sua 
sofisticada concepção, produção e apresentação. Nas RE, elegeram-se, para a 
feitura deste trabalho, cinco matérias. Destas, três são pertencentes ao gênero 
opinativo – editoriais, crônicas e entrevistas – e duas ao informativo – notas e 
notícias. Essas escolhas deram-se por se acreditar que, nessas produções textuais, 
podem-se reconstruir a categoria retórica citada, bem como a situação enunciativa, 
observando-se se estes contribuem na formação de uma imagem positiva das 
organizações. Para se estudar isto, são realizadas três análises: a dos dados 
lingüísticos, a dos argumentos usados e a das estratégias de comunicação utilizadas 
nos textos selecionados. Também é empreendido um exame comparativo dos dados 
encontrados individualmente, bem como é feita uma descrição prévia das revistas 
que compuseram o corpus da pesquisa. 
 
 

Palavras-chave: Retórica; Análise do Discurso; Comunicação Empresarial; 
Relações Públicas; Revista Empresarial. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this Thesis was to study the construction of the Ethos via vocabulary 
and of the enunciative situation in the texts produced by the Field of Entrepreneur 
Communication (EC). For this, it was used as a theoretical support, concepts of the 
Rhetoric/New Rhetoric, of the Discourse Analyses based on a French School and on one 
of the theories of Social Communication, the Guided Communication one. Among the 
publications produced by EC, the Entrepreneur Magazine (EM) was chosen as the object 
of study, due to its sophisticated conception, production and presentation. In the EMs, 
five articles were elected to do this work. Out of these five ones, three belong to the 
opinionative type- Editorials, Chronicles and Interviews-and two belonging to the 
informative type: notes and news. These choices were made based on the belief that, in 
these text productions, it is possible to reconstruct the Rhetoric category mentioned 
above, as well as the enunciative situation, observing if they contribute with the 
formations of a positive image of the Organization. To study this, three analyses were 
made: the Linguistics data, the arguments used and the Communication Strategies 
applied in the chosen texts. Also, a comparative exam of the found data was done, 
individually, and a previous description of the magazines that composed the corpus of 
the research was made. 
 

 

Keywords: Rhetoric; Discourse Analysis; Entrepreneur Communication; Public 
Relations; Entrepreneur Magazine. 
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RIASSUNTO 

 

L’obiettivo di questa Tesi è studiare la costruzione degli ethos, via vocabolario, e 
della situazione enunciativa dei testi proditti dalla comunicazione impresariale (CI). A 
tala scopo, sono stati utilizzati come supporto teórico, i presupposti della 
Retorica/Nuova Retorica, dell’Analisi del Discorso di linea francese e di una delle 
teorie della Comunicazione Sociale e della Comunicazione Pilotata. Tra le 
pubblicazioni elaborate dalla CI, è stata scelta como oggetto de studio la rivista 
impresariale (RI), per la sua sofisticada concezione, produzione e presentazione.Tra 
le RIs, sono stati selezionati cinque testi. Di questi, tre appartengono al genere 
opinativo – articoli di fondo, cronache ed intreviste – e due a quello informativo – 
annotazzioni e notizie. Queste scelte sono dovute allá convinzione di che all’interno 
di queste produzioni testuali si possono ricostrire non solo la categoria retorica 
citada, ma anche la situazione enunciativa ed inoltre osservare qual’è Il loro 
contributo alla creazione di un’immagine positiva delle organizzazioni. Per 
effeeffetuare questo Studio sono state fatte ter analisi: quella dei linguistici; quella 
degli argumenti usati e quella delle strategie de comunicazione utillizzate nei testi 
selazionati. È stato realizzato um esame comparativo dei dati trovati individualmente 
ed, inoltre, è stata fatta una descrizione previa delle riviste che hanno composto il 
corpus della ricerca. 
 
 

Parole chiave: Retorica; Analisi del Discorso; Comunicazione Impresariale; 
Relazioni Pubbliche; Rivista Impresariale. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O homem contemporâneo vive no que se pode denominar de sociedade de 

comunicação, na qual os seus membros são obrigados, no dia a dia, a exprimir e 

defender, da melhor maneira possível, seus pontos de vista, a debater, a agradar, a 

seduzir e a convencer seus semelhantes. No ramo empresarial, não é diferente. As 

organizações têm a necessidade e a obrigação de estabelecer diálogos com os seus 

públicos de relacionamento, sejam estes externos ou internos, uma vez que é a 

partir destes que advêm o sucesso e a sobrevivência daquelas no mercado atual, 

que é altamente competitivo. Daí, a importância de uma área que recentemente vem 

crescendo em demasia: a da Comunicação Empresarial (CE), a qual se caracteriza 

como o somatório das atividades de comunicação de uma empresa, sendo, assim, 

uma área multidisciplinar que envolve métodos e técnicas de relações públicas, 

jornalismo, assessoria de imprensa, lobby, propaganda, promoções, pesquisa, 

endomarketing e marketing.   

Para desenvolver as ações inerentes a esta área, seus profissionais 

realizam e/ou supervisionam a produção de textos que servem para interpretar os 

interesses dos diversos públicos empresariais e, inclusive, o da própria empresa. 

Geralmente, o profissional que fica responsável por gerir essa área é o relações 

públicas ou simplesmente RP, como é comumente denominado.  

Os cursos da área da Comunicação – entre eles está o de Relações 

Públicas (RRPP), uma das habilitações que compõem a Comunicação Social – 

possuem em sua grade curricular algumas poucas disciplinas que se debruçam 

sobre como produzir textos. Mas, é obvio que, ainda assim, os alunos, ao 

terminarem a graduação, não dispõem de algumas ferramentas que poderiam tornar 

seus textos mais eficazes e com uma maior credibilidade junto a seus públicos de 

interesse, bem como o seu parecer sobre as produções de outros profissionais,                                                                                                                            

que auxiliam sua atividade, ficaria mais embasado.                       

Dessa forma, acredita-se que, para os profissionais que atuam com a CE 

faz-se necessário disponibilizar ferramentas que poderiam tornar esses textos mais 

eficazes e com uma maior credibilidade junto aos seus públicos de relacionamento.  

Como se pode pensar, também, que é oportuno disponibilizar os textos que são 

elaborados nas organizações aos profissionais das Letras, os quais pouco se                                                                                                                             
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debruçam sobre esse tipo de produção, cuja presença já é bastante comum na vida 

contemporânea.     

Pensando nisso, a estudiosa resolveu unir, numa pesquisa1 que teve início 

no seu Curso de Mestrado, as duas áreas – a da CE e a das Letras – uma vez que 

tinha a certeza que uma poderia contribuir com a outra, já que as Letras dispõem de 

ferramentas que ajudariam na produção textual da CE e que, por sua vez, os textos 

da CE poderiam ser novos objetos de estudos das Letras.  

Decidiu-se, dessa forma, investigar como o profissional que trabalha com CE 

poderia, por exemplo, conferir autoridade ao dito pelo fato de adotar um certo tom de 

voz, um comportamento, um ethos, desembocando, dessa forma, em um estudo que 

envolvesse essa categoria retórica, na visão de Maingueneau (1995; 1997; 2002; 

2006), o qual está em harmonia com o princípio organizador do estatuto dos 

enunciadores e que possui uma estreita relação com o auditório a que se reporta. 

Também se pensou em pesquisar como o profissional de CE deve criar uma 

situação enunciativa textual que favoreça a transmissão da mensagem veiculada em 

seu texto. Da necessidade de aprofundar alguns aspectos que não são estudados 

na graduação de Comunicação Social e igualmente conhecer mais detidamente os 

aspectos já mencionados, que foram estudados na citada Dissertação de Mestrado 

defendida pela pesquisadora, como também da necessidade de se pesquisar novos 

pontos que possam contribuir para abarcar melhor o objeto de estudo aqui proposto, 

tece-se esta Tese que enfocará o seguinte assunto: análise de textos de revistas 

empresariais de organizações que atuam no setor bancário.  

A pretensão maior desta Tese é o estudo da construção do ethos, via 

vocabulário, e da situação enunciativa nos textos produzidos pela área da 

Comunicação Empresarial, bem como da contribuição desses elementos para a 

elaboração de discursos que formem uma imagem positiva das organizações.  

Adota-se, neste trabalho, o ponto de vista de três áreas teóricas que figuram, 

aqui, em situação de complementaridade. São elas: Retórica/Nova Retórica, Análise 

do Discurso (linha francesa) e uma das teorias da Comunicação Social, a da 

Comunicação Dirigida.  

Este estudo também se justifica por duas razões básicas: uma teórica e 

outra prática. Do ponto de vista teórico, resulta a sua importância no cenário da 

                                                            
1 ANDRADE, Marta Cardoso de (2005). Análise de textos da Comunicação Empresarial. 2005. 184 f. 
Dissertação (Mestrado em Letras) – Instituto de Letras, Universidade Federal da Bahia, Salvador.  
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Análise de Discurso, da Retórica e da Comunicação Social voltada para o segmento 

empresarial, colaborando para os estudos sobre a relação entre tais áreas. Por outro 

lado, é um tema pouco estudado, ainda, com a abordagem proposta nesta Tese, 

mas que vem despertando, recentemente, o interesse de alguns teóricos, como se 

pode observar através dos trabalhos de Halliday, Discurso organizacional: uma 

abordagem retórica (2009); de Maingueneau, Análise de textos de comunicação 

(2002); e Pinto, Comunicação e discurso: introdução à análise do discurso (1999). 

Salienta-se que uma pesquisa como esta, focada no setor bancário, é algo bem 

peculiar e, até onde se sabe, inédito. 

No que tange ao aspecto prático, destaca-se a natureza pedagógica do 

estudo, uma vez que esta investigação pode contribuir, fornecendo algumas 

ferramentas necessárias para a análise e a elaboração de discursos/textos dessa 

natureza, fato que termina por auxiliar tanto os alunos dos cursos de Comunicação 

Social (prioritariamente, por possuírem pouco material teórico acerca do assunto 

tratado, o qual servirá para fundamentar a sua prática profissional cotidiana com 

textos desse perfil), como os de Letras (por trabalharem com os tipos e gêneros 

textuais e, por conseguinte, com a análise desses aqui examinados).  

Os objetivos vislumbrados são os seguintes:  

(a) identificar o ethos adotado e a situação enunciativa que emanam dos 

enunciados/textos elaborados e publicados pelas revistas empresariais 

selecionadas; 

(b) examinar se o ethos adotado e a situação enunciativa contribuem para a 

formação de uma imagem positiva da organização; 

(c) verificar a importância de cada um desses elementos para a identificação das 

formações discursivas envolvidas nessa atividade; e 

(d) averiguar igualmente se o ethos adotado nos discursos individualmente auxilia na 

construção do ethos da organização. 

As hipóteses levantadas: 

(a) tanto o ethos quanto a situação enunciativa contribuem de forma preponderante 

na concepção e na elaboração dos textos/enunciados produzidos para as revistas 

empresariais, bem como na construção de uma imagem organizacional; 

(b) o ethos e a situação enunciativa são importantes para a identificação das 

formações discursivas envolvidas na atividade dos comunicadores empresariais; e 
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(c) o ethos adotado em cada produção textual termina por auxiliar na construção do 

ethos da própria organização.  

O universo da pesquisa pertence ao corpus composto pelo material coletado 

nos setores/departamentos de comunicação de empresas que atuam 

nacionalmente, porém com presença significativa na Bahia. A seleção dessas deu-

se pela existência da atividade de comunicação empresarial em seu quadro 

administrativo, bem como pela disposição em fornecer o material e as informações 

necessárias a esta pesquisa. Tendo isso em vista, selecionaram-se duas grandes 

empresas nacionais: o Banco do Brasil S.A. e o Unibanco S.A, uma atuante no setor 

misto e outra, no privado, respectivamente. 

Dos materiais existentes e produzidos nestas duas corporações, escolheu-

se a revista empresarial por essa possuir um número maior de produções textuais 

com perfis diversificados e que requerem, consequentemente, um maior tempo para 

a sua elaboração e confecção, sendo, dessa forma, um veículo que é editado 

cuidadosamente e é possuidor de matérias mais detalhadas/extensas. Ou seja, há 

toda uma preocupação na produção desse tipo de comunicação, o que a torna um 

profícuo material de pesquisa.  

Quanto aos critérios de seleção dos textos, como se trata de uma pesquisa 

que trabalha comparativamente as produções textuais, foram escolhidas produções 

com formatos similares. Para tanto, analisam-se cinco textos de cada empresa, 

totalizando, assim, dez produções: dois editoriais, duas crônicas, duas entrevistas, 

duas notas e duas notícias. Sabe-se que há um maior número de textos 

representantes do gênero opinativo (editorial, crônica e entrevista). Isso se deu por 

se acreditar que a adoção de um tipo de ethos seja de grande importância neste 

gênero mais que nos outros, uma vez que, neste, o locutor, para ter sua opinião 

aceita, terá que buscar meios de agradar, de persuadir, de seduzir, de convencer 

por meio do caráter que esse atribui a si mesmo pelo modo como estrutura o seu 

texto. Porém, optou-se igualmente por visualizar o ethos em produções textuais 

representantes do gênero jornalístico para, depois desta análise, comparar estas 

construções entre si e com as empreendidas para o gênero opinativo. 

A pesquisa e a análise do corpus foram realizadas da seguinte maneira: a 

fim de estabelecer uma primeira aproximação com o corpus da pesquisa, elaborou-

se uma descrição geral das revistas das empresas que constituíram a amostra. No 

segundo momento, deu-se a análise dos textos já previamente selecionados dentro 
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dos parâmetros propostos. Para realizar este exame, foi feito um levantamento 

quantitativo e qualitativo dos indícios construtores dos ethos e da situação 

enunciativa edificados em cada produção textual. Observou-se isso para se analisar 

se realmente esses dois componentes eram fatores que contribuíam para a 

construção dos discursos/textos produzidos pela área da Comunicação Empresarial, 

bem como se aquela categoria retórica auxiliava na construção do ethos da 

empresa. 

Esta Tese é composta por dois volumes: o primeiro contem seis capítulos e 

o segundo traz os Apêndices e os Anexos.  

O primeiro capítulo consta desta Introdução, enquanto que o segunto, cujo 

título é Fundamentação teórica, contempla os principais esclarecimentos e 

definições acerca das teorias utilizadas para o desenvolvimento do trabalho, e 

subdivide-se em três outras partes: Ethos: uma viagem teórica, que contém outras 

duas subdivisões: uma que trata esta categoria na Teoria Retórica/Nova Retórica, e 

outra que a expõe em diferentes campos de saber até chegar à Análise do Discurso 

(linha francesa); o Sobre o léxico e as funções da linguagem, na qual é empreendida 

uma breve exposição do que se entende por léxico/vocabulário, bem como 

apresenta as funções da linguagem e sua utilidade para a análise e a produção de 

textos; e o Comunicação Empresarial, que versa a respeito de uma das teorias da 

Comunicação Social, mais especificamente o das Relações Públicas, focando na 

Comunicação Dirigida, e igualmente faz uma panorâmica acerca das gestões 

organizacionais, as quais atuam diretamente na estratégia comunicacional da 

empresa.   

O terceiro capítulo, cujo título é Descrição das Características, aborda os 

aspectos descritivos que possam traçar um perfil das organizações selecionadas e 

dos veículos de comunicação que foram analisados neste documento. Dito de outra 

forma, é o capítulo em que se debruça sobre o entendimento das peculiaridades do 

objeto de estudo selecionado de forma bem genérica.   

Segue, na ordem, o relativo às Análises, com esse mesmo nome. Detém 

duas divisões: a que versa acerca do gênero opinativo, o qual trata do estudo dos 

textos que mais expressam o ethos adotado, que são os editoriais, as crônicas e as 

entrevistas; e a que centra sobre o gênero jornalístico, cujos representantes textuais 

são as notas e as notícias. Todas as análises destas matérias possuem as mesmas 

subdivisões: são iniciados com uma introdução que aborda as peculiaridades de 
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cada um desses tipos de matéria, depois, se empreende o exame detalhado dos 

textos escolhidos de cada tipo citado. Neste capítulo, as análises empreendidas são 

realizadas individualmente para cada discurso já mencionado.  

No capítulo destinado à Análise comparativa é realizado um exame 

comparativo dos dados analisados anteriormente de forma individualizada. 

Por último, no capítulo intitulada Conclusões, são traçadas as principais 

considerações finais acerca da pesquisa e análises empreendidas, como também 

são colocadas as impressões, não tão conclusivas assim, obtidas ao término deste 

estudo. Este é um momento de refletir sobre possíveis pontos a serem pesquisados 

no futuro e que terão como ponto de partida os resultados apresentados neste 

documento, pois a pesquisadora entende que nenhum trabalho está plenamente 

concluído.      

Ainda no primeiro volume, por fim, estão as Referências, que embasaram 

teoricamente este trabalho dissertativo. 

No segundo volume desta Tese, encontram-se, como dito anteriormente, os 

Apêndices e os Anexos. Estes são compostos pelos textos e ilustrações que são 

referenciados no corpo do trabalho, bem como pelos discursos analisados na forma 

original, tal como nas revistas examinadas. Acerca daqueles, são constituídos pelos 

textos estudados (são as mesmas produções textuais encontradas nos Anexos) em 

versão digitada e disponibilizada para facilitar o estudo em questão.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Para embasar teoricamente este trabalho, foram empreendidos estudos 

bibliográficos em três áreas afins: a Comunicação Empresarial (CE), a Retórica (e a 

Nova Retórica) e a Análise do Discurso (linha francesa).  Inicialmente, expõe-se uma 

das teorias da Comunicação Social, a situada na área das Relações Públicas 

(RRPP), mais especificamente a que versa sobre a Comunicação Dirigida, 

focalizando os estudos voltados para a produção dos instrumentos de cunho 

jornalístico. Assim, a CE é estudada a partir do imbricamento dos métodos das 

RRPP com os do Jornalismo Empresarial (JE), perpassando por conceitos 

importantes para o entendimento geral do funcionamento das organizações2. 

Depois, para apresentar os pontos e princípios peculiares das duas últimas 

disciplinas que são relevantes para esta Tese, a pesquisadora optou por 

disponibilizá-los a partir de uma exposição panorâmica acerca do que se entende 

por ethos, o objeto central deste trabalho, nessas duas correntes teóricas, bem 

como igualmente se apresenta brevemente a teoria que versa sobre o 

léxico/vocabulário, uma vez que este é um componente imprescindível para a 

construção do ethos, e a teoria que embasa as funções da linguagem, por se 

entender que estas orientam a construção textual, cujo estudo também é 

contemplado neste trabalho.  

 

 

2.1 A COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL 

 

A Comunicação Empresarial (CE), atualmente, é entendida como a “[...] 

comunicação existente entre a ‘organização’ (empresas privadas, empresas 

públicas, instituições, (sic) etc.) e os seus públicos de interesse [...]” (TAVARES, 

2007, p.11), sendo que estes não devem só estar à parte, mas igualmente devem 

participar do processo comunicativo, no qual acontece 

 

                                                            
2 A pesquisadora sabe que há diferença teórica entre o uso dos termos ‘empresa’, ‘organização’, 
‘instituição’, ‘companhia’ e ‘corporativa’. Porém, para efeitos deste trabalho, esses são utilizados 
como sinônimos.   
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[...] mais ou menos o seguinte: o público interno fica sabendo de ações 
institucionais e de marketing; os clientes ficam sabendo de ações internas e 
institucionais; e a sociedade em geral fica sabendo de ações internas, 
institucionais e de marketing da organização (TAVARES, 2007, p.13). 

 

Dessa forma, sabe-se que não há mais espaço para ações fragmentadas de 

comunicação e que “[...] todo o esforço de trabalhar toda a organização (interna, 

institucional e de marketing) de forma planejada e integrada” (TAVARES, 2007, 

p.13) deve ser de todos os profissionais dessa área e dos que trabalham nas 

empresas. 

Mas, para que isso se processe, a CE deverá ser entendida  

 

[...] como o somatório de todas as atividades de comunicação da empresa. É 
uma atividade multidisciplinar que envolve métodos e técnicas de relações 
públicas, jornalismo, assessoria de imprensa, lobby, propaganda, promoções, 
pesquisa, endomarketing e marketing (PIMENTA, 2002, p. 99).  

 

Para a realização desta Tese, a pesquisadora deteve a atenção no 

entrelaçamento das atividades de Relações Públicas com as do Jornalismo, mais 

especificamente a modalidade empresarial deste, cujo perfil, concepção e feitura 

possuem peculiaridades e que versa sobre conteúdos de interesse de uma empresa.  

Pensar em CE equivale a pensar em Relações Públicas (RRPP). Para 

entender esta área da Comunicação Social, vale a pena empreender uma 

retrospectiva histórica até as origens dessa atividade nos Estados Unidos. Pode-se 

notar que as primeiras décadas do século XX foram marcadas pelo aparecimento 

dos poderosos monopólios, pela concentração de riquezas em poucas mãos e pela 

consequente hostilidade do povo norteamericano contra o mundo dos negócios. A 

indústria moderna começou a ser atacada por líderes do governo e por escritores de 

fama, incitando uma quase revolta popular. Acerca desta época, Andrade (19733, p. 

5-6) afirma:  

 

As primeiras décadas do século atual [ou seja, do século XX] marcaram o 
aparecimento dos poderosos monopólios, a concentração de riquezas em poucas 
mãos e a conseqüente hostilidade do povo norte-americano contra o mundo dos 
negócios. Essa quase revolta popular era inspirada também pelas obras de 
escritores radicais. [...] Não eram somente trabalhadores que se organizavam em 
incipientes sindicatos para enfrentar os poderosos, mas a própria classe média 
que se manifestava, principalmente através da imprensa, contra os abusos das 
empresas. [...] O crescimento da onda de protesto obrigou o Governo norte-
americano a tomar algumas medidas legais e propor ao Congresso leis contra os 

                                                            
3 É uma referência que retrata a história/origem das RRPP como poucas. 
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monopólios e cartéis. Os homens de empresa sentiram, então, necessidade de vir 
a público, para tentar explicar suas atividades, através de advogados e jornalistas. 
Foi quando John D. Rockfeller Júnior contratou os serviços de Ivy L. Lee. 

 

Para ilustrar esse momento, Canfield (19704) cita um episódio em que um 

renomado caricaturista retratou um consumidor sendo chutado, como se fosse uma 

bola de futebol, pelas principais organizações da época. 

Nesse cenário bem peculiar, originaram-se as Relações Públicas. Ivy L. Lee 

foi o mentor desse campo do saber. Foi o primeiro a pensar e a praticar os princípios 

e técnicas de RRPP, inaugurando, em 1906, em Nova York, o pioneiro escritório 

nessa área.  

Chaumely e Huisman (19645, p. 10-11) resgatam as circunstâncias históricas 

nas quais atuou o pioneiro das RRPP: 

 

A hostilidade do grande público era então muito mais acentuada contra o big 
business6 americano, acusado de aspirar ao monopólio. De mover uma luta sem 
quartel às pequenas e médias empresas, de combater sem olhar a meios; numa 
palavra, de ser feroz, impiedoso, sanguinário. De fato, o sangue já correra no 
início do século, e a primeira empresa a utilizar os serviços de Ivy Lee foi 
precisamente a companhia [petrolífera] dirigida pelo homem mais impopular dos 
Estados unidos na altura, o que mandara atirar sobre os grevistas7, John D. 
Rockfeller. 

 

Da sua origem até os dias atuais, as RRPP só têm aumentado o seu campo 

de atuação e a sua importância dentro do mundo dos negócios. O contexto histórico 

atual só favorece o desenvolvimento e a manutenção desta atividade, sendo 

considerada um fenômeno e uma necessidade dos tempos contemporâneos, uma 

vez que a crescente complexidade da civilização tem criado problemas de 

comunicação/relacionamento nunca dantes sentidos pela sociedade. 

Hoje, o ritmo mundial é muito acelerado e este termina por colocar as 

pessoas em grupos muito diversificados os quais buscam objetivos diferenciados, 

mas estes indivíduos também querem obter o maior número de vantagens possíveis 

para si em suas aquisições ou negociações. 

                                                            
4  Sabe-se que este livro de Canfield é uma referência muito antiga, uma vez que é datada da década 
de 70 do século passado. Porém, para a área das RRPP, este nome é reputado como sendo um 
teórico basilar e suas ideias – em sua maioria –, ainda hoje, são consideradas referências e não 
foram superadas por outras.  
5 Esta é uma referência igualmente defasada, porém retrata a história/origem das RRPP como 
poucas. 
6 Tradução livre da pesquisadora: grandes negócios. 
7 Este trecho refere-se à greve de Colorado Fuel and Iron Co. 
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Esta noção e defesa dos direitos conseguidos se devem às várias forças 

combinadas, como é o caso do avanço tecnológico, da democratização da 

educação, da mobilidade da sociedade em busca dos seus direitos, do advento da 

Internet, da concretização da globalização e, especialmente, da disseminação da 

comunicação em suas mais diversas vertentes. Essas foram, antes de quaisquer 

outros fatores, forças niveladoras, uma vez que as classes menos favorecidas, 

consideradas massas populares, conquistaram espaços e os antigos líderes 

perderam o seu prestígio e seu poder de controle totalizante de controle daquelas. 

Na atualidade, para os líderes8 conseguirem o almejado poder, faz-se necessário 

obter primeiro a aceitação e o apoio daqueles que recebem as ordens destes, ou 

seja, mobilizar a opinião pública em seu favor. 

Um dos mais respeitados especialistas em RRPP do mundo, Philip Lesly 

(2002, p. 2-3), faz um panorama histórico sucinto e interessante do século passado: 

 

O primeiro terço do Século XX foi dominado pelas invenções. O segundo terço foi 
dominado pela administração. A última porção está sendo dominada pelo clima 
humano - as atitudes das pessoas que determinam como todos os segmentos da 
sociedade vão funcionar.   

 

Esse teórico termina afirmando categoricamente que “É papel 

preponderante das relações públicas lidar com o clima humano - sentir seus 

direcionamentos, analisá-lo, ajustar-se a ele, ajudar a dirigi-lo” (LESLY, 2002, p. 3). 

Modernamente, as principais funções das Relações Públicas são: 

• informar a respeito de alguém ou de algum grupo em específico a outras pessoas 

ou outros grupos; 

• dizer a um grupo o que os outros pensam dele; 

• auxiliar a um grupo a determinar o que deve fazer para obter a boa vontade dos 

demais; 

• planejar meios para se conseguir essa boa vontade; 

• desenvolver atividade que foram criadas para alcançar esse fim; e 

• antes de mais nada, ser formadora de uma imagem positiva da empresa junto aos 

seus vários públicos.   

                                                            
8 Líderes são aqui considerados como a mais completa vastidão de profissionais que têm 
necessidade de contratar um profissional que mobilize a opinião pública: dirigentes organizacionais, 
políticos, atletas, celebridades, entre outros. 
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Quanto ao objetivo principal das RRPP, pode-se afirmar que é o de 

convergir em um ponto comum os esforços de grupos diferentes, de modo que se 

entendam melhor e mais rapidamente.  

A Associação Brasileira de Relações Públicas (ABRP) conceitua as este 

campo do saber humano como sendo “o esforço deliberado, planificado, coeso e 

contínuo da alta administração para estabelecer e manter a compreensão mútua 

entre a organização e todos os grupos aos quais está ligada, direta ou 

indiretamente” (apud CESCA, 2006, p. 18). 

Enquanto que, para Philip Lesly (2002, p. 3), a melhor definição de RRPP 

está focada no “como ajudar uma organização e seus públicos a mutuamente a se 

adaptar uns aos outros”. Esta definição entra em total similaridade com a 

conceituação de Tavares (2007) acerca da CE (explicitada no início do item 1.2 na p. 

61), o que leva à conclusão de que RRPP pode ser igualmente entendida como CE.  

Diante disso, em algumas empresas, atualmente, as RRPP aparecerem sob 

outras denominações como, por exemplo, “Comunicação Empresarial”, 

“Comunicação Corporativa” ou “Comunicação Organizacional”. Essas mudanças 

terminológicas podem ser justificadas a partir da percepção do desgaste que o termo 

“Relações Públicas” sofreu em sua trajetória no decorrer da sua história enquanto 

ciência pertencente à Comunicação Social, mas, em essência, todos os díspares 

nomes abrangem as mesmas atividades do âmbito empresarial. 

Quanto aos profissionais das RRPP, Lesly (2002, p. 4) afirma que esses 

 

[...] têm um papel intermediário – fixados entre seus clientes/empregadores e 
seus públicos. Devem estar sintonizados no pensamento e nas necessidades das 
organizações às quais servem ou não poderão servi-las bem. Devem estar 
sintonizados com a dinâmica e necessidades dos públicos, de modo a poder 
interpretar esses públicos para clientes; assim como interpretar os clientes para os 
públicos.  

 

Em outras palavras, o foco de atuação dos profissionais das RRPP está no 

âmbito da mobilização da opinião pública e os públicos são conceituados, por 

Andrade (1996, p. 97), como sendo 

  

[...] pessoas e/ou grupos organizados de pessoas, sem dependência de contatos 
físicos, encarando uma controvérsia, com ideias divididas quanto à solução ou 
medidas a serem tomadas frente a ela; com oportunidade para discuti-la, 
acompanhando e participando do debate por meio dos veículos de comunicação 
ou da interação pessoal. [...] para as Relações Públicas, o vocábulo ‘público’ 
adquire uma significação especial, pois se refere aos grupos de indivíduos cujos 



 
29 
 

interesses comuns são atingidos pelas ações de uma organização, instituição ou 
empresa, da mesma forma que os atos desses grupos se refletem na 
organização.  

 

Para Cesca (2006, p. 25), os públicos devem ser compreendidos como 

 

[...] um agrupamento espontâneo que difere de agrupamentos como multidão e 
massa. Sua formação se dá quando existe uma controvérsia, pessoas ou grupos 
organizados de pessoas com ou sem contigüidade para discussão, predomínio 
da crítica e reflexão, além da busca de uma atividade comum para chegar a uma 
opinião coletiva. 

 

O Quadro 1 demonstra que existem diferenças significativas entre três 

agrupamentos humanos: o público, a multidão e a massa.   

 

Público  Multidão  Massa  

Com ou sem contigüidade 
física  

Com contigüidade física  Sem contigüidade física 

Existência de uma 
controvérsia  

Existência de um 
acontecimento que chame 
a atenção  

Existência de um evento 
excitante  

O indivíduo não perde a 
faculdade crítica e 
autocrítica  

O indivíduo perde a 
faculdade crítica e 
autocrítica 

O indivíduo não perde 
totalmente a faculdade 
crítica 

Age racionalmente  Age irracionalmente  Age racionalmente  

Indivíduos podem 
pertencer a vários públicos  

Indivíduos pertencem, a 
cada vez, a uma multidão  

Indivíduos podem 
pertencer a várias massas 

Quadro 1 - Diferenças entre público, multidão e massa                             
Fonte: Cesca (2006, p. 25).  

 

Cesca (2006) propõe uma nova classificação para os públicos empresariais 

tendo como base a proposta de Cândido Teobaldo de Souza Andrade, empreendida 

em 1989, no livro Psico-sociologia das relações públicas. Esta categorização possui 

caráter físico, como a proposta de Fortes (2003) – públicos internos, mistos e 

externos –, acrescentando a característica jurídica da relação existente entre 

empresa-público. A razão da inclusão do fator jurídico advém da sua relevância 

quando há controvérsia entre as partes envolvidas, uma vez que o julgamento dos 

atos pode ultrapassar a esfera organizacional, indo para a justiça comum, o que 

termina por gerar desgastes e perda de imagem. Daí, esta preocupação já está na 
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“ordem do dia” dos relações públicas (RP). Essa nova classificação pode ser vista 

no Quadro 2 e as características de cada uma dessas subdivisões, no Quadro 3.  

 

Interno-
vinculado 

Interno-
desvinculado 

Misto-
vinculado 

Misto- 
desvinculado 

Externo 

Administração 
superior 

Funcionários de 
serviços 
terceirizados 
que atuam no 
espaço físico da 
organização 

Vendedor 
externo não-
autônomo 

Fornecedores Comunidade 

Funcionários 
fixos 

Acionistas Distribuidores Consumidores 

Funcionários 
com contratos 
temporários 

Funcionários do 
transporte com 
vínculo 
empregatício 

Vendedores 
externos 
autônomos 

Escolas 

    Funcionários 
que trabalham 
em suas 
residências de 
forma não-
autônoma 

Funcionários 
que trabalham 
em suas 
residências de 
forma autônoma 

Imprensa 

  Funcionários 
que prestam 
serviços em 
outras 
organizações 

Familiares de 
funcionários 

Governo 

  

 

Funcionários de 
transporte 
terceirizados 

Concorrentes 

        Bancos 

      Sindicatos 

      Terceiro Setor 
Quadro 2 - Classificação de públicos 
Fonte: Cesca (2006, p. 31). 

 

Vale ressaltar que cabe aos relações públicas identificar os públicos de 

interesse do seu contratante. Feito isso, parte-se para como atingi-los. Para tanto, 

sabe-se que, no exercício de suas funções profissionais, os RP utilizam 

instrumentos/veículos de Comunicação Dirigida (CD) cuja finalidade é transmitir 

informações visando ao estabelecimento de uma comunicação limitada, orientada e 

frequente com esses públicos de interesse, os quais são constituídos por um 

número selecionado de pessoas conhecidas e homogêneas, no sentido dos 

objetivos que querem conseguir, daí poder agrupá-los sem conflitos maiores. Esses 
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instrumentos pressupõem a produção de uma gama variada de textos que servirão 

para interpretar os interesses desses grupos que são muitas vezes díspares e até 

contrários entre si. 

 

Interno-
vinculado 

Interno-
desvinculado 

Misto-
vinculado 

Misto- 
desvinculado 

Externo 

Ocupa o 
espaço físico 
da organização 

Ocupa o espaço 
da organização 

Não ocupa o 
espaço da 
organização 

Não ocupa o 
espaço da 
organização 

Não ocupa o 
espaço da 
organização 

 
Tem vínculo 
empregatício 
com a 
organização 

 
Não tem vínculo 
empregatício 
com a 
organização, 
mas esta tem 
responsabilidade 
para com esse 
público 

 
Tem vínculo 
empregatício 
ou jurídico com 
a organização 

 
Não tem vínculo 
empregatício 
com a 
organização, 
mas se relaciona 
com ela, tendo 
direitos e 
deveres 

 
Não tem vínculo 
empregatício 
com a 
organização, 
mas esta tem 
responsabilidade 
com esse 
público e está 
sempre atenta à 
sua opinião 

  

Quadro 3 - Características dos públicos 
Fonte: Cesca (2006, p. 31).  

 

Para facilitar a compreensão e identificação dessas CDs, toma-se a 

fragmentação apresentada por Andrade (19899) em quatro grandes grupos: as 

escritas, as orais, as aproximativas e as auxiliares. Todas essas subdivisões devem 

ser administradas pelos profissionais das RRPP, uma vez que essas comunicações 

terminam por repercutir no conceito da empresa junto aos seus públicos de interesse 

naquele momento. Essa consideração recai principalmente nos textos escritos, por 

serem veículos que servem de forma determinante para a construção da imagem da 

corporação, uma vez que possuem uma maior perenidade, daí a escolhê-los para a 

realização desta Tese. 

Toda a comunicação dirigida escrita (CDE) tem uma função específica para 

o estabelecimento da comunicação numa empresa e deve possuir uma unidade de 

comando para facilitar o seu planejamento, execução e avaliação. Ainda porque ela 

só terá eficácia se estiver dentro de um planejamento global da comunicação, o qual 

deve existir na corporação. Dessa forma, a CDE cumprirá o seu papel de formadora 

de opinião pública, uma vez que, lembrando de novo, até a mais simples CDE levará 
                                                            
9 Tem-se consciencia que essa é uma referência antiga, uma vez que é datada da década de 80 do 
século passado. Contudo, Andrade ainda é considerado como um pensador basilar neste assunto, 
para a área das RRPP, e suas ideias, ainda hoje, não foram superadas por outras.  



 
32 
 

imagem da organização para os diversos públicos dessa. Daí, a importância das 

CDEs estarem sob o “olhar” atento dos relações públicas.  

Entretanto, percebe-se que nem todas as CDs são elaboradas pelos 

profissionais das RRPP, estes podem apenas supervisionar a importância e 

desempenho dessas comunicações para a instituição, observando se estão 

cumprindo bem a sua função comunicativa, a qual está preestabelecida no já citado 

planejamento estratégico da área de comunicação da empresa. Estar sob a 

supervisão dos RP é o caso das publicações da empresa – boletim, jornal e revista, 

bem como da parte de documentos digitais, como é o caso dos newsletters, blogs e 

sites – que fazem parte do jornalismo empresarial (JE), ramo que forma, com as 

RRPP e com a Propaganda, “[...] o tripé clássico que organiza os fluxos de 

irradiação das informações sobre as organizações”. O JE é um subsistema do 

jornalismo, devendo ser visto como uma proposta especializada da atividade 

jornalística. “Na verdade, o jornalismo empresarial se apropria da teoria e dos 

modelos paradigmáticos do jornalismo como área de conhecimento e do mercado 

profissional” (KUNSCH, 2003, p. 168) e, dessa forma, deve estar sempre atualizado 

nas mudanças que ocorrem na área em que o seu contratante atua. 

Como acontece no jornalismo tradicional dos grandes meios de 

comunicação de massa, o JE também tem quatro características/compromissos que 

embasam a sua práxis, são elas: 1) atualidade – “consiste na transmissão de fatos 

novos, atuais” (GROTH, 1930 apud REGO, 1987, p. 35); 2) periodicidade – 

corresponde ao aparecimento regular de fatos que justifiquem uma publicação; 3) 

universalidade – é a variedade de informações; e 4) difusão – acesso às matérias 

pelo público.  

Rego (1987, p. 45) aplica essas quatro características às revistas 

empresariais, obtendo-se a seguintes peculiaridades para esse tipo de CDE: 

 

Periodicidade – Por seu conteúdo essencialmente interpretativo e por seu grande 
número de páginas, apresenta intervalos mais espaçados entre as edições. 

Atualidade – Evita, na medida do possível, informações urgentes, imediatas e 
apresenta (sic) sobretudo (sic) um conteúdo de interesse permanente. 

Universalidade – O número de páginas amplia o universo de conteúdo, sendo o 
veículo que oferece maior volume temático. 

Difusão – Por sua natureza técnica e por seu conteúdo interpretativo, permite um 
esquema de difusão mais demorado. 
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As publicações empresariais podem ser consideradas, na atualidade, como 

“[...] ferramentas de primeira grandeza das organizações [...]” (KUNSCH, 2003, p. 

168). Colocadas entre as muitas CDEs, a revista da empresa é a mais extensa entre 

as veiculadas e é uma das que possuem maior destaque. Seu objetivo principal é a 

divulgação das atividades empreendidas pela empresa. Daí, o seu poder de 

construir uma imagem organizacional de forma concreta e com uma maior 

segurança. Possui sempre um visual colorido e atraente e um número maior de 

páginas que demais CDs, o que termina por possibilitar uma veiculação maior de 

matérias, frequentemente, com abordagens diversificadas e especializadas e com 

mais profundidade, amplidão e ilustrações. Tem uma periodicidade fixa e uma 

tiragem que será determinada em consideração ao público de interesse ao qual ela 

se destina – o interno ou o externo. O seu conteúdo deverá refletir os assuntos de 

interesse da organização e os do grupo ao qual se remete, mas a sua eficiência 

dependerá muito mais do interesse dos leitores. Para a sua elaboração, deve-se 

trabalhar com um planejamento editorial individual destinado a cada novo número, 

no qual o relações públicas deve sempre participar. 

Na elaboração deste planejamento, há um momento crucial para o sucesso 

do qualquer veículo de comunicação existente numa empresa: a elaboração da 

pauta, etapa essa em que o RP deve observar se a revista estará, no próximo 

número, de acordo com o planejamento global da comunicação da organização. 

Neste estágio, discutem-se os assuntos a serem tratados no próximo número da 

publicação, escolhendo os mais importantes e determinando o enfoque a ser dado a 

cada um, bem como se decide como as matérias10 vão ser tratadas.  

Cada tipo de matérias possui características peculiares que terminam por 

diferir uma das outras, o que faz com que recebam outras designações. Veja 

algumas dessas: 

(a) notícias11 – é o “Relato de fatos ou acontecimentos atuais, de interesse e 

importância para a comunidade, e capaz de ser compreendido pelo público. [...] tudo 

                                                            
10 Matéria é “Tudo o que é publicado, ou feito para ser publicado, por um jornal, revista, rádio-jornal 
ou telejornal, incluindo textos e ilustrações (visuais ou sonoras). Tanto o original de qualquer notícia, 
artigo, crônica, nota etc., quanto a sua forma impressa recebem, genericamente, o nome de matéria” 
(RABAÇA; BARBOSA, 2001, p. 474).  
11 Fala-se ainda em reportagem para designar um tipo de matéria, similar às notícias, mas com uma 
extensão e profundidade de investigação superior a estas. Entretanto, na visão de Rabaça e Barbosa 
(2001), este o uso dessa terminologia é incorreto. Não se deve denominar de “reportagem” um tipo 
específico de matéria descritiva, mais apurada e ampla, acompanhada com documentação e 
testemunhos; isso seria uma definição correta para notícia. Na verdade, a reportagem é o conjunto 
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que o público necessita saber; tudo aquilo que o público deseja falar; quanto mais 

comentário suscite, maior é o seu valor [...]” (RABAÇA; BARBOSA, 2001, p. 513), 

enfim, é a descrição de um fato ou acontecimento presenciado ou pesquisado por 

um repórter, sem que esse o comente ou emita a sua opinião; 

(b) nota – é o texto jornalístico caracterizado como uma “Pequena notícia destinada 

à informação rápida. Caracteriza-se por extrema brevidade e concisão [...] Destina-

se a prestar esclarecimento ao público, firmando a posição da instituição como 

respeito a determinado fato” (RABAÇA; BARBOSA, 2001, p. 512);  

(c) editorial – delimitado como sendo o “Texto jornalístico opinativo, escrito de 

maneira impessoal e publicado sem assinatura, referente a assuntos ou 

acontecimentos [...] de maior relevância. Define e expressa o ponto de vista do 

veículo ou da empresa responsável pela publicação [...]” (RABAÇA; BARBOSA, 

2001, p. 255), ou seja, é a posição das pessoas que dirigem o veículo ou os donos 

deste sobre um determinado assunto que merece destaque em cada edição; 

(d) artigo – é o “Texto jornalístico interpretativo e opinativo, mais ou menos extenso, 

que desenvolve uma ideia ou comenta um assunto a partir de determinada 

fundamentação” (RABAÇA; BARBOSA, 2001, p. 42). Vale a pena lembrar que esse 

tipo de matéria contém a opinião de alguém, geralmente um especialista na área, 

tratada neste tipo de produção textual sobre um assunto qualquer e pode até chegar 

a discordar da opinião de quem elabora a revista. Este último tocante é que 

diferencia este tipo de matéria do editorial 

(e) entrevista – é o texto jornalístico redigido sob a forma de pergunta e resposta, 

reproduzindo o diálogo mantido entre o repórter e o entrevistado, visa buscar a 

opinião de alguém, de destaque ou não, que se disponha a prestar informações 

sobre um ou vários assuntos; e 

(f) crônica – é, para Rabaça e Barbosa (2001, p. 201), um “texto jornalístico 

desenvolvido de forma livre e pessoal, a partir de fatos e acontecimentos da 

atualidade, com teor literário, político, esportivo, artístico etc.”. 

Como já foi dito, uma revista empresarial pode ser voltada para o público 

interno ou para o externo. Aquela que é direcionada para o primeiro desses públicos 

                                                                                                                                                                                          

das providências necessárias à confecção de uma notícia. Portanto, esta é resultado daquela. 
Entretanto, Rego (1987, p. 113) teoriza este assunto de forma diferente. Para este, “[...] a notícia 
acontece (isto é, vem ao repórter), a reportagem terá de ser produzida, pesquisada. [...] O propósito 
primordial de uma reportagem é o de relatar, de maneira explicativa, um acontecimento ou situação. 
A notícia, por sua vez, conforma-se com o factual, os quês principais de um fato”.  Para efeito deste 
trabalho, optou-se pelo primeiro posicionamento explicitado.    
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deverá tentar divulgar e projetar uma imagem favorável da instituição junto a esse 

grupo, o qual deve ser sempre considerado como o ponto de partida para que se 

estabeleça a receptividade empresarial positiva junto aos seus demais públicos. 

Quem está dentro da organização deve ter uma opinião favorável sobre esta, para, 

depois, se conseguir o mesmo posicionamento com quem está de fora desta.  

Daí que, quando bem orientada e elaborada, as RE são de grande utilidade 

para as RRPP, uma vez que serão lidas com atenção pelos funcionários12, que a 

levarão para suas casas e os assuntos, nela divulgados, serão discutidos com os 

familiares e com os amigos. Esses empregados tornar-se-ão mensageiros das 

informações que atingirão os grupos externos também, sendo um multiplicador da 

opinião circulante na empresa. Portanto, é importante lembrar que a organização 

terá, primeiro, de ser capaz de conquistar o respeito e a confiança daqueles que 

trabalham nela, para, em seguida, inspirar nos outros públicos esse mesmo respeito 

e confiança. É nisso que acredita Penteado (1993). Mas, com isso, não se quer dizer 

que esse seja um veículo que “maquie”13 a realidade. Deve sim publicar informações 

sobre a organização e seus públicos, mesmo quando uma dessas seja de cunho 

negativo. Isso deve acontecer para que se possa esclarecer a “verdade”14 dos fatos, 

evitando-se, assim, boatos desnecessários, uma vez que a melhor versão deverá 

sempre ser a verdadeira e esta deve ser dada pela voz da própria empresa.  

Para se publicar uma revista empresarial, vários aspectos devem ser 

levados em consideração. Passa-se a deter um pouco de atenção nesses. 

Um dos aspectos a ser observado numa RE é o morfológico, que 

compreende “[...] o estudo do texto e suas relações com o espaço em branco e as 

ilustrações (trinômio que lhe dá a feição gráfica)” (REGO, 1987, p. 146). Por 

ilustrações, entende-se que sejam fotografias, charges, mapas, desenhos, gráficos, 

organogramas, esquemas etc. Na visão de Rego (p. 87), “Uma edição que 

apresenta exclusivamente textos torna-se monótona e difícil de ser lida. Os recursos 

da ilustração e do espaço em branco criam motivação para a leitura”. Este mesmo 

teórico aponta uma proporção adequada desses componentes para as revista 

                                                            
12 A pesquisadora sabe que há diferença teórica entre o uso dos termos ‘funcionário’, ‘empregado’ e 
‘colaborador interno’ e ‘parceiro’. Porém, para efeitos deste trabalho, essas palavras são utilizadas 
como sinônimos.   
13 O uso das aspas se justifica uma vez que o termo utilizado – maquiagem da realidade – é de uso 
de senso comum.  
14 As aspas se justificam, uma vez que a pesquisadora entende que não existe uma verdade 
universal, única. Há sim ângulos de visualização dessa possível verdade. 
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empresariais, que é a de 60 a 70% dos espaços deve ser destinados aos textos e 30 

a 40% para as ilustrações e espaços em branco. O tipo de papel e o uso ou não das 

cores também fazem parte deste estudo e fazem com que as se RE tornem mais ou 

menos atraentes aos seus leitores.  

Quanto à precedência geográfica, deve-se descobrir qual é o melhor local 

para situar a redação e distribuição da publicação. Regiões com ritmo de 

industrialização mais acelerado possuem um maior know how na área de JE, como 

também tem um maior número de profissionais especializados, daí a concentração 

das redações de revistas empresariais estarem nos estados da região Sudeste, mais 

especificamente nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, e nos do Sul do 

Brasil. Porém, esse quadro vem se modificando. Atualmente, já se presencia 

empresas especializadas em JE também em Salvador, Bahia, bem como em outras 

capitais brasileiras. 

Sobre as características técnicas das revistas da empresa, três dessas 

foram apontadas por Rego (1987), são elas: o formato, a periodicidade e o número 

de páginas. 

Deve-se deter a atenção, inicialmente, no formato. Tem-se conhecimento 

que não há critérios fixos para a escolha dessa característica: as empresas 

simplesmente escolhem o formato sem nenhum critério. Isso termina por resultar 

numa queixa constante das gráficas que trabalham com esse mercado. Rego (1987) 

aponta, porém, os valores mais usados pelas organizações para as publicações 

deste tipo: o 28cm (altura) x 21cm (largura) é o preferido, cobrindo 64,5% das 

instituições; o 27cm x 18cm responde por 11,8% das revistas publicadas e o 32cm x 

21cm, por 6%. Foram apontados por Rego mais cinco outros formatos com pouca 

representação percentual. 

Quanto à periodicidade, Rego (1987) indica os quatro tipos mais utilizados 

por ordem de preferência: a bimestral – que é a mais usada, respondendo por 50% 

do mercado –; a mensal, a trimestral e a semestral. Essa escolha é feita de acordo 

com os objetivos (necessidade maior ou não de matérias atuais) e a verba destinada 

a esse tipo de comunicação. 

Por fim, tem-se o número de páginas. Uma revista considerada grande tem 

de possuir mais de 64 páginas; as médias, acima de 30 e, abaixo deste valor, estão 

as pequenas. Rego (1987) ainda afirma que, no Brasil, as revistas grandes são as 
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apresentadas em policromia e as pequenas, em preto e branco. Isso se explica pelo 

custo, uma vez que as de maior tamanho são as de grandes instituições. 

O público de interesse ao qual se destina a publicação é igualmente um 

aspecto a ser observado. Sabe-se que, geralmente, as revistas empresariais são 

reservadas para o público externo (58,2% dessas) pelo próprio perfil (custo, tempo 

de elaboração, tamanho, diversidade de textos etc.) deste tipo de publicação. Mas, 

podem ser dedicadas ao interno e até mesmo ao misto, o que não é muito comum. 

As categorias de mensagens presentes nestas publicações são de cinco 

espécies:  

1) jornalísticas – são as destinadas a informar sobre fatos, situações, ações, 

pensamentos e opiniões;  

2) educativas – “[...] são as mensagens normativas, deliberadamente escritas com o 

propósito de modelar, modificar o desenvolvimento de aptidões” (REGO, 1987, p. 

162);  

3) de propaganda – são textos de curta extensão, elaborados dentro de um padrão 

de fácil entendimento com agradável visualização, que visam “vender” algo; 

4) de entretenimento – as destinadas ao lazer do leitor, são as piadas, charges, 

horóscopos, indicações de filmes/livros etc.; e, por fim,  

5) literárias – composta de textos que apelam para a sensibilidade do leitor, são as 

crônicas, contos e poemas que terminam por aliviar a carga informativa da 

publicação. Geralmente são encontradas nas revistas empresariais do Brasil, mais 

ou menos um total de 95% de mensagens jornalísticas; 0,5% das educacionais; 

0,1% das de propaganda; 2,3% das de entretenimento e 2% das literárias.  

Como nas publicações há sempre um maior volume de mensagens 

jornalísticas, faz-se necessário identificar os gêneros que as compõem. Para Araújo 

e Souza (2004, p. 134),  

 

O estudo dos gêneros integra-se ao esforço de compreensão da propriedade 
discursiva. Ele age como ponto de partida para descrever e estudar as 
características da linguagem e permitir avanços na análise das relações que 
permeiam a totalidade do jornalismo.  

 

Penna (2005, p. 65) adverte sobrea dificuldade em se categorizar esses 

gêneros, chegando a admitir: “Nesse campo, a confusão parece atingir não só os 

profissionais, mas os próprios teóricos do assunto”. Diante disso, apontam algumas 
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dessas, identificando três brasileiras: a de Melo (2003), a de Beltrão ([1960] 1992) e 

a de Seixas (2003), salientando que são bem díspares entre si. 

 Maingueneau (2002, p. 54), entretanto, lembra: “Tais categorias 

correspondem às necessidades da vida cotidiana e o analista do discurso não pode 

ignorá-las. Mas (sic) também não pode contentar-se com elas, se quiser definir 

critérios rigorosos”. Daí Penna (2005, p. 66) advertir: “[...] tanto os critérios como as 

classificações terão múltiplas variações, pois essa é a sua própria dinâmica. O que 

torna a tarefa muito mais complexa do que parece, com fronteiras tênues e 

conceituações diversificadas”.  

 Como se percebeu, não existe um consenso. Diante disso, a pesquisadora 

optou por seguir a classificação apresentada por Rego (1987). Observa-se, então, 

que esses gêneros podem ser de três espécies: jornalístico, interpretativo e 

opinativo. Focalizam-se esses a seguir, detendo-se na peculiaridade de cada um. 

O gênero jornalístico “tem como produto básico a notícia, o relato puro dos 

acontecimentos, assemelhando-se o máximo possível aos comunicados que [...] 

excluem, na medida das possibilidades as inferências e julgamentos” (REGO, 1987, 

p. 36-37), sendo, portanto, matérias de interesse mais imediato e passageiro. 

Segundo Hayakawa (196315, p. 31-32), as inferências devem ser compreendidas 

aqui como “[...] uma asserção sobre o desconhecido, feita na base do conhecimento 

[...]” e os julgamentos como “[...] todas as expressões de aprovação e desaprovação 

do escritor em face dos acontecimentos, pessoas e objetos por ele descritos”. Daí, 

ser necessária a eliminação desses dois elementos, uma vez que comprometeriam a 

isenção/neutralidade a qual o jornalista deve ter frente ao fato relatado. Cabe 

salientar que esta é uma das premissas do jornalismo: ser neutro frente aos fatos 

relatados.  

Este gênero recebe igualmente outra denominação, a de informativo, a qual 

é utilizada por Araújo e Souza (2004, p. 134). Essas teóricas afirmam que, no 

gênero informativo, “[...] a instituição jornalística assume o papel de observadora da 

realidade, registrando os fatos e informando a sociedade”.     

O interpretativo seria aquele que vai, na visão de Rego (1987, p. 37), em 

busca do 

 

                                                            
15 Sabe-se que esta obra é uma referência muito antiga, uma vez que é datada da década de 60 do 
século passado. Porém, a teoria exposta não está defasada e foi bem formulada por Hayakawa. 
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[...] noticiário de profundidade, conduzindo leitor ao palco das ações, relatando as 
notícias dentro da moldura da vida e experiência do leitor, demonstrando o sentido 
dos fatos, dando perspectivas às notícias diárias, significado às ocorrências, 
apontando a relevância dos pontos de vistas. 

 

É o jornalismo dos antecedentes completos, dos fatos que dão origem às 

notícias, ou seja, é o jornalismo das análises e explicações. Pode-se afirmar também 

que são matérias contextualizadas, mais abertas, detalhadas, dissecadas, próprias 

para cobrir assuntos institucionais, perfis ou as histórias de interesse humano. 

Portanto, pode-se dizer que este gênero “[...] identifica as causas e motivos 

que deram origem ao fato. Busca compreender a significação e efetuar análises, 

comparações e realizar previsões. É objetivo e determina o sentido de um fato” 

(ARAÚJO; SOUZA, 2004, p. 134).    

Enquanto que o opinativo termina por “[...] agrupar todas as mensagens que 

objetivam orientar, persuadir ou influenciar a conduta, aproximando-se o máximo 

das inferências e julgamentos [...] todas as matérias onde esteja claramente 

expressa a opinião da fonte [...]” (REGO, 1987, p. 37). São os textos assinados, 

entrevistas, editoriais ou mensagens de cunho orientador e persuasivo. 

Araújo e Souza (2004, p. 134) advertem que a separação entre o gênero 

informativo e o opinativo “[...] emerge da necessidade de se separar os fatos das 

suas versões”. Este é o argumento que embasa a neutralidade jornalística. Entende-

se por fatos a descrição do ocorrido, a reprodução do real; enquanto que por versão, 

a leitura desse real. Vale ressaltar que “Estudiosos apontam que os gêneros 

jornalísticos são as formas que o jornalista busca para se expressar. Eles dão estilo 

e forma própria à linguagem jornalística” (ARAÚJO; SOUZA, 2004, p. 134). 

Rego (1987) propõe os seguintes valores para uma distribuição proporcional 

e adequada desses gêneros nas RE: 40% para o interpretativo, 30% do opinativo e 

20% do jornalístico; totalizando, portanto, os 90% que devem ser destinados às 

mensagens jornalísticas.  

Por último, tem-se de pensar no conteúdo a ser divulgado. Este se divide em 

grandes blocos temáticos de matérias: 

(a) matérias-retrato – apresentam as características físicas e comportamentais de 

um indivíduo; são levantados deste “[...] os seus hábitos, costumes, hobbies, roteiro 

profissional, família, ingresso e situação na empresa, qualidades associativas, 

opiniões sobre diversos assuntos do momento” (REGO, 1987, p. 81). Servem, dessa 
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forma, para promover e valorizar o colaborador interno, permitindo que seus colegas 

o conheçam e com ele se identifiquem; 

(b) matérias institucionais – são as que cobrem as informações acerca da rotina, 

administração, programas e projetos, índices de produção, processos operacionais e 

técnicas usadas, enfim, tudo que está acontecendo na organização naquele 

momento; 

(c) matérias grupais – “Pela impossibilidade de apresentar, isoladamente, todos os 

membros da comunidade na publicação, o editor pode escolher um grupo de 

determinada área ou seção e torná-lo objeto de uma reportagem” (REGO, 1987, p. 

82). Para tanto, seleciona alguns aspectos apontados na matéria-retrato para 

divulgar sobre cada um ou ainda pode selecionar temas para que cada empregado 

se posicione; 

(d) matérias ilustrativas – apresenta assuntos sem ligação direta com a instituição, 

servindo para informar, orientar, interpretar ou ilustrar algo; versando, dessa forma, 

sobre turismo, celebridades, ciências ou história; 

(e) matérias orientadoras – visam orientar o colaborador interno, apresentando 

informações que podem ser lidas em qualquer época, ou seja, são quase 

atemporais; referem-se à segurança, higiene, saúde, orientação profissional, 

educação familiar, saúde, conselhos práticos etc.; servindo também para cobrir os 

programas e projetos da organização; 

(f) matérias de entretenimento – servem para divertir, entreter, satisfazer as 

necessidades psicofísicas, enfim, para o lazer do funcionário; incluem as piadas, 

quadrinhos, palavras cruzadas, horóscopos, entre outros textos; 

(g)  matérias associativas – promovem as atividades sócio-comunitários, servindo 

para a integração dos quadros sociais; divulgam, portanto, as festas, concursos, 

esportes, entre outras atividades que estejam sendo promovidas pela organização; 

(h) matérias de interesse feminino16 – divulgam informações sobre culinária, 

conselhos úteis de beleza, moda, decoração e discussões sobre o papel da mulher 

na sociedade; e 

(i) matérias para a família do funcionário – abordam temas como a educação dos 

filhos, casamento, sexo etc. 

                                                            
16 Inseriu-se este bloco de temática para continuar seguindo a classificação fornecida por Rego 
(1987). Porém, a pesquisadora reconhece que os interesses femininos já ultrapassam e muito os 
apresentados nesta categorização, em muitos casos, já se equivalem aos anteriormente 
considerados como eminentemente masculinos.  
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As matérias destes grandes blocos focalizam assuntos diferentes entre si, 

expostos tanto nos títulos com nos subtítulos dessas. Esses textos ficam 

distribuídos, no corpo dos veículos, em secções temáticas.  

Ainda há um comentário a ser feito sobre as revistas empresariais: para se 

atingir um grupo extenso de leitores, a publicação deve sempre escolher um 

denominador comum de linguagem a ser usada – geralmente, frases e parágrafos 

curtos; com conteúdos mais positivos que negativos; sem o envolvimento do redator. 

Entretanto, achar esse denominador não é tarefa fácil, pois se precisa fornecer às 

matérias um caráter de quase total impessoalidade, implicando na 

neutralização/apagamento do enunciador, ou seja, na não participação subjetiva de 

quem redige o texto, o que não é fácil de ser conseguido. Isso deve ser tentado, pois 

uma das premissas do jornalismo é se acreditar que se a fonte não se envolve 

subjetivamente com o texto, este terá uma maior credibilidade. Rego (1987) advoga 

que se deve tentar afastar dessa total impessoalidade, tão vangloriada no meio 

jornalístico, por acreditar que um pouco de subjetividade torna a publicação mais 

explicativa, esclarecedora e orientadora. 

Há igualmente outra questão importante: para se pensar e planejar 

estrategicamente a comunicação da organização e, consequentemente, se chegar a 

uma CDE adequada e coerente com todas as características levantadas, faz-se 

necessário entender os modelos de gestão/características das organizações 

contemporâneas e à sua nova arquitetura estrutural. 

Existem três grandes modelos de gestão empresarial hodiernamente: a 

tradicional, a moderna e a contemporânea. O Quadro 4 demonstra a evolução do 

modo de gerir as organizações ao longo tempo. Entretanto, além do que foi exposto 

sucintamente no referido quadro, faz-se necessário, também, elaborar uma breve 

exposição dos traços mais importantes de cada uma dessas abordagens. 

Começa-se, dessa maneira, pelas organizações tradicionais, as quais 

  

[...] se destacam pela ênfase na burocracia, na racionalidade e na hierarquia 
autoritária e por uma prática operacional centrada nas tarefas e nas técnicas 
institucionalizadas, sob uma forte coesão e dominação verticalizada, sob a égide 
da eficiência e da estrutura de poder centralizada (KUNSCH, 2003, p. 50-51). 
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INDICADORES ORGANIZAÇÕES 
  TRADICIONAL MODERNA CONTEMPORÂNEA 

ENFOQUE BÁSICO – Análise das 
atividades da 
empresa 

– Comportamento 
humano 

– Clientes e não-
clientes 

AMBIÊNCIA DA – Autoritária – Consultiva – Participativa 
EMPRESA       

ESSÊNCIA DA  – Princípios de – Conceito de – Gerência 
ADMINISTRAÇÃO    administração    cultura    participativa 
      – Processos 
VISÃO DO MUNDO – Sistema 

fechado 
– Sistema aberto – Holística 

ESTRUTURA – Linear – Funcional – Projeto 

ORGANIZACIONAL – Funcional – Divisional – Matricial 

  – Colegiada   – Colateral 

      – Equipes 

      – Processos 

TOMADA DE  – Individual e  – Processo – Processos 
DECISÃO    centralizada    decisório    decisório com 
         informação e 
         negociação 
Quadro 4 - Modelos de gestão empresarial  
Fonte: adaptado de Cury (2000, p. 157) 

 

Para se entender melhor esse modelo, deve-se expor as principais 

características do seu mais importante pilar, a burocracia, que pode ser entendida 

como uma hierarquia de autoridade, com limitação em cada cargo, divisão do 

trabalho, normas para os seus encarregados e recompensas diferenciadas. “Quando 

todos esses comportamentos estão presentes em grau elevado, trata-se do tipo 

ideal de burocracia” (HALL, 1984, p. 39) e igualmente do modo tradicional de gerir 

empresas. 

Sobre o tipo moderno de administrar, observa-se que há, nele, o que se 

denomina de organizações flexíveis, que são sistemas idealizados “[...] para reduzir 

incertezas, diminuir escalões hierárquicos, estimular a participação do trabalhador, 

fomentar o controle da qualidade total e valorizar a flexibilidade nos processos de 

gestão e produção” (KUNSCH, 2003, p. 57). 

Por fim, ainda há as organizações contemporâneas ou horizontais, as quais, 

segundo Maximiano (1997, p. 353-354), se caracterizam  

 

[...] segundo o critério dos processos, não das tarefas; o achatamento da 
hierarquia; o uso de equipes para administrar tudo; a condução do desempenho 
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dos clientes; a recompensa pelo desempenho do grupo; a intensificação dos 
contatos com os fornecedores e clientes; e a necessidade de informação e 
treinamento de todos os funcionários. 

 

O modelo contemporâneo é a administração da descentralização, da 

participação e da coordenação, enfim, do fator humano. Surge, aqui, também, o 

termo colaborador interno, ou seja, aquele que trabalha para uma instituição e está 

comprometido com o seu sucesso. A ênfase neste modo de gerir está na adhocracia 

que é definida por Cury (2000, p. 115) como:  

 

[...] um tipo de organização de estilos administrativos soltos, com pequenas 
estruturas temporárias, flexíveis, não detalhistas, para propósitos especiais, poucos 
níveis administrativos, poucas gerências e pouca normatização, de modo geral. De 
certa forma, a adhocracia pode ser vista como um sistema aberto, adaptativo, 
temporário, que muda rapidamente em torno de problemas a serem resolvidos por 
grupos de pessoas relativamente estranhas, dotadas de habilidades profissionais 
diversas. 

 

Este é, portanto, o perfil das organizações que têm que enfrentar 

transformações e desafios crescentes a todo momento. Contudo, sabe-se que é um 

modelo ainda pouco presenciado em solo brasileiro. 

 

 

Figura 1 – Estrutura dos “sete cês”  
Fonte: Kunsch (2003, p. 66).  
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Ainda dentro deste último modelo, sabe-se que surgiu, recentemente, um 

movimento denominado de “nova arquitetura organizacional”, o qual aponta para as 

novidades nas “[...] formas pelas quais as organizações se estruturam, coordenam 

as atividades e administram o trabalho das pessoas em busca da consecução dos 

objetivos propostos, traçados estrategicamente” (KUNSCH, 2003, p. 64). As 

instituições voltadas para essa abordagem possuem características bem peculiares, 

intituladas de “sete cês” – confiança, conexão, comprometimento, co-criação, 

celebração e correção do curso, comunicação e clima bom – e representadas, na 

Figura 1. 

Kunsch (2003, p. 67) explica que “Cada ‘c’ enunciado tem seu próprio 

significado e se integra no todo, criando as condições ideais para uma nova 

formatação e um projeto de visão do futuro”. Para implementar o perfil dos ‘sete cês’, 

atingir a cooperação e a excelência, existem os dez passos ou degraus, que vão da 

introdução dos novos conceitos até a construção de um clima organizacional 

favorável.  Esses passos estão sucintamente representados na Figura 2. 

 

 

Figura 2 – Estrutura dos “dez degraus” 
Fonte: Kunsch (2003, p. 67).  
      

Portanto, de forma bem resumida e geral, essa foi a apresentação dos 

modelos administrativos existentes nas organizações. Mas, cabe ainda dizer que, na 

prática, essas abordagens se misturam, não existindo uma forma totalmente pura. 

Para comprovar isso, basta se observar que, por mais que seja aberta e 

horizontalizada uma instituição, sempre haverá nesta a necessidade de um 
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comando central que assumirá o peso e as consequências das decisões 

estratégicas vitais para a organização, ou seja, terá igualmente um pouco do 

tradicional para que possa sobreviver. 

Tudo que foi levantado, neste item, é necessário para que se analise, 

comunicativamente, uma revista empresarial.  

 

 

2.2 ETHOS: UMA VIAGEM TEÓRICA 

 

 

2.2.1 Ethos na Retórica 

 

O ser humano, na contemporaneidade, vive um momento único: o mundo 

está globalizado, concretizou-se a profecia da “aldeia global” de McLuhan 

(MCLUHAN; FIORE, 1969, p. 95), feita entre os anos de 1950 e 1960, outrossim, 

observou-se que muitos direitos foram conseguidos no século passado e no início 

deste. Lutar por essas e outras conquistas é uma atitude considerada, atualmente, 

como politicamente correta. Sabe-se, entretanto, que tudo isso se tornou mais fácil 

para o homem, uma vez que esse está inserido, cada vez mais, numa sociedade de 

comunicação, na qual as informações são em enorme número e circulam 

velozmente; pode-se até dizer que são simultâneas aos acontecimentos, daí a 

necessidade de selecioná-las e usá-las para a formulação dos discursos nela 

circulantes. 

Nessa arena de debates e de embates, surge a busca de expressão e 

defesa de ideias e pontos de vistas, como também a do agradar, do seduzir, do 

persuadir e do convencer os outros membros do grupo ao qual se faz parte. Os 

textos, bem como os discursos circulantes, aparecem igualmente redarguindo a 

esses temas inquietantes, existentes no seio da sociedade. Em resposta a essa 

hodierna demanda, foi resgatado um campo do conhecimento humano, o qual foi 

legado pelos gregos, na Antiguidade Clássica, e que poderia responder 

convenientemente a essas necessidades da modernidade: a Retórica. 

O problema que se coloca/encontra é que, sob rótulo da “Retórica” há várias 

vertentes, podendo-se até falar de “Retóricas”. Apenas para citar as principais 

correntes, tem-se: a Greco-Romana – cujos maiores expoentes foram Aristóteles, 
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Cícero e Quintiliano –; a Cristã; a Renascentista; a da Contra-Reforma; a Clássica; a 

de Concepção Filosófica; a Contemporânea – destaque, aqui, para a Nova Retórica 

de Perelman e Olbrechts-Tyteca –; entre outras. Foca-se, nesta Tese, a teorizada 

por Aristóteles e por Perelman e Olbrechts-Tyteca, por se entender que se trataram 

de marcos revolucionários no destino teórico dessa disciplina, os quais são de 

grande pertinência para este estudo. 

Para efeito deste trabalho, há uma observação feita por Vaz (2003, p. 26) 

muito pertinente, a de que a Retórica é a 

 

[...] arte e técnica milenar de convencer o semelhante pelo poder da palavra, da 
persuasão, da argumentação, sem uso da força física. Do seu habitat natural, que 
é o campo das instituições filosóficas e afins, percorreu também uma extensa 
trajetória histórica até receber, nos dias de hoje, uma influência muito forte das 
instituições econômicas, cruzando-se de modo marcante com o pensamento 
mercadológico.   

 

Dessa forma, na atualidade, nota-se um encontro entre os conhecimentos 

produzidos pelo campo retórico e o pensamento produzido no interior das empresas, 

pois o primeiro termina por responder questões feitas pelo segundo.    

Halliday (2009, p. 33), seguindo essa mesma linha de raciocínio de Vaz, 

destaca que aqueles que adotam a abordagem retórica para entender as 

organizações terminam por se preocupar 

 

[...] precipuamente em descobrir e avaliar como o discurso pode ser usado para 
obter determinados resultados. Nada mais grato à mentalidade empresarial. Nada 
mais útil a todos quantos usem a palavra e outros símbolos para exercer 
influência. No caso do discurso organizacional, esses resultados remetem à 
legitimação – de produtos, serviços, diretrizes, objetivos, desempenho, lucros, 
projetos, políticas, inovações, comportamentos, causas e conseqüência – enfim, 
tudo o que for importante para a sobrevivência organizacional nos melhores 
termos possíveis.   

 

 Porém, o ideal para se entender esse campo do conhecimento humano é 

buscar as suas origens. Selecionou-se, para iniciar esta viagem, um dos seus 

principais mentores na Antiguidade Clássica: Aristóteles, o qual registrou suas ideias 

na sua obra intitulada Retórica, o primeiro livro escrito sobre este assunto, apesar de 

se saber que houve vários pensadores da mesma época que se debruçaram sobre 

esse campo do saber humano, sem, entretanto, sistematizá-lo em um compêndio. 

Este pensador, então, conceituou esse campo do saber como sendo  
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[...] a capacidade de descobrir o que é adequado a cada caso com o fim persuadir 
[...] aprece ter, por assim dizer, a faculdade de descobrir os meios de persuasão 
sobre qualquer questão dada. E por isso afirmamos que, como arte, as suas 
regras se não aplicam a nenhum gênero específico de coisas (ARISTÓTELES, [V 
a.C.] 1998, p. 48-49). 

 

Na visão de três estudiosos contemporâneos da Retórica, Meyer; Carrilho e 

Timmermans (2002, p. 50), a maior inovação impressa por Aristóteles está na “[...] 

sistematicidade através da qual ele integra três elementos fundamentais do 

discurso[...]”: o ethos17 (ἧθoς) – quem fala18 –, o logos (λóγoς) – argumento 

apresentado – e o páthos (πάθoς) – a quem se dirige. Cada um desses desempenha 

um papel fundamental, que se complementa com o dos outros numa articulação 

complexa (Figura 3). Portanto,   

 

O sucesso de qualquer argumentação depende sempre do modo como o 
discurso do orador[19] (logos) tem em conta as disposições e características do 
auditório (páthos) e consegue interferir com eles, mas também dependendo da 
maneira como o orador revela ou expõe os seus traços de carácter mais 
pertinentes (ethos) (MEYER; CARRILHO; TIMMERMANS, 2002, p. 54). 

 

Meyer (1993 apud MEYER; CARRILHO; TIMMERMANS, 2002, p. 54) 

explica, de modo bem sucinto, como cada um desses três elementos funciona na já 

citada articulação: 

 

Se nos colocarmos na perspectiva do orador, é a vontade de agradar, de 
persuadir, de seduzir, de convencer que se impõe como determinante, pouco 
importando se tal se faz através de belos discursos ou argumentos racionais. Se 
encararmos agora a perspectiva do auditório, o que conta é sobretudo (sic) a 
decodificação das intenções e, assim, o carácter do orador, a inferência que se 
pode fazer a partir do que é enunciado literalmente.  Resta, por fim, a terceira 
perspectiva: a do próprio médium, a linguagem ou a imagem, em suma, a 
mensagem. Aqui, o que conta são as marcas do implícito sugerido, o sentido 
lingüístico e as condições pragmáticas da sua ocorrência, os tipos de discurso 
utilizados, a narração, o texto ou o argumentário. 

 

                                                            
17 Maingueneau (2006, p. 52) alerta que o “Ethos põe problemas de ortografia; (sic) se se quer 
respeitar as convenções usuais em matéria de palavras gregas, dever-se-ia escrevê-la com um è, 
mas muitos usam um simples e”. Opção esta também seguida, neste trabalho, pela pesquisadora. O 
mesmo teórico ainda adverte que, “no plural, escreve-se em geral ethè e não ethoi, porque se trata de 
uma palavra neutra em grego antigo”.  
18 Para efeito deste trabalho, onde se lê “quem fala” igualmente deve-se entender como “quem 
escreve”, mas, por se tratar de uma teoria que remete a uma civilização, na qual a fala era mais 
privilegiada, a pesquisadora manteve a linha de raciocínio para não se criar um distanciamento época 
vs. teoria apresentada.  
19  “Orador” pode ser substituído por “escritor” para efeitos deste trabalho. 
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Figura 3 – Articulação entre os três componentes da persuasão  
Fonte: Adam (2005, p. 93) 
 

Sabe-se que a arte retórica aristotélica funda-se em provas/espécies de 

demonstração, ou seja, em raciocínio por meio de entimemas, os quais são 

silogismos.  

Aristóteles ([V a.C.] 1998, p. 49) advogou:  

 

Das provas de persuasão, umas são próprias da arte da retórica e outras não. 
Chamo de provas inartísticas a todas as que não são produzidas por nós, antes já 
existem: provas como testemunhos, confissões sob tortura, documentos escritos, 
e outras semelhantes; e provas artísticas[20], todas as que se podem preparar pelo 
método e por nós próprios. De sorte que é necessário utilizar as primeiras, mas 
inventar as segundas.     

 

Para Aristóteles ([V a.C.] 1998), as provas de persuasão fornecidas pelo 

discurso podem ser de três espécies: as que residem no caráter moral do orador, ou 

seja, no ethos; as advindas do modo como se dispõe o ouvinte, ou seja, focalizadas 

no páthos; e, por fim, as centradas no próprio discurso devido àquilo que este 

demonstra ou parece demonstrar, ou seja, no logos. 

Este pensador igualmente acreditava que o ethos era, das três provas 

engendradas pelo discurso, a mais importante. Com isso, esse filósofo distancia-se 

dos demais retóricos de sua época, os quais advogavam que essa prova não 

contribui para a persuasão. Daí, a importância da teoria aristotélica para aqueles 

cujas pesquisas focalizam o ethos, como é o caso deste trabalho. Para efeitos deste 

estudo, detem-se a atenção apenas no primeiro dos casos de persuasão.  

                                                            
20 Há quem traduza provas inartísticas e as artísticas como não técnicas/extrínseca e 
técnicas/intrínseca, respectivamente. 

ARGUMENTAÇÃO 

ETHOS PATHOS 

LOGOS  
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Para se conseguir persuadir pelo caráter, o discurso deve ser 

montado/proferido de tal forma a passar a impressão de que o orador é digno de 

fazê-lo, ou como dizia o próprio Aristóteles ([V a.C.] 1998, p. 22) “[...] é digno de fé”. 

Esse expoente da Retórica acreditava que o ser humano está sempre mais 

propenso a crer com maior firmeza, convicção e de maneira mais rápida em pessoas 

tidas como de bem e honestas – usando-se os valores de hoje em dia, essas seriam 

classificadas como ‘competentes naquilo que fazem’ – ou seja, um dos segredos da 

persuasão está no orador passar uma imagem favorável de si mesmo, imagem essa 

que deve seduzir o auditório e captar a benevolência e a simpatia deste. Esta 

representação do orador é o que se denominou de ethos, termo já citado 

anteriormente. Essa categoria retórica equivale ao caráter que o orador atribui a si 

mesmo pelo modo como exerce sua atividade retórica. Para Santana Neto (2005, p. 

21), “O ethos visa à influência afetiva, pretendida e exercida pelo locutor sobre o 

alocutário, com a finalidade de nele exercitar afetos suaves, visando obter 

benevolentia”, daí a importância persuasiva deste. 

Uma ressalva deve ser feita: para a construção do ethos, não se trata do 

orador fazer afirmações auto-elogiosas sobre a sua própria pessoa no conteúdo do 

seu discurso, declarações essas que podem, ao contrário, causar uma impressão 

desagradável no auditório, mas sim da aparência que lhe confere a fluência, a 

entonação calorosa ou severa, a escolha das palavras, dos argumentos (o fato de 

escolher ou de negligenciar um argumento pode parecer sintomático de tal 

qualidade ou de tal defeito).     

Contudo, observa-se que o termo ethos, na Retórica, nem sempre teve esse 

sentido moral. Há trechos, nessa obra, em que Aristóteles salienta que o estilo e os 

temas devem ser apropriados (oikeia) ao ethos do orador a sua héxis, ao seu 

habitus. Atualizando esses termos, seria equivalente a papel(is) ocupado(s) por um 

indivíduo na sociedade na qual está inserido. 

Para Aristóteles ([V a.C.] 1998), ethos possui, portanto, dois significados à 

primeira vista excludentes, mas que são de fundamental importância para a 

atividade argumentativa: um fundado na epieíkeia, com carga moral, englobando 

virtudes como honestidade, benevolência ou equidade; e outro na héxis, de sentido 

neutro/objetivo, incluindo termos como hábitos, modo e costumes ou caráter. Isto é, 

o ethos 
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Adquire em Aristóteles um duplo sentido: por um lado designa as virtudes morais 
que garantem credibilidade ao orador, tais quais a prudência, a virtude e a 
benevolência [...]; por outro, comporta um dimensão social, na medida em que o 
orador convence ao se exprimir de modo apropriado a seu caráter e a seu tipo 
social (MAINGUENEAU; CHARAUDEAU, 2004, p. 220).     

 

Pode-se, então, dizer que esse ethos funcionaria, assim, como um elemento 

que reforçaria a plausibilidade da argumentação exposta, o que, contudo, como 

sublinha Aristóteles ([V a.C.] 1998) e já foi dito, não se deve tanto aos aspectos 

morais do orador, mas sim àquilo que é resultado do próprio discurso, advogando 

que o que é vital, neste tocante, é que a confiança imputada no orador seja um 

efeito do discurso deste, isto é, seja fruto do ethos que foi construído para aquele. 

Portanto, chega-se ao lugar máximo e devido para engendrar o ethos que é 

o discurso, ou seja, o logos do orador. Aristóteles também advoga que o verdadeiro 

corpo da persuasão está nos argumentos apresentados e que o papel persuasivo do 

ethos, enquanto entechniques, só acontecerá quando esse é produzido no e pelo 

discurso. Assim sendo, é imprescindível que a credibilidade do orador seja um efeito 

de seu discurso.  

Esse ethos, então, é construído no que se costuma denominar de plano de 

expressão, o qual inclui o elocutio e a actio (ou pronunciatio), e Aristóteles enumera 

três qualidades que conduzem a confiança do auditório: a phrónesis – ter um ar 

ponderado –, a areté21 – apresentar-se como um homem simples e sincero –, e a 

eúnoia – fornecer uma imagem agradável de si. Há ainda a esfera cognitiva do ethos 

que conduz a confiança: a phrónesis que equivale à prudência/sabedoria prática; a 

areté a qual pode era traduzida por virtude; e, por fim, a eúnoia que é entendida por 

benevolência.  
Com isso, pode-se concluir que os oradores/escritores inspiram confiança 

quando: (1) seus argumentos ou conselhos são sábios, razoáveis e consistentes; (2) 

argumentam de forma honesta, sincera e equânime; e, por fim, (3) são solidários, 

amáveis e obsequiáveis com os seus ouvintes/leitores. 

Cada qualidade – phrónesis, areté e eúnoia – pode ser atrelada a uma das 

provas e deve ser usada/destacada de acordo com a finalidade discursiva, bem 

como funciona dentro de cada articulação já destacada por Meyer (1993 apud 

MEYER; CARRILHO; TIMMERMANS, 2002) e também tratada neste capítulo: a 

                                                            
21 Aristóteles ([V a.C.] 1998) não usa o termo areté; em seu lugar aparece o termo epieíkeia ou 
epieikés, que é, para ele, sinônimo de ethos e também e traduzido como honestidade/honesto. 
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phrónesis, entendida como razão e que é parte do logos, e a areté, a qual é a 

“virtude” do ethos, expressam héxeis, que deve ser entendida como disposições ou 

habitus positivos; enquanto que a eúnoia pertence ao domínio do páthos, uma vez 

que se trata de um sentimento (a benevolência), o qual demonstra ao auditório que o 

orador/escritor é bem intencionado para com aquele.  

Pode-se ainda unir, em um mesmo campo semântico, o qual auxilia o estudo 

do ethos, a eúnoia com a cháris (obsequiosidade) e a phília (amabilidade), 

chegando-se assim a uma base comum significativa para o que seria a simpatia ou 

uma disposição ativa em ajudar o próximo, o equivalente, em língua portuguesa, ao 

que se denomina de solidário. 

Como a phrónesis e a areté são espécies de héxeis, convém compreender 

como Aristóteles as entendia. A phrónesis – traduzida como prudência, sabedoria ou 

razão prática – seria, então, aquilo que se poderia chamar de uma boa disposição 

intelectual, com isso, prova-se que é uma héxeis, a qual capacita positivamente a 

deliberação sobre o bem e sobre o mal, objetivando sempre a felicidade, ou seja, o 

orador/escritor deverá encontrar argumentos e conselhos razoáveis, isto é, 

apropriados a uma problemática concreta e, por princípio, única, sabendo-se que 

esses argumentos devem ser expostos com “virtude”, isto é, honesta e 

sinceramente. A areté – traduzida virtude – trabalha como uma disposição adquirida 

para buscar a justa medida. Para que Aristóteles (Quadro 5), ela se encarregaria de 

fazer as escolhas deliberadas (héxis prohairetiké), apresentando-se como uma 

posição intermediária que é definida pela razão como um homem razoável 

(phrónimos) o faria, ficando sempre entre dois extremos (E1 e E2). 

 

covardia coragem temeridade 

avareza generosidade prodigalidade 

E1 M E2 

falta meio excesso 

 virtude  
Quadro 5 – Disposição das qualidades na visão de Aristóteles 
Fonte: Eggs (2005, p. 34) 

 

Por fim, cabe entender o quê realmente Aristóteles ([V a.C.] 1998) 

compreende por persuasão pelo orador. Para esse filósofo, para se persuadir pelo 

ethos, o discurso construído deve ser tal que torna o orador digno de crédito por 

parte do auditório, pois os oradores considerados honestos convencem mais 
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rapidamente sobre os assuntos por ele tratados. Devido a isso, pode-se considerar 

que o ethos constitui praticamente a mais importante das provas, como já foi dito, e 

é sobre essa premissa que este trabalho se edifica. 

Salienta-se que, para que o ethos seja bem construído, a outra categoria 

que lhe é correlata deve ser considerada, essa é a do páthos, ou melhor, a do 

auditório. Aquele e este servem para se referir, respectivamente, aos pólos de 

produção e de recepção dos discursos. Observa-se que “[...] se quiser agir, o orador 

é obrigado a adaptar-se a seu auditório [...]” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 

2002, p. 7). Portanto, do ponto de vista dos conteúdos, o orador deve ter 

conhecimento sobre aqueles que o ouvirão para conseguir ter sucesso no seu 

intento persuasivo. Esse conhecimento termina sendo construído com base em 

generalizações e estereótipos (do tipo: “é um auditório de idosos”), com os quais 

fundamentam as estratégias discursivas mais convenientes para aquela plateia em 

específico. “Mudando o auditório, a argumentação muda de aspecto e, se a meta a 

que ela visa é sempre a de agir eficazmente sobre os espíritos, para julgar-lhe o 

valor, temos de levar em conta a qualidade dos espíritos que ela consegue 

convencer” (p. 8).  

Santana Neto (2005, p. 21) defende: 

 

O páthos objetiva a influência afetiva, pretendida e exercida pelo locutor sobre o 
alocutário, com a finalidade de nele exercitar, favoravelmente à proposição, afetos 
violentos (movere, comovere). Este grau afetivo leva à ação, através do impulso 
imediato, e consiste na adesão dos espíritos à proposição apresentada. O centro 
do domínio em que se aplica o páthos reside no genus sublime.  

 

Vale ressaltar que esse auditório, como Aristóteles o concebia, é formado 

pelo conjunto de ouvintes, que são pessoas fisicamente presentes/concretas e alvos 

da intenção persuasiva do ethos e que as intervenções daquele são sempre restritas 

e específicas (vaias, aplausos, gritos, movimentos diversos etc.), não constituindo, 

entre aquele e este, o que se poderia denominar de um diálogo propriamente dito. 

Apesar da grandiosidade da Teoria Retórica, com o passar dos tempos, 

estabeleceu-se um movimento de descrédito em volta dessa e, consequentemente, 

da noção de ethos. Esse elemento retorna ao cenário de estudo com obras como a 

de Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca ([1958] 2002). Estes teóricos 

centraram os seus estudos no logos, o qual é enfocado a partir do tópico 

argumentação. Destaca-se que esta termina por também auxiliar na construção do 
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ethos e igualmente foi foco de estudo da Antiga Retórica, sendo, no século XX, 

resgatada pelos teóricos anteriormente mencionados, no Tratado da argumentação: 

a nova retórica, publicado em 1958. Para esses estudiosos, o objeto da Retórica 

deve ser entendido como “[...] o estudo das técnicas discursivas que permitem 

provocar ou aumentar a adesão dos espíritos às teses que se lhes apresentam ao 

assentimento” (p. 4).  

Sobre o ato de argumentar, então, pode-se afirmar que esse pressupõe um 

orador (ethos), um discurso (logos) e um auditório (páthos), salientando-se, todavia, 

que as premissas da argumentação não são evidentes, mas resultam de um acordo 

entre quem argumenta com o seu auditório, formando-se as “opiniões” das quais 

falava Aristóteles ([V a.C.] 1998). O saber fundado em tais princípios pode ser 

verossímil, ou não, mas nunca deverá ser considerado como verdadeiro ou falso.  

Para Perelman e Olbrechts-Tyteca ([1958] 2002), o auditório, quando 

evocado, não deixa de estar, tal como o orador, subordinado à consideração dos 

argumentos, os quais constituem o objeto de análise detalhada e a base de 

construção de um discurso. Para Breton (1999, p. 26), “[...] argumentar é raciocinar, 

propor uma opinião aos outros dando-lhes boas razões para aderir a ela”. Com isso, 

o orador pode “lançar mão” de mais esse componente que irá auxiliá-lo no seu 

intento persuasivo.  

Santana Neto (2005, p. 22) lembra: 

 

Os três componentes da persuasão congregam os três lugares complementares 
que concorrem para todo movimento argumentativo. Na realidade, o tipo de 
argumento utilizado intervém também na construção e na imagem do orador, na 
exteriorização de seus sentimentos e em sua capacidade de inflamar o auditório. 

  

Passa-se, a seguir, a alguns tipos relevantes de argumentos, os quais, em 

textos, servem também para fundamentar/indicar o ethos adotado. 

Inicia-se com os argumentos conservadores, que são “todas as formas 

argumentativas que se apóiam na busca de elementos preexistentes no auditório” 

Para tanto, “[...] a argumentação se faz [...] pela encenação de uma ressonância 

entre o que já é conhecido e o que é proposto” (BRETON, 1999, p. 75-76), 

baseando-se no já adquirido pelos ouvintes e no previamente existente na 

sociedade, enfim, na tradição. Nestes argumentos, quase não há novidade no 

exposto, consistindo, portanto, “[...] em reavivar circuitos antigos [...], mesmo que a 
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argumentação, neste caso, consista no estabelecimento de um novo vínculo entre a 

tese e o já aceito” (p. 76). 

Acerca do argumento de autoridade, de acordo com Breton (1999, p. 76), 

esse tem uma forma constante: “[...]o real descrito é o real aceitável porque a 

pessoa que o descreve tem a autoridade para fazê-lo. Esta autoridade deve ser 

evidentemente aceita pelo auditório para que ele, por sua vez, aceite como 

verossímil o que lhe é proposto”. Há três construções possíveis para esse tipo de 

argumento: “[...] ou o orador apóia o enquadramento do real sobre sua própria 

autoridade, ou ele convoca uma autoridade exterior [...]”, ou ainda a apóia “[...] em 

aspectos pouco conhecidos do próprio auditório para fazê-lo aceitar uma opinião” (p. 

77).  Também se pode subdividir a natureza da própria autoridade, uma vez que 

esta pode ser: (a) embasada em um saber ou em uma função exercida, fornecendo, 

desta forma, uma competência ampla e, portanto, o indivíduo que possui o direito de 

intervir na construção do real, ou (b) quando é adquirida por acaso, como por 

exemplo, o fato de se ter presenciado uma cena não comum confere a alguém a 

autoridade de descrevê-la. 

Quanto ao argumento científico, esse supõe que haja uma comunidade 

científica, previamente instituída na sociedade enquanto tal, que legitima o olhar 

sobre o real que dela derive. Esse argumento é montado de forma que o texto, 

resultante daquele, “fale” por si só, dando a impressão de que não há um único 

emissor ou emissores que se responsabilizem por ele e sim toda a comunidade, 

formando a tão falada neutralidade científica. 

Já o argumento de competência supõe a existência de um indivíduo ou uma 

instituição com competência teórica para embasá-lo, seja esta científica, técnica ou 

moral. Esse argumento difere do anterior pela explicitação do “nome” do profissional 

ou da instituição que se responsabiliza pelo ponto de vista defendido.   

Sobre o argumento de experiência, sabe-se que esse deriva do fato de um 

indivíduo ter vivenciado um momento crucial, um acontecimento importante, 

conferindo a esse um conhecimento sobre esse ocorrido. Esse argumento está 

baseado “[...] em uma prática efetiva no domínio em que o orador se exprime” 

(BRETON, 1999, p. 82). Sendo essa uma autoridade advinda dessas vivências, 

implica sempre um período de duração que gera um acúmulo de experiências 

acerca do vivido e presenciado. 
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Vislumbra-se, agora, o argumento causal. Breton (1999, p. 127) afirma que 

esse “[...] consiste em transformar a opinião que se quer sustentar em uma causa ou 

em um efeito de alguma coisa sobre a qual exista um acordo”, com isso “Ele permite 

criar um vínculo nos dois sentidos, seja porque o acordo prévio se apresenta como a 

causa da opinião que é sustentada, seja porque a opinião é ela mesma a causa de 

uma conseqüência sobre a qual um acordo prévio foi estabelecido” (p. 128).   

Enquanto que o argumento pragmático é estruturado “[...] sobre a 

pertinência, a necessidade ou a legitimidade de um ato, de uma instituição, em 

função das conseqüências esperadas [...]” (BRETON, 1999, p. 128), tendo sempre 

que existir esse vínculo constante e permanente entre o fato realizado e as 

conseqüências deste. 

Passa-se, agora, para os argumentos de superação, os quais “[...] insistem 

na possibilidade de ir sempre mais longe num certo sentido, sem que se entreveja 

um limite nessa direção, e isso com um crescimento contínuo de valor” 

(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, [1958] 2002, p. 327). Neste contexto, o que 

importa não é se possuir um objetivo bem definido, mas sim considerar cada 

situação como um ponto de referência e de trampolim que servirá para se prosseguir 

numa certa direção de crescimento indefinidamente.  

Existem ainda argumentos que têm como base a analogia. Esses consistem 

em estabelecer “[...] uma correspondência entre duas zonas do real até então 

separadas. Esta correspondência vai permitir que se transfira (sic) a uma das zonas, 

as qualidades reconhecidas na outra zona” (BRETON, 1999, p. 114). Cazals (apud 

PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, [1958] 2002, p. 424) defende que “O que faz a 

originalidade da analogia e o que a distingue de uma identidade parcial, ou seja, da 

noção um tanto corriqueira de semelhança, é que em vez de ser uma relação de 

semelhança, ela é uma semelhança de relação”.  

Foca-se agora o argumento de reenquadramento do real, cuja essência está 

 

Nas situações em que o recurso aos valores, aos pontos de vista, à autoridade 
aceita, implica em uma retomada de um mundo conhecido, comum, que serve 
imediatamente de ponto de referência, o reenquadramento do real implica em uma 
novidade, um deslocamento, um outro olhar (BRETON, 1999, p. 94). 

 

Esta categoria de argumento termina por implicar em algo novo para o 

auditório. 
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Ao se pensar sobre as definições, sabe-se que essas podem se transformar 

em um forte argumento, uma vez que ainda persistem no “campo das escolhas 

possíveis” (BRETON, 1999, p. 96). Todavia, Breton (1999, p. 96) adverte: “[...] o 

emprego de uma definição e a tentativa de impô-la como quadro de referência para 

avaliar o real não implica em que não existam outras definições possíveis” e cabíveis 

para aquela determinada situação/objeto. Este mesmo teórico (p. 96-97) continua 

chamando a atenção para o fato de que não se deve “[...] confundir a definição como 

instrumento de conhecimento e o argumento de definição, que é uma construção do 

real usada para argumentar”, a primeira denominada de “definição científica” 

enquanto que a segunda de “definição retórica”.   

Há, ainda, dois argumentos bem próximos que diferem entre si em razão do 

estatuto da regra em que um e outro se servem para apoio. São eles: o pelo 

exemplo e o pela ilustração. O primeiro implica um “[...] certo desacordo acerca da 

regra particular que o exemplo é chamado a fundamentar, mas essa argumentação 

supõe um acordo prévio sobre a própria possibilidade de uma generalização a partir 

de casos particulares [...]” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, [1958] 2002, p. 

399), ou seja, este será sempre imbuído de fundamentar a regra. Enquanto que o 

segundo “[...] tem a função de reforçar a adesão a uma regra conhecida e aceita, 

fornecendo casos particulares que esclarecem o enunciado geral, mostram o 

interesse deste através da variedade das aplicações possíveis, aumentam-lhe a 

presença na consciência”, devendo, dessa forma, “[...] impressionar vivamente a 

imaginação para impor-se à atenção” (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, [1958] 

2002, p. 407). 

Cabe dizer que além de destacar o ethos e o logos, a valorização do páthos 

igualmente foi um importante fator que levou a recuperação e começo de uma nova 

ascensão para o reconhecimento que a Retórica goza atualmente, transformação 

essa iniciada, como já foi dito justamente com Perelman e Olbrechts-Tyteca ([1958] 

2002) na segunda metade do século XX. Halliday (1990, p. 68) explica essa questão 

da seguinte forma: 

  

A ênfase da retórica na Antiguidade era posta no comunicador – o orador, o 
defensor de uma causa, o queixoso apresentando seu caso. Daí, a importância do 
treinamento para elaborar e apresentar uma mensagem em público. 
A ênfase do que se chama na Atualidade de “nova retórica é posta no recebedor 
da mensagem, comumente chamado” público “ou” audiência “– o leitor, o ouvinte, 
o telespectador. Daí, a importância de conhecê-lo para empregar os materiais de 
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construção retórica adequados a cada situação, usando linguagem que ele 
entenda e apresentando razões para que ele aceite. 

 

Já Vaz (2003, p. 27) defende: 

 

A diferença fundamental [...] entre o pensamento retórico original e o atual não 
está apenas na mudança de foco, do emissor para o receptor da mensagem, o 
elemento característico é a introdução das pesquisas de opinião, que passaram a 
sondar as atitudes, as preferências e [sic] ansiedades das pessoas, e 
condicionaram os discursos a apresentarem ideias que atendessem a essas 
expectativas. Surge a expressão “Opinião Pública” significando o conjunto de 
sentimentos comuns à maioria da população. 

 

Com isso, observa-se que a construção do ethos ficou ainda mais embasada 

em traços que já são inerentes ao páthos/auditório, produzindo, dessa forma, um 

processo de identificação entre esses dois elementos. 

Empreendidas as considerações levantadas sobre essas duas categorias 

retóricas pólos da comunicação, o ethos e o páthos, cabe ainda um resumo das 

características que conduzem a construção da primeira. Nas palavras de Santana 

Neto (2005, p. 23), 

 

[...] o ethos está ligado ao ato enunciativo, mas não se pode ignorar que o público 
se constitui também representantes do ethos do enunciador, ainda que não fale. O 
ethos pode ser definido como o “locutor causar boa impressão”, (sic) pela 
construção do seu discurso e pela imagem de si, capaz de convencer o auditório e 
ganhar a sua confiança. A enunciação discursiva contribui para emergir uma 
imagem de orador destinada a um auditório. O tom de voz, na fala, a escolha das 
palavras e dos argumentos, gestos, mímicas, postura etc. (sic) Estes são signos, 
elocucionais e oratórios, vestimentais e simbólicos, para qualquer orador impor 
uma imagem psicológica e social. O ethos não age no primeiro plano, mas de 
maneira lateral, visto que ele implica uma experiência sensível de discurso e 
mobiliza a afetividade do destinatário. Convém salientar que o ethos pressupõe 
uma imagem de páthos, a qual já inclui a sua aceitação. 

 

Feitos esses esclarecimentos teóricos acerca do entendimento do ethos na 

visão da Retórica, continua-se, no item 1.1.2, ainda a dissertar sobre o entendimento 

dessa categoria retórica, porém o foco é direcionado para outras áreas do saber 

humano.  

Passa-se para as considerações acerca da ethos, focando-se este na teoria 

Retórica/Nova Retórica e na Análise do Discurso de linha francesa. 
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2.2.2 Ethos: em outros campos do saber e na Análise do Discurso  

 

Ao sair do ambiente da Teoria Retórica e se adentrar em outros campos do 

conhecimento humano que também se debruçaram sobre o estudo do ethos, nota-

se que esta categoria retórica 

 

[...] teve que esperar os anos 80 para ocupar lugar na reflexão sobre o discurso; 
[porém, dentro dessa área,] não somente suscitou comentários como conceito de 
corpus retórico, mas deu lugar a prolongamentos novos no quadro das disciplinas 
que estudam o discurso (MAINGUENEAU, 2006, p. 52). 

 

O interesse crescente por esse elemento está ligado a uma evolução das 

condições do exercício da palavra publicamente proferida e que seu retorno como 

objeto de estudo das áreas que focalizam a sua atenção sobre o discurso está em 

consonância como o domínio das mídias audiovisuais e a transformação da 

propaganda e da publicidade. A publicidade é responsável por elaborar, em seu 

discurso, o corpo imaginário da marca22 que supostamente está na origem deste tipo 

de enunciado e que será estudado aqui como o ethos das organizações que a 

publicita. 

Sobre os estudos acerca do ethos oriundos da França, sabe-se que Le 

Guern (1977) foi o primeiro a despertar a atenção para o valor da noção dessa 

categoria retórica.  

Porém, só mais ou menos em 1984, foi iniciada, por dois estudiosos, a 

pesquisa desta categoria retórica em termos pragmático e discursivo. Esses teóricos 

foram: Ducrot – o qual integra o ethos a uma conceituação enunciativa – e 

Maingueneau – que propõe uma teoria desta categoria em um quadro da Análise do 

Discurso (AD) de linha francesa. 

Com Oswald Ducrot (1987) chega-se ao conceito de ethos, e é o quê se 

apresenta a seguir. Esse teórico advoga que, para se estudar um discurso, se deve 

distinguir o “sujeito falante”, o “locutor” e o “enunciador”. O primeiro desses 

corresponde ao autor empírico do enunciado, ou seja, é o produtor exterior ao 

sentido do enunciado, sendo, nos textos escritos, denominado de “escritor”, 

enquanto que o segundo seria um ser que, no próprio sentido do enunciado, é 
                                                            
22 Entendida, neste trabalho, não no sentido mercadológico, ou seja, no do Marketing, mas sim como 
algo que é construído no imaginário das pessoas as quais tiveram contato/interação com essa em 
algum momento de suas vidas. Daí, o ethos das organizações servirem como um dos fatores 
construtores desse elemento interativo. 
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apresentado como seu responsável, equivalendo ao “ser de discurso” (DUCROT, 

1987, p. 187), dividindo-se em “locutor enquanto tal” e “locutor enquanto ser de 

mundo” (p. 188). Habitualmente, “sujeito falante” e o “locutor” coincidem ao se 

elaborar um discurso. Já o terceiro elemento seria um ser de pura enunciação, 

equivalente aos  

 

[...] seres que são considerados como se expressando através da enunciação, 
sem que para tanto se lhe atribuam palavras precisas; se eles ‘falam’ é somente 
no sentido em que a enunciação é vista como expressando seu ponto de vista, 
sua posição, sua atitude, mas não, no sentido material do termo, suas palavras 
(DUCROT, 1987, p. 192).  

 

Ducrot (1987, p. 192) ainda defende que “[...] o enunciador está para o 

locutor assim como o personagem está para o autor”, ou seja, 

  

[...] o locutor, responsável pelo enunciado, dá existência, através deste, a 
enunciadores de quem ele organiza os pontos de vista e as atitudes. E sua 
posição própria pode se manifestar seja porque ele se assimila a este ou aquele 
dos enunciadores, tomando-o por representante (o enunciador é então 
atualizado), seja simplesmente porque escolheu fazê-los aparecer, e que sua 
aparição mantém-se significativa, mesmo que ele não se assimile a ele (a 
existência discursiva que lhes é dada assim, o fato de que alguém assume uma 
certa posição, dá importância a esta posição, mesmo para aquele que não a leva 
na própria conta [...] como o enunciador não é responsável pelo material 
lingüístico utilizado, que é atribuído ao locutor, do mesmo modo não se vê 
atribuída à personagem de teatro a materialidade do texto escrito pelo autor e 
dito pelos atores (DUCROT, 1987, p. 193). 

  

Vale a pena ressaltar que se o enunciador é aqui um efeito do enunciado, 

tem-se que admitir a existência de enunciados sem enunciadores, uma vez que 

esses podem ou não se manifestar naqueles. Esse é o caso dos textos sem 

embreantes, sem marcas de subjetividade – se é que isso é possível. Nesse plano 

de enunciação, os eventos/textos terminam por “falar” por si mesmo. 

Nesta intricada teia de elementos, Ducrot (1987, p. 188) termina por abordar 

o conceito de ethos por meio da distinção entre os locutores: “locutor enquanto tal” 

(L) – o qual “[...] é responsável pela enunciação, considerando unicamente enquanto 

tendo esta propriedade” –; e “locutor enquanto ser de mundo” (λ) – que “[...] é uma 

pessoa ‘completa’, que possui, entre outras propriedades, a de ser a origem do 

enunciado [...]”. Esses locutores atravessam a distinção dos pragmaticistas entre o 

mostrar e o dizer: o ethos seria o elemento que se mostra no ato da enunciação, não 

é dito no enunciado, deve ser percebido, mas não é objeto do discurso, portanto, 
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atrelado ao L, porque “[...] é enquanto fonte de enunciação que ele se vê dotado [...] 

de certos caracteres que, por contraponto, torna esta enunciação aceitável ou 

desagradável” (DUCROT, 1987, p. 189). 

Dito isso, chega-se ao foco deste trabalho que são os estudos do ethos 

desenvolvidos pela AD de linha francesa, mais especificamente aqueles que foram 

pensados por Dominique Maingueneau. Porém, antes de falar da forma que esse 

teórico compreende aquela categoria, urge entender um pouco o que seja este 

campo de saber ao qual Maingueneau está filiado.  

A Análise do Discurso (AD) é uma disciplina relativamente recente, tendo 

sua origem na França na década de 60 do século XX, constituindo-se em um espaço 

de questões criadas pela relação entre três áreas de conhecimento: a Linguística, o 

Marxismo e a Psicanálise.  

Sobre a Linguística, sabe-se que, neste período, a autonomia da linguagem 

já está unanimemente reconhecida e que essa já se impõe como um campo que 

confere cientificidade aos estudos que passam por suas leis, tendo como objeto de 

estudo a língua, a qual tem uma ordem própria de funcionamento e de organização. 

Nesta mesma época, já havia o consenso de que essa área de conhecimento se 

constitui pela afirmação da não-transparência da linguagem. Orlandi (2002, p. 19) 

considera essa acepção de fundamental importância para a AD, uma vez “[...] que 

procura mostrar que a relação linguagem/pensamento/mundo não é unívoca, não é 

uma relação direta que se faz termo-a-termo, isto é, não se passa diretamente um a 

outro. Cada um tem sua especificidade”. 

Do Marxismo, foram resgatadas as determinações das condições de 

reprodução social, sendo isso feito a partir da releitura de Marx feita por Althusser. 

Este teórico “[...] parte do pressuposto de que as ideologias têm existência material, 

ou seja, devem ser estudadas não como idéias, mas como um conjunto de práticas 

materiais que reproduzem as relações de produção” (MUSSALIM, 2001, p. 103). 

Trata-se, portanto, do Materialismo Histórico. Com isso, ainda nas palavras de 

Mussalim, 

 

A Lingüística, então, aparece como um horizonte para o projeto althusseriano da 
seguinte maneira: como a ideologia deve ser estudada em sua materialidade, a 
linguagem se apresenta como o lugar privilegiado em que a ideologia se 
materializa. A linguagem se coloca, para Althusser, como uma via por meio da 
qual se pode depreender o funcionamento da ideologia (2001, p. 104).  
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Da Psicanálise de Lacan advém o conceito de sujeito, entendido como uma 

entidade heterogênea e clivada, dividida entre o consciente e o inconsciente. Este se 

estrutura “[...] como uma cadeia de significantes latente que se repete e interfere no 

discurso efetivo, como se houvesse sempre, sob as palavras, outras palavras, como 

se o discurso fosse sempre atravessado pelo discurso do Outro, do inconsciente” 

(MUSSALIM, 2001, p. 107). Dessa forma, o sujeito deve ser visto como sendo uma 

representação da linguagem. Orlandi (2002, p. 20) afirma: “[...] o sujeito da 

linguagem é descentralizado, pois é afetado pelo real da língua e também pelo real 

da história, não tendo o controle sobre o modo como elas o afetam. Isso redunda em 

dizer que o sujeito discursivo funciona pelo inconsciente e pela ideologia”. 

Pode-se, então, afirmar que a AD 

 

[...] é a herdeira das três regiões de conhecimento – Psicanálise, Lingüística, 
Marxismo – não o é de modo servil e trabalha uma noção – a de discurso – que 
não se reduz ao objeto da Lingüística, nem se deixa absorver pela Teoria 
Marxista e tampouco corresponde ao que teoriza a Psicanálise. Interroga a 
Lingüística pela historicidade que ela deixa de lado, questiona o Materialismo 
perguntando pelo simbólico e se demarca da Psicanálise pelo modo como, 
considerando a historicidade, trabalha a ideologia como materialmente 
relacionada ao inconsciente sem ser absorvida por ele (ORLANDI, 2002, p. 20). 

 

À AD podem-se atribuir variadas definições que vão desde as mais amplas, 

ao ser considerada como “[...] o estudo do discurso [...]” (MAINGUENEAU; 

CHARAUDEAU, 2004, p. 43), até as mais restritas quando, ao se tentar distingui-la 

das outras áreas que também se debruçam sobre o discurso, porém se deixa sob a 

denominação de AD um tipo peculiar de estudo acerca desse discurso. 

Nunan (1993 apud MAINGUENEAU; CHARAUDEAU, 2004, p. 44) afirma 

que a meta última do analista do discurso é “[...] explicitar e interpretar ao mesmo 

tempo a relação entre as regularidades da linguagem e as significações e as 

finalidades (“purposes”) expressas por meio do discurso”. Enquanto que 

Maingueneau (2002, p. 12) declara que a Análise do Discurso não tem por objeto 

“[...] nem a organização textual em si mesma, nem a situação de comunicação, mas 

procura associá-las intimamente”, ou seja, deve pensar o dispositivo de enunciação 

que associa uma organização textual e um lugar social determinado. 

Cabe, então, compreender o que é um discurso. Para Orlandi (2002, p. 21), 

esse pode ser definido como sendo “[...] efeitos de sentido entre locutores”, 

sabendo-se que esse “[...] tem sua regularidade, tem seu funcionamento que é 
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possível apreender se não opomos o social e o histórico, o sistema e a realização, o 

subjetivo ao objetivo, o processo ao produto” (p. 22). Igualmente pode ser entendido 

como um modo de apreensão da linguagem, sendo esta entendida como a atividade 

de sujeitos inscritos em contextos determinados (MAINGUENEAU, 2000). “É o lugar 

do encontro entre o lingüístico e as condições sócio-históricas constitutivas das 

significações, e a AD se constrói nesse encontro” (BACCEGA, 1998, p. 90).  

Também o discurso pode ser concebido como a inclusão de um texto em 

seu contexto (= condições de produção e recepção). Por texto, adota-se, nesta 

Tese, a posição defendida por Koch (2002, p. 9), ou seja, esse deve ser entendido 

 

[...] como um lugar de constituição e de interação de sujeitos sociais, como um 
evento, portanto, em que convergem ações lingüísticas, cognitivas e sociais 
(BEAUGRANDE, 1997), ações por meio das quais se constroem interativamente 
os objetos-de-discurso e as múltiplas propostas de sentidos, como função de 
escolhas operadas pelos co-enunciadores entre as inumeráveis possibilidades de 
organização textual que cada língua lhes oferece [...] é um construto histórico e 
social, extremamente complexo e multifacetado, cujos segredos [...] é preciso 
para compreender melhor esse “milagre” que se repete a cada nova interlocução 
– a interação pela linguagem, linguagem que, [...] é atividade constitutiva. 

 

Deve-se definir o que se entende por discurso empresarial (DE) uma vez 

que essa Tese debruça-se sobre este em específico. Para Tereza Halliday (2009, p. 

32), o DE seria “[...] o conjunto de práticas linguísticas, semânticas e retóricas das 

pessoas jurídicas”. Essa mesma teórica entende  

 

[...] a comunicação organizacional como construção simbólica da realidade [...] 
Salienta também que as organizações usam palavras e outros símbolos para 
informar, apresentar razões e justificar-se, construindo um discurso legitimizante, 
sintonizado com os interesses e valores de seus públicos. Nesta abordagem [...], o 
discurso organizacional é tratado como ação e como recurso, tão importante 
quanto os econômicos, tecnológicos e humanos. Além disso, ele agrega valor na 
medida em que contribui para aumentar o poder da organização entre seus 
interlocutores (HALLIDAY, 2009, p. 31). 

 

Halliday (2009, p. 32) ainda destaca: “[...] os textos produzidos pelas 

organizações – difundidos seja por meio de fala, seja por escrito – são a 

manifestação primordial de seu discurso e a unidade discursiva preferida pelos 

analistas”; daí, a escolha da pesquisadora pelas revistas empresariais como 

representantes legítimas do discurso das empresas que patrocinam a sua 

publicação.   
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Depois de se saber disso, precisa-se entender como se deram os estudos 

acerca do ethos na AD, de linha francesa. Para tanto, parte-se para os 

desenvolvidos por um dos vários pesquisadores neste campo do saber: Dominique 

Maingueneau, como também já foi mencionado. 

Para empreender esses estudos, Maingueneau trabalhou com os corpora 

que decorrem de gêneros “constituídos”, nos quais “[...] os parceiros ocupam papéis 

pré-estabelecidos que permanecem estáveis durante todo o evento comunicativo, e 

seguem rotinas precisas no desenvolvimento da organização textual” 

(MAINGUENEAU, 2006, p. 61). 

Cabe, então, entender o porquê do interesse de Maingueneau pelo ethos. 

Para esse teórico, “Além da persuasão pelos argumentos, a noção de ethos permite 

refletir sobre o processo mais geral da adesão dos sujeitos a uma certa posição 

discursiva” (MAINGUENEAU, 2005b, p. 69). Com isso, percebe-se que a visão 

desse estudioso já ultrapassa, de início, o quadro da argumentação.    

Dessa forma, a noção de ethos 

 

[...] é interessante por causa do laço crucial que ela mantém com reflexividade 
enunciativa, mas também porque permite articular corpo e discurso em uma 
dimensão diferente da oposição empírica entre o oral e escrito. A instância 
subjetiva que se manifesta por meio do discurso não pode ser concebida como 
um estatuto, mas como uma “voz” associada a um “corpo enunciante” 
historicamente especificado [...] qualquer texto escrito, mesmo se ele o nega, tem 
uma “vocalidade” específica (e não, bem entendido, ao corpo do locutor extra-
discursivo), a um “fiador” que, por meio de seu “tom”, atesta o que é dito (o termo 
“tom” tem vantagem de valer tanto para o escrito quanto para o oral) 
(MAINGUENEAU, 2006, p. 61). 

 

Percebe-se que uma concepção mais “encarnada” deste ethos foi o que 

pensou Maingueneau (1995), recobrindo a dimensão verbal, ao conjunto de 

determinações físicas e psíquicas associadas ao fiador pelas representações 

coletivas. A esse fiador atribui-se, portanto, um “caráter” – feixe de traços psíquicos 

– e uma “corporalidade” – compleição física e a forma de vestir –, cujo grau de 

precisão irá variar de acordo com os textos.  

Pode-se ainda dizer que, segundo Maingueneau (2006, p. 62), 

 

[...] o ethos implica uma forma de mover-se no espaço social, uma disciplina 
tácita do corpo, apreendida por meio de um comportamento. O destinatário o 
identifica apoiando-se em um conjunto difuso de representações sociais, 
avaliadas positiva ou negativamente, de estereótipos, que a enunciação contribui 
para reforçar ou transformar.  
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Maingueneau (1995) propõe o uso do termo “incorporação” para identificar a 

maneira pela qual o destinatário/leitor, em posição de intérprete, se apropria desse 

ethos e salienta igualmente que este não pode ser considerado da mesma forma em 

qualquer texto.  

Destaca-se, entretanto, que essa incorporação ultrapassa a simples 

identificação a uma personagem fiadora. Essa termina por implicar num “mundo 

ético” do qual se sabe que o fiador é parte pregnante e que dá acesso a esse. 

Maingueneau (2006, p. 62) afirma que esse mundo “[...] ativado por meio da leitura, 

é um estereótipo cultural que subsume um certo número de situações estereotípicas 

associadas a comportamentos”.  

Vale ainda ressaltar que cada conjuntura histórica se caracteriza por um 

regime específico dos ethé e, portanto, a leitura de numerosos textos deve pertencer 

à mesma esfera cultural (no tempo e no espaço) do destinatário para que essa não 

seja dificultada pela perda dos ethé que sustentam tacitamente sua enunciação, é o 

que afirma Maingueneau (2006). 

Dessa forma, “O ethos está crucialmente ligado ao ato de enunciação, mas 

não se pode ignorar que o público constrói também representações do ethos do 

enunciador antes mesmo que ele fale” (MAINGUENEAU, 2008, p. 15). Daí, a 

existência da necessidade de se estabelecer a distinção entre “ethos pré-discursivo” 

– denominado por alguns teóricos como “ethos prévio” – e “ethos discursivo” – o 

estudado pelo pesquisador em questão. Todavia, já se sabe que existem tipos de 

discursos ou de circunstâncias para as quais não se espera que o destinatário 

disponha de representações prévias do ethos do locutor. Porém, Maingueneau 

(2008, p. 16) adverte que “[...] a maior parte dos locutores, constantemente 

presentes na cena midiática, é associada a um tipo de ethos não discursivo que 

cada enunciação pode confirmar ou infirmar”. 

Ainda segundo Maingueneau (2006, p. 68-69), 

 

O ethos de um discurso resulta de uma interação de diversos fatores: ethos pré-
discursivo, ethos discursivo (ethos mostrado), mas também de fragmentos do 
texto em que o enunciador evoca sua própria enunciação (ethos dito): 
diretamente (“é um amigo que lhes fala”), ou indiretamente, por exemplo, por 
meio de metáforas ou de alusões a outras cenas de fala (...) A distinção entre 
ethos dito e ethos mostrado inscreve-se nos extremos de uma linha contínua, já 
que é impossível definir uma fronteira nítida entre o “dito” sugerido e o 
“mostrado”. O ethos efetivo, o que tal ou qual destinatário constrói, resulta da 
interação dessas diversas instâncias, cujo peso respectivo varia segundo os 
gêneros de discursos.  
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A indicação acerca da interação dessas entidades é dada pelas flechas 

existentes na Figura 4. 

 

ethos efetivo 

 

  ethos pré-discursivo     ethos discursivo 

 

          ethos dito       ethos mostrado 

 

  

       estereótipos ligados aos mundos éticos 

Figura 4 – Interação de diversos fatores resulta o ethos de um discurso 
Fonte: Maingueneau (2008, p. 19) 

 

Ainda se deve salientar, para efeito deste trabalho, que, como advoga 

Amossy (2005, p. 9), 

 

Todo ato de tomar a palavra implica a construção de uma imagem de si. [...] Seu 
estilo, suas competências lingüísticas e enciclopédicas, suas crenças implícitas 
são suficientes para construir uma representação de uma pessoa. Assim, 
deliberadamente ou não, o locutor efetua em seu discurso uma apresentação de 
si. Que a maneira de dizer induz a uma imagem que facilita, ou mesmo 
condiciona a boa realização do projeto, é algo que ninguém pode ignorar sem 
arcar com as conseqüências. 

  

Neste sentido, o ethos tem ligação íntima entre o externo – sujeito – e o 

construto que resulta nas interações linguísticas.  

Esta ideia de imagem igualmente está presente nos escritos de Benveniste 

(1989), o qual introduz a noção de quadro figurativo e entende a enunciação como 

forma de discurso, a qual instaura duas ‘figuras’ igualmente necessárias, uma 

origem e outra destino da enunciação, sendo, dessa forma, por definição alocução, a 

qual postula um alocutário e, consequentemente, estabelece uma relação discursiva 

com o parceiro que coloca as figuras do locutor e alocutário em relação de 

dependência mútua, daí, a construção do ethos da figura do locutor.  

A menção da imagem – aqui, voltada para os interlocutores –, também está 

destacada ainda na teoria desenvolvida por Pêcheux ([1969] 1997). Para esse 

teórico, A e B, presentes nas duas pontas da cadeia de comunicação, terminam por 
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fazer uma imagem um do outro: A, locutor/enunciador, faz uma imagem de si mesmo 

(ethos) e de seu interlocutor B (páthos); da mesma forma, B (páthos), alocutário/co-

enunciador, faz uma imagem de A (ethos) e de si mesmo. Com isso, Kebrat-

Orechioni (1993, p. 20) advoga que se deve incorporar “[...] na competência cultural 

dos dois parceiros da comunicação, [...] a imagem que eles fazem de si mesmos, do 

outro e a que imaginam que o outro faz deles”, chegando, assim, no jogo de 

espelhos que funda o quadro figurativo e a relação ethos-páthos. Amossy (2005, p. 

12), a partir disso tudo, defende: “[...] dizer que os participantes interagem é supor 

que a imagem de si construída no e pelo discurso participa da influência que 

exercem um sobre o outro”. 

Ainda sobre isto, Santana Neto (2005, p. 19) amplia jogo de imagens ao 

defender: 

 

A organização argumentativa de um discurso depende das imagens mútuas que 
se pressupõem fazer locutor e alocutário, ou seja, 1) a imagem que o locutor faz 
do de si próprio, 2) a imagem que o locutor faz do alocutário, 3) a imagem que o 
locutor faz do referente, 4) a imagem que o locutor acredita que o alocutário faça 
dele, 5) a imagem que o alocutário faz de si mesmo, 6) a imagem que o alocutário 
faz do locutor, 7) a imagem que o alocutário faz do referente e 8) a imagem que o 
alocutário acredita que o locutor faça dele [...].  

 

Destaca-se, assim, o conceito de face de Goffman (1974 apud AMOSSY, 

2005, p. 13) definida como “[...] valor social positivo que dado indivíduo efetivamente 

reivindica por meio da linha de ação que os outros supõem que ele adotou durante 

um contato particular”. Dessa maneira, a face seria uma imagem do eu (= ethos), 

“[...] delineada segundo certos atributos sociais aprovados e, apesar disso, 

partilháveis, uma vez que podemos, por exemplo, causar uma boa imagem de nossa 

profissão ou de nossa fé quando causamos uma boa imagem de nós mesmos” 

(GOFFMAN, 1974 apud AMOSSY, 2005, p. 13). Ainda segundo Amossy (2005, p. 

13), Goffman abriu, em seus estudos, a perspectiva dos comportamentos na vida 

cotidiana que foram retomadas pela descrição das trocas verbais, na qual elas 

permitem destacar: “[...] as interações jogam, antes de mais nada, com relações 

interpessoais, ritualizadas socialmente” (KEBRAT-ORECHIONI, 1989 apud 

AMOSSY, 2005, p. 13).  

Diante disso, vislumbra-se que os discursos têm condições de produção 

específicas e estas são denominadas de enunciações, quando igualmente 

determinam a elocução de um discurso e não de outros, uma vez que se referem a 
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“[...] determinadas circunstâncias, a saber, o contexto histórico-ideológico e as 

representações que o sujeito, a partir da posição que ocupa ao enunciar, faz de seu 

interlocutor, de si mesmo, do próprio discurso etc. [...]” (MUSSALIM, 2001, p. 116). 

Para Ducrot (1987, p. 168), a enunciação é  

 

[...] o acontecimento constituído pelo aparecimento de um enunciado. A realização 
de um enunciado é de fato uma acontecimento histórico: é dado existência a 
alguma coisa que não existia antes de se falar e que não existirá mais depois. É 
esta aparição momentânea que chamo de ‘enunciação’.  
 

Assim, a enunciação seria um ato que termina por gerar um produto: o 

enunciado. Portanto, a enunciação e o enunciado são estudados detalhadamente 

em cada uma das matérias escolhidas para se empreender esse trabalho, para que 

se possa chegar ao ethos, salientando-se ainda que cada produção jornalística 

selecionada é um enunciado resultante de uma enunciação. 

Toda enunciação pressupõe uma situação de comunicação e uma cena de 

enunciação. A primeira 

 

[...] refere-se ao conjunto de condições que organizam a emissão de um ato de 
linguagem. Essas condições permitem, por exemplo, saber a que ou a quem 
remetem os pronomes e certos advérbios [...], e desambigüizar, eventualmente, 
um enunciado polissêmico [...]; descobrir o implícito que se encontra escondido 
nos atos de fala nos quais o explícito é diferente [...]; descobrir o sentido de um 
enunciado de acordo como o posicionamento ideológico daquele que o pronuncia 
[...]. Desse modo, para interpretar um enunciado, é preciso conhecer um certo 
número de dados que desempenhem o papel de instruções situacionais, sem os 
quais haveria risco de mal-entendidos ou de incompreensão (MAINGUENEAU; 
CHARAUDEAU, 2004, p. 450-451). 

 

Sobre a segunda expressão, deve-se ressaltar o fato de que o ato de 

enunciar acontece em um espaço instituído, que é definido pelo gênero do discurso 

como também aponta a dimensão constitutiva do discurso, a qual se coloca em 

“cena” e que termina por instaurar seu próprio espaço de enunciação. Cabe 

entender o que se está denominando, aqui de gênero do discurso. Para Koch (2002, 

p. 54),              

 

[...] todos os nossos enunciados se baseiam em formas-padrão e relativamente 
estáveis de estruturação de um todo.  
Tais formas constituem os gêneros, ‘tipos relativamente estáveis de enunciados’, 
marcados sócio-historicamente, visto que estão diretamente relacionados às 
diferentes situações sociais. É cada uma dessas situações que determina, pois o 
gênero, com características temáticas, composicionais e estilísticas próprias. 
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Sendo as esferas de utilização da língua extremamente heterogêneas, também 
os gêneros apresentam grande heterogeneidade [...]. 

 

Para efeitos deste trabalho, os gêneros estudados são os pertencentes ao 

discurso jornalístico.   
Cabe ainda afirmar, ao se falar em “cena”, que os analistas do discurso, 

inspirados nas correntes pragmáticas, recorrem à metáfora teatral estóica, segundo 

a qual a sociedade seria um vasto teatro onde um papel seria atribuído a cada um 

(MAINGUENEAU, 1997). Pode-se, dessa forma, dizer que a língua comporta todo 

um arsenal de relações inter humanas, isto é, toda uma coleção de papéis os quais 

o locutor pode escolher para si próprio, apresentando-se a partir desses como 

enunciador(es), e impor ao destinatário, bem como, “Utiliza-se, mais particularmente, 

a noção de ‘cena’ para a representação que um discurso faz de sua própria situação 

de enunciação” (MAINGUENEAU; CHARAUDEAU, 2004, p. 95).  

Na AD, além do conceito de “papel”, tem-se ainda o de “lugar”, que visa 

enfatizar a preeminência e preexistência da topografia social sobre os falantes que 

aí venham a se inscrever. A especificidade desse “[...] repousa sobre o traço 

essencial segundo o qual cada um alcança sua identidade a partir e no interior de 

um sistema de lugares [...]” (MAINGUENEAU, 1997, p. 33). Na visão de Foucault 

(2002), o “lugar” termina por determinar qual é a posição que pode e deve ocupar 

cada indivíduo para dela ser sujeito enunciativo.  

Esse conceito de “lugar” é crucial a partir do instante em que se pensa nele 

em termos das formações discursivas (FD), as quais “determinam o que se pode e 

deve ser dito a partir de uma conjuntura dada” (MAINGUENEAU; CHARAUDEAU, 

2004, p. 241).  

Contudo, para Michel Foucault (1969 apud MAINGUENEAU, 1997, p. 14), 

uma FD é “[...] um conjunto de regras autônomas, históricas, sempre determinadas 

no tempo e no espaço que definiram em uma época dada, e para uma área social, 

econômica, geográfica ou lingüística dada, as condições de exercício da função 

enunciativa”. 

Partindo-se destes conceitos, sabe-se igualmente que, quando passam de 

uma FD para outra, as palavras alteram o seu sentido, uma vez que, na visão de 

Ducrot (1987, p. 172), o sentido “[...] é uma representação da enunciação”. Daí, 

poder-se falar em “efeito de sentido”, que é a infinita variedade de valores de que se 

podem revestir os itens lexicais no discurso, em função do contexto/da FD em que 
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esses estejam inscritos. Dessa forma, pode-se afirmar que os efeitos de sentido 

nada mais são do que o resultado dos valores atribuídos pelo discurso ao significado 

previamente estabelecido na língua. 

Orlandi (2002, p. 42-43) alerta: 

 

[...] o sentido não existe em si, mas é determinado pelas posições ideológicas 
colocadas em jogo no processo sócio-histórico em que as palavras são 
produzidas. As palavras mudam de sentido segundo as posições daqueles que as 
empregam. Elas ‘tiram’ seu sentido dessas posições, isto é, em relação à 
formações ideológicas nas quais essas posições se inscrevem.  

 

Com isso, cabe um esclarecimento acerca do que vem a ser uma formação 

ideológica (FI). Para a AD, seria o “[...] confronto de forças em um dado momento 

histórico [...]” (MUSSALIM, 2001, p. 124). 

Dito isso, algumas considerações ainda deve ser feitas sobre o sentido 

produzido nos enunciados, Ianni (2000, p. 218) declara:  

 

A palavra pode ser, simultaneamente, erma e plena de sentidos, dependendo do 
modo pelo qual é escrita ou falada, bem como lida ou ouvida. Em geral, no 
entanto, carrega consigo muita experiência, toda uma existência. Nenhuma 
palavra flutua solta no espaço e no tempo, solitária, carente. Tanto se articula com 
outras com se enraíza mais ou menos densamente na vida de uns e outros. 

 

Diante disso, pode-se afirmar nas palavras de Halliday (2009, p. 33): “Os 

significados produzidos e expressos por uma organização agregam valor ao seu 

cabedal, isto é, ao conjunto de bens materiais e imateriais, além de formarem o 

patrimônio organizacional”. 

Deve-se ainda lembrar que, num discurso, há pólos na enunciação: aqueles 

que são responsáveis pela produção (apresentados conceitualmente quando se 

falou de Ducrot neste capítulo) – “sujeito falante”, o “locutor” e o “enunciador”– e os 

que respondem pela recepção –“co-enunciador”, “alocutário”, “interlocutor” e “leitor”. 

Neste segundo grupo, o primeiro termo seria um correlativo de enunciador, uma vez 

que a enunciação é igualmente uma co-enunciação, na qual dois indivíduos 

desempenham papéis ativos. O segundo se refere ao que poderia denominar de 

“destinatário direto” (MAINGUENEAU; CHARAUDEAU, 2004, p. 156) do discurso, a 

ele o locutor atribui um “lugar” enunciativo. Sobre o terceiro item, pode-se dizer que 

é a pessoa que dialoga, discute, conversa com o outro. “Cada locutor que toma a 

palavra é, pois, interlocutor do precedente, os dois se instituem, assim, em 
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interlocutores” (MAINGUENEAU; CHARAUDEAU, 2004, p. 287), estes são atores de 

um ato de comunicação que se encontram em situação de interlocução/diálogo. Por 

fim, tem-se o “leitor” que seria um co-enunciador virtual, uma vez que o diálogo 

deste com o “escritor”/sujeito falante é mais da ordem informativa do que da ordem 

do linguístico-comunicativo. Mas, esta entidade ainda considerada a partir de dois 

ângulos diferentes: (1) como o público efetivo de um texto, ou (2) como o público 

que esse texto implica por suas características, ou seja, os traços textuais permitem 

reconstruir uma representação que o “escritor” teve de criar daqueles que iriam ler o 

seu texto.  

Sobre a subjetividade, que também serve para corporizar o ethos, pode-se 

dizer que ela recebe um estatuto verdadeiramente linguístico a partir de Benveniste. 

Para esse estudioso, ela “[...] é a capacidade do locutor para se propor como 

‘sujeito” e “É na linguagem e pela linguagem que o homem se constitui como sujeito; 

porque só a linguagem fundamenta na realidade, na sua realidade que é a do ser 

[...]” (BENVENISTE, 1995, p. 286). Também aponta as formas disponibilizadas pela 

língua para esse fim: o pronome “eu” – que é a própria consciência de si mesmo –; o 

pronome “tu” – que advém do contraste com o “eu” – (esses dois constituem a 

denominada “intersubjetividade”); as formas temporais; as indicadoras da dêixes e 

os verbos modalizadores conjugados na primeira pessoa.  

Ainda sobre a questão da subjetividade no texto, sabe-se que Kerbrat-

Orecchioni (1993) ampliou o inventário de marcadores dessa ao acrescentar, aos já 

existentes, os modalizadores – formas indicadoras da atitude do sujeito falante 

frente a seu interlocutor, a si mesmo e o seu próprio enunciado, bem como uma 

classificação que divide os adjetivos23 em “objetivos” – aqueles que visam apenas 

descrever – e em “subjetivos” – formas indicadoras da subjetividade enunciativa, que 

se subdividem em: “afetivos”, os quais são elementos que terminam por enunciar, 

simultaneamente, uma propriedade do objeto que os determinam e uma reação 

emocional do sujeito falante frente a esse objeto; “avaliativos axiológicos”, que 

implicam uma dupla norma, relacionada ao objeto a que se aplicam e ao sistema de 

avaliação do enunciador, tendo o caráter valorativo mais destacado do que as 

características desse objeto; e “avaliativos não-axiológicos”, cujo emprego depende 

                                                            
23 Para efeitos deste trabalho, a pesquisadora mantem a denominação “adjetivo” para efeito de 
análise dos modalizadores encontrados nas produções textuais escolhidas. Optou-se por manter 
aquele termo para manter-se fiel ao que teoriza Kerbrat-Orecchioni (1993). 
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da ideia que o enunciador faz da norma de avaliação adequada àquela categoria de 

objetos, sendo que, dos três tipos descritos, este último é o que tem o menor caráter 

subjetivo.  

Detendo-se um pouco mais de atenção nos adjetivos, dois cuidados devem 

ser tomados antes de se empreender uma análise desta classe gramatical: 1) 

presença de sufixos de diminutivo e aumentativo e 2) posição deste no sintagma. No 

primeiro caso, observa-se que existe uma multiplicidade de valores afetivos 

atrelados aos mencionados sufixos. Martins (1989) adverte, por exemplo, que os 

sufixos de superlativo -íssimo e -érrimo tem grande efeito afetivo. Quanto ao 

segundo, nota-se a afetividade recai na anteposição do determinante qualificador. 

Kerbrat-Orecchioni (1993, p. 112) afirma o seguinte: 

 

El valor afectivo puede ser inherente al adjetivo o, por el contrario, derivar de um 
significante prosódico, tipográfico [...] o sintático particular; así, por ejemplo, el 
anteponer el adjetivo lo carga muy a menudo de afectividade24. 
 

Martins (1989, p. 165) possui o mesmo posicionamento, advertindo: “De 

modo geral, coloca-se antes do substantivo o adjetivo que exprime valor apreciativo 

[...] e coloca-se depois o adjetivo que enuncia particularidades que caracteriza o 

objeto, definindo-o, distinguindo-o de outros, classificando-o [...]”. Partilhando do 

mesmo ponto de vista, Cunha e Cintra (1985, p. 259-260) afirmam:  

 

[...] a) sendo a seqüência SUBSTANTIVO + ADJETIVO a predominância no 
enunciado lógico, deriva daí a noção de que o adjetivo posposto possui valor 
objetivo [...] 
b) sendo a seqüência ADJETIVO + SUBSTANTIVO provocada pela ênfase dada 
ao qualificador, decorre daí a noção de que, anteposto, o adjetivo assume um 
valor subjetivo [...]  

 

Vale a pena salientar:  

  

Todo enunciado se realiza numa situação definida pelas coordenadas espaço-
temporais: o sujeito refere o seu enunciado ao momento da enunciação, aos 
participantes na comunicação e ao lugar em que o enunciado se produz. As 
referências a essa situação formam a dêixis, e os elementos que concorrem para 
“situar” o enunciado (para “embreá-lo” na situação) são dêiticos (DUBOIS et al., 
1999, p. 168). 

                                                            
24 “O valor afetivo pode ser inerente ao adjetivo ou, pelo contrário, derivar de um significante 
prosódico, tipográfico ou sintático particular; assim, por exemplo, ao antepor o adjetivo a carga de 
afetividade aumenta a frequencia” (tradução livre da pesquisadora). 
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Sobre a embreagem, essa estaria exposta nas marcas linguísticas por meio 

das quais se manifesta a enunciação, visto que os enunciados têm como ponto de 

referência o próprio ato de enunciar, do qual são produtos, como já foi dito. Porém, 

só algumas características desses são levadas em consideração, aquelas que são 

definidoras da situação de enunciação linguística, que são: enunciadores e co-

enunciadores, o momento e o lugar da enunciação. Esses três elementos formam a 

denominada embreagem textual à situação de enunciação, sendo apresentadas 

comumentes pelo “EU” e “TU” – embreagem de pessoa, marcada pela subjetividade 

enunciativa –, pelo “agora” – embreagem de tempo –, e pelo “aqui” – embreagem de 

espaço. 

Tratando-se a questão do tempo, Benveniste o separa em três tipos: o 

“tempo lingüístico”, que é o específico da língua; o “crônico” e o “físico”. Detem-se, 

nesta Tese, a atenção no primeiro desses, cuja singularidade está em ser 

 

[...] organicamente ligado ao exercício da fala, o fato de se definir e de se 
organizar como função do discurso. Este tempo tem seu centro – um centro ao 
mesmo tempo gerador e axial – no presente da instância da fala. Cada vez que 
um locutor emprega a forma gramatical do “presente” (ou uma forma 
equivalente), ele situa o acontecimento como contemporâneo da instância do 
discurso que o menciona (BENVENISTE, 1989, p. 74-75).      

 

Pode-se dizer que todo discurso instaura um “agora”, que equivale ao 

momento da enunciação, ou seja, que transcorre no tempo presente lingüístico: 

 

[...] é o fundamento das oposições temporais da língua. Este presente que se 
desloca com a progressão do discurso, permanecendo presente, constitui a linha 
de separação entre dois outros momentos engendrados por ele e que são 
igualmente inerentes ao exercício da fala: o momento em que o acontecimento 
não é mais contemporâneo do discurso, deixa de ser presente e deve ser 
evocado pela memória, e o momento em que o acontecimento não é ainda 
presente, virá a sê-lo e se manifesta em prospecção (BENVENISTE, 1989, p. 75).      
 

Há, portanto, o tempo presente em que existe uma “concomitância” entre o 

evento narrado e o momento da narração e o da “não-concomitância”, que se divide 

em “anterioridade” e “posterioridade” ao “agora”.  

Observa-se, igualmente, que o “agora” é reinventado a cada vez que um dos 

enunciadores o enuncia, ou seja, “[...] a temporalidade lingüística deveria se realizar 

no universo intrapessoal do locutor como uma experiência irremediavelmente 

subjetiva e impossível de ser transmitida” (BENVENISTE, 1989, p. 77), mas, devido 

à condição de inteligibilidade da língua, “[...] a temporalidade do locutor, ainda que 
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literalmente estranha e inacessível ao receptor, é identificada por este à 

temporalidade que informa sua própria fala quando ele se torna, por sua vez, locutor. 

Um e outro assim de acordo sobre a duração da onda” (BENVENISTE, 1989, p. 78). 

Desta forma, a interação linguística, com troca intersubjetiva, transforma o presente 

de unipessoal em omnipessoal. 

 Existe ainda outro ponto a ser levantado, como bem lembra Fiorin (2002): a 

temporalidade instaurada pela língua refere-se também às relações de 

sucessividade entre estados e transformações representados no próprio texto. Com 

isso, como chama atenção Fiorin (2002, p. 145), pode-se notar que existem, na 

língua, dois sistemas temporais: o enunciativo, “relacionado diretamente ao 

momento da enunciação” (ME), organizado em função do presente que já está 

implícito na enunciação; e o enuncivo, “ordenado em função de momentos de 

referência (MR) instalados no enunciado”. A esses dois sistemas se deve aplicar as 

categorias de “concomitância” vs. “não-concomitância” (“anterioridade” vs. 

“posterioridade”) do “agora”. Com isso, têm-se três momentos de referência: o 

concomitante, o anterior e o posterior ao instante da enunciação (FIORIN, 2002).  

Sabe-se que, quando o momento de referência e o de enunciação são 

coincidentes, usa-se o sistema enunciativo, uma vez que tudo que é apresentado se 

refere ao instante da enunciação. Mas, quando a produção e a recepção de um texto 

não acontecem simultaneamente (como é o caso dos documentos escritos, para os 

quais a produção acontece num MA e a recepção em outro), esse momento de 

referência tem de ser explicitado. Ele também será mostrado quando for anterior 

(tempo pretérito) ou posterior (tempo futuro) ao momento da enunciação o que 

ordena os dois sistemas temporais enuncivos. 

Além dos momentos de enunciação e o de referência, tem-se ainda o do 

acontecimento (MA), o qual se refere aos estados e transformações e está ordenado 

em relação aos diferentes momentos de referência.  

Benveniste (1989) chama a atenção de que existe uma diferença de 

natureza entre as temporalidades retrospectivas, que podem assumir várias 

distâncias no passado vivido – pretérito perfeito, pretérito mais-que-perfeito e o 

pretérito imperfeito –, e a temporalidade prospectiva, a qual não entra no campo da 

experiência, por não ter sido vivenciada, e que não se temporiza senão enquanto 

previsão de experiência. Conclui-se que a língua termina por colocar em destaque, 



 
74 
 

com isso, a dissimetria que está na natureza desigual da experiência com essas 

temporalidades.  

Quanto ao presente, Fiorin (2002) aponta para a existência de dois casos 

desse tempo que apresentam ações diferenciadas a partir das relações existentes 

entre o MR e o ME. São eles: (a) o presente pontual, no qual há coincidência entre 

esses dois momentos, e (b) o durativo, quando o MR é mais longo que o ME; 

enquanto que o presente omnitemporal ou gnômico ocorre quando o MR é ilimitado 

e também o é o MA.    

Diante do que foi exposto, deve-se visualizar, na Figura 5, como o sistema 

temporal linguístico pode ser apresentado nos discursos. 

 

 

Figura 5 – Sistema temporal linguístico 
Fonte: Fiorin (2002, p.146)  

 

Koch avisa sobre o perigo de se analisar erroneamente verbos que se 

encontram em inobservância à concordância dos tempos. Isso acontece quando se 

introduz um tempo de categoria de concomitância na de não-concomitância e vice-

versa. Por exemplo, quando se usa o presente ao se enunciar uma ação 

transcorrida no passado, ou seja, quando, ao se narrar um episódio, usa-se presente 

omnitemporal. Esse presente leva consigo, para a categoria de não-concomitância 

anterioridade, toda a “[...] sua tensão, compromisso e seriedade, dilatando a validez 

do relato ou insistindo sobre ela” (KOCH, 2000, p. 41). Com isso, “[...] comenta-se 

como se se narrasse ou narra-se como se se comentasse” (KOCH, 2000, p. 41). A 
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esse fenômeno foi dado o nome de “metáfora temporal”, muito presente em textos 

jornalísticos. 

Para finalizar as ponderações sobre o tempo, deve-se ainda pensar sobre o 

aspecto deste, o qual “[...] constitui uma informação sobre a maneira pela qual o 

sujeito enunciador encara o desenrolar de um processo [...]” e que “[...] designa um 

sistema fechado de oposições morfológicas que concerne a todos os verbos” 

(MAINGUENEAU, 1996, p. 42). Dessas oposições, as mais importantes e 

igualmente destacadas por Maingueneau (2002), foram: a “perfectivo” (o desenrolar 

da ação se reduz a uma espécie de ponto, o qual faz coincidir início e fim de um 

processo) vs. “imperfectivo” (o processo é apresentado em curso, sem que se 

perceba seu término); a “conclusivo” (processo caminhando para o seu término da 

ação) vs. “não-conclusivo” (não há orientação para o término); e a “acabado” 

(processo apresentado como já finalizado no ME) vs. “não-acabado” (processo 

acontece no momento indicado pela enunciação). Esse conhecimento auxilia, 

portanto, na definição da posição de algumas formas verbais – simples ou composta 

– encontradas no sistema enunciativo ou no enuncivo. 

Todas essas ponderações teóricas acerca do ethos foram levantadas com o 

intuito de fundamentar as análises empreendidas nos capítulos 4 e 5 desta Tese, 

uma vez que estes exames são realizados para se observar como essa categoria 

retórica é adotada, tanto em nível de produção textual, organização dessa, como em 

nível discursivo. Nos capítulos citados, a pesquisadora empreende a análise 

propriamente dita, vislumbrando, dessa forma, como o ethos é exposto para o 

páthos. Para empreender isso, regata-se tanto os dados linguísticos como os 

argumentais e igualmente levanta-se as estratégias comunicativas presentes nos 

textos selecionados. Entretanto, antes, faz-se necessário entender os principais 

pontos relevantes do léxico/vocabulário, das funções da linguagem e da 

Comunicação Empresarial para a execução deste trabalho, e é sobre estes últimos 

tópicos que versam os próximos itens deste capítulo.  

 

 

2.3 SOBRE O LÉXICO E AS FUNÇÕES DA LINGUAGEM 

 

Para efeitos deste trabalho, faz-se ainda necessário entender em que 

consiste o léxico. De acordo com Dubois et al. (1999, p. 364), “[...] a palavra léxico 
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designa o conjunto das unidades que formam a língua de uma comunidade, de uma 

atividade humana, de um locutor, (sic) etc.”. Biderman (2001) afirma que o léxico é 

um sistema aberto em expansão não podendo ser apreendido nem descrito em sua 

totalidade. Ainda de acordo com essa mesma teórica25,  

 

O léxico de uma língua engloba o conjunto de signos lingüísticos por meio dos 
quais o homem não só se expressa, se comunica, mas também cria novos 
conhecimentos e/ou assimila conhecimentos que outros homens criaram, não só 
na sua civilização (sic) mas também em outras civilizações. 

 

Pode-se afirmar que, no âmbito do léxico, a liberdade do sujeito 

falante/escritor de escolher o vocabulário por meio do qual deseja expressar-se, 

ainda que esteja restrita pelos limites das regras morfológicas e semânticas vigentes 

no sistema linguístico a que a língua pertence, pode ultrapassar essas barreiras 

linguísticas, sob a influência de fatores sociais e político-culturais. A influência 

desses fatores extralinguísticos sobre o léxico de uma língua faz refletir na 

possibilidade de ampliação do conjunto de palavras disponíveis para escolha, o que 

torna essa influência um meio de enriquecimento do vocabulário. 

Sabendo disso, alguns estudiosos resolveram deter sua atenção no conceito 

de léxico e no de vocabulário, bem como no entrelaçamento entre esses, para que 

consigam delimitar o campo do primeiro. 

Maingueneau e Charaudeau (2004, p. 494) começam essa empreitada 

advertindo que, no uso corrente, o termo vocabulário é “[...] compreendido como um 

sinônimo de léxico [...]”, portanto, ambos os termos designam “[...] um conjunto de 

palavras”. 

Porém, esses mesmos teóricos relembraram as considerações de três 

outros estudiosos para definir esses termos, que são: Müller, Wagner e Picoche. 

Para o estatístico Müller (1967 apud MAINGUENEAU; CHARAUDEAU, 2004), o 

léxico se relaciona com o que Saussure ([1916] 1975) chama de língua, enquanto 

que o vocabulário inscreve-se na fala, ou seja, no discurso. Na visão do lexicólogo 

Wagner, a relação entre léxico e vocabulário é a de inclusão. O primeiro fica definido 

como sendo um “[...] conjunto de palavras por meio das quais os membros de uma 

comunidade lingüística se comunicam entre si [...]”; já o segundo seria “[...] um 

domínio do léxico que se presta a um inventário e a uma descrição” (WAGNER, 

                                                            
25 BIDERMAN, Maria Tereza C. Dicionário e léxico do Português Brasileiro. [2002]. Disponível em: 
<http://www.ime.usp.br/~is/educar2002/dicionarios/dicionarios.html>. Acesso em: 8 out. 2009. 
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1967 apud MAINGUENEAU; CHARAUDEAU, 2004, p. 494), enquanto que Picoche 

(1977), também citado por Maingueneau e Charaudeau (2004, p. 494) propõe que 

se chame de “[...] léxico o conjunto de palavras que uma língua coloca à disposição 

dos locutores, e vocabulário o conjunto de palavras utilizadas por um dado locutor 

em dadas circunstâncias”. 

Na Análise do Discurso, de linha francesa, o que interessa é o estudo do 

vocabulário, ou seja, é o funcionamento das palavras no discurso, principalmente, 

aquelas ligadas a domínios/discursos especializados, como é o caso do discurso 

empresarial. 

Entretanto, deve-se ressaltar: 

 

[...] a atenção dispensada ao vocabulário não exclui o reconhecimento da 
existência de um sistema lexical que preside à atualização das unidades em 
discurso, o que leva a afirmar que a distinção léxico/vocabulário é fundamental no 
princípio de uma relação interativa entre língua e discurso (MAINGUENEAU; 
CHARAUDEAU, 2004, p. 495). 

 

Dubois et al. (1999) salientam que, na oposição entre esses dois termos, 

pode-se considerar o léxico de diversas maneiras:  

1) como sendo o de um falante e levantado a partir do texto por esse produzido, 

mas, mesmo assim, ponderam que, por mais considerável que esse seja, o corpus 

constituído só poderia fornecer um vocabulário e não explicar o léxico 

(potencialidades léxicas) desse falante; 

2) como sendo o de vários falantes, definindo-se, dessa forma, o vocabulário do 

grupo considerado. 

Conforme uma ou outra forma de entender o léxico, a descrição desse 

resulta no que Dubois et al (1999) denominam de léxico fundamental, o qual se 

constitui da interseção dos diversos conjuntos; ou de tesouro, que é a reunião 

destes diversos conjuntos. 

Feitas essas ponderações acerca do léxico/vocabulário, detem-se a atenção 

em outro aspecto a ser considerado para se possa empreender este trabalho, é o de 

que “A linguagem deve ser estudada em toda a variedade de suas funções” 

(JAKOBSON, 2003, p.122) e que se deve observar como essas se processam em 

uma produção textual, refletindo a intenção do sujeito falante/escritor desta. Isso 

pode ser confirmado por Infante (1999, p. 217), o qual destaca que ao se estudar 

“[...] o modo como essas funções se organizam nos textos alheios, podemos 
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detectar as finalidades que orientaram sua elaboração”, o que contribui 

sobremaneira para o entendimento da construção do ethos. 

Roman Jakobson observando os elementos do esquema de 

operacionalização da comunicação (Figura 6) teorizou que cada um desses termina 

por determinar uma função da linguagem diferente. Então, “A estrutura verbal de 

uma mensagem depende basicamente da função predominante” (JAKOBSON, 

2003, p. 123) naquele texto em específico. Dessa forma, esse estudioso teorizou 

sobre cada uma dessas funções. 

 

 
Figura 6 – Esquema de operacionalização da comunicação usado por Jakobson 
Fonte: Infante (1999, p. 214).  

 

Inicia-se este estudo com a função denominada de emotiva ou expressiva, a 

qual, para Jakobson (2003, p.123-124), está centrada no remetente da mensagem e 

 

[...] visa a uma expressão direta da atitude de quem fala em relação àquilo de que 
está falando. Tende a suscitar a impressão de uma certa emoção, verdadeira ou 
simulada; por isso, o termo “função emotiva” [...].   

 

Segundo Vanoye (2002, p. 54), esta é uma função que “[...] exprime a 

atitude do emissor em relação ao conteúdo de sua mensagem e da situação” 

vivenciada, terminando por revelar a personalidade desse emissor. É expressa a 

partir de interjeições com valor emotivo, julgamentos subjetivos, entonação 

características, índices que apontem a primeira pessoa, seja essa do singular ou do 

plural, dentre outras marcas. O emprego precípuo dessa é a indicação da presença 

do enunciador no texto, conferindo-lhe certo grau de subjetividade. 
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Nas revistas e jornais, a função emotiva está presente em seções bem 

determinadas, tratando-se essencialmente de matérias engajadas, de comentários, 

de enquetes orientadas, entrevistas nas quais a personalidade interrogada exprime 

evidentemente sua opinião, reprodução de monções, discursos, ordens do dia, 

notas, crônicas, editoriais, artigos-chave etc. 

No caso dos textos jornalísticos citados, como observa Paillet (1986), a 

função expressiva pode estar manifestada claramente quando o redator/sujeito 

falante toma uma posição quanto ao fato ocorrido ou fornece a sua opinião a 

respeito desse. Entretanto, percebe-se que esta função pode aparecer 

dissimuladamente embutida numa aparente objetividade, de forma voluntária ou 

não. Neste caso, aparece mesclada tanto à função referencial como a conativa, 

ambas explicadas a seguir.     

“A palavra conativo provém do latim cōnātus, que significa “esforço ou ação 

que procura impor-se a uma resistência. [...] procura organizar o texto de forma a 

que se imponha sobre o receptor da mensagem, persuadindo-o, seduzindo-o” 

(INFANTE, 1998, p. 215). Portanto, a função conativa, igualmente denominada de 

apelativa ou interpelativa, é aquela que se orienta para o destinatário da mensagem, 

buscando envolvê-lo com o conteúdo transmitido, levando-o a adotar este ou aquele 

comportamento. Os textos publicitários são exemplos clássicos desta função, a qual 

 

[...] encontra sua expressão gramatical mais pura no vocativo e no imperativo, que 
sintática, morfológica e amiúdo fonologicamente, se afastam das outras categorias 
nominais e verbais. As sentenças imperativas diferem fundamentalmente das 
sentenças declarativas: estas podem e aquelas não podem se submetidas à prova 
de verdade (JAKOBSON, 2003, p.125). 

 

A mensagem estruturada para esta função visa, como já foi dito, “[...] 

influenciar o comportamento do destinatário. Ela leva o remetente a aprender a 

linguagem adequada para interessar o destinatário naquilo que ele está pretendendo 

comunicar” (FARIAS, 2000, p. 71), ou seja, o enunciador expressa-se na mesma 

linguagem utilizada pelo co-enunciador. 

O objetivo precípuo desta função, destacado por Chalhub (2003), é que, 

numa ação verbal, o enunciador se faça notar pelo co-enunciador, seja através de 

uma ordem, exortação, chamamento ou invocação, saudação ou súplica. “[...] há 

uma tentativa de convencer o receptor de algo, [...] carrega traços de argumentação/ 

persuasão que marcam o remetente da mensagem” (p. 23). 
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Dessa forma, Infante (1998, p. 240) lembra:  

  

No projeto de elaboração de um texto, sempre se consideram as características 
de seu receptor. Isso significa que todo emissor, ao produzir uma mensagem, faz 
um esforço no sentido de adaptá-la às características sociais e psicológicas de 
quem a vai receber. Portanto, podemos afirma que todo texto traz, de uma forma 
ou de outra, manifestações da função conativa da linguagem.  

 

Como se pode deduzir e Farias (2000, p. 71) destacou em sua análise, 

 

[...] o uso da função interpelativa na imprensa é grande, tanto em sua forma 
declarada como em sua forma atenuada ou mesmo disfarçada, seja na 
publicidade, seja em textos que pretendem inculcar posturas ideológica no leitor 
ou passar uma determinada versão dos fatos tratados.  

  

Peculiarmente, os textos conativos são produções que se pautam  

 

[...] por trabalhar somente o que o leitor já conhece, tais textos evitam qualquer 
questionamento do conteúdo das mensagens. [...] nunca se amplia o universo do 
leitor, que, desse modo, tende a absorver passivamente uma interpretação 
convencional dos fatos e de si mesmo (INFANTE, 1998, p. 240).  

 

A função centrada no referente é denominada de referencial ou denotativa: 

tudo, na mensagem, remete aos referenciais situacionais ou textuais, buscando 

transmitir informações impessoais e objetivas sobre esses.  

É privilegiada em textos científicos e jornalísticos, ou seja, em mensagens 

em que essa função procura ser exclusiva. Em princípio, são textos que se propõem 

a informar o destinatário, transmitindo-lhe dados e conhecimentos precisos, 

passando a informação com um mínimo de distorção. 

De acordo com Farias (2000, p. 50), a função referencial, nos veículos de 

cunho jornalístico, como é o caso das revistas empresariais, “[...] é aquela que 

estabelece a conexão mais ‘pura’, mais direta entre o acontecimento e a notícia”. 

Essa função é constituída pela narração do fato com maior objetividade possível; 

com a menor interferência permitida de fatores pessoais e grupais, da emotividade, 

da ideologia que orienta a posição do jornalista, da versão do ocorrido segundo os 

interesses do veículo de comunicação ou de grupos econômicos ou sociais. 

Esta mesma teórica alerta que o uso da linguagem em sua função 

referencial é tão grande “que se pode medir o grau de maior ou menor objetividade 

do periódico” (FARIAS, 2000, p. 50). 
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Entretanto, Infante (1998, p. 218) adverte que mesmo  

 

[...] um texto impessoal e objetivo traduz uma intenção de quem o produz. Esse 
fato é suficiente para que desconfiemos sempre da aparente neutralidade de um 
texto. Afinal, se a própria objetividade é resultado de uma atitude premeditada, é 
inegável que sempre há manipulação dos dados e das informações a fim de se 
alcançar determinados objetivos [...] nenhum texto é ingênuo; todos eles se 
propõem determinados fins.   

 

Para Farias (2000, p. 51), ao se buscar “[...] a objetividade, a linguagem 

jornalística procura produzir um grande distanciamento do fato através de um 

vocabulário escolhido e certas estruturas lingüísticas [...]”, daí a escolha das formas 

impessoais e genéricas. O vocabulário utilizado deve ser o mais denotativo possível. 

Dessa forma, há uma tentativa da eliminação da subjetividade enunciativa o que 

termina por fazê-lo “lexicalmente bastante restrito”.  

Partindo-se para outra função, sabe-se: 

 

Há mensagens que servem fundamentalmente para prolongar ou interromper a 
comunicação, para verificar se o canal funciona [...], para atrair a atenção do 
interlocutor ou confirmar sua atenção continuada [...] Este pendor para o 
CONTATO ou [...] para a função fática, pode ser evidenciada por uma troca 
profusa de fórmulas ritualizadas, por diálogos inteiros cujo único propósito é 
prolongar a comunicação (JAKOBSON, 2003, p. 126).  

 

A palavra fático vem do grego phátis que significa ruído, rumor, uma vez que 

inicialmente essa função visava designar certas formas que se usa para chamar 

atenção. 

Nos textos escritos, o canal é o próprio papel, dessa forma, a função fática 

se manifesta a partir da disposição gráfica sobre esse canal, bem como a seleção 

vocabular e as estruturas de frases utilizadas. 

Vanoye (1998, p. 58) afirma que esta função ainda pode se manifestar por 

uma sequência de palavras sem nenhuma função informativa, mas destinada a 

manter contato entre duas pessoas. 

Focaliza-se, a partir de agora, a função metalinguística, a qual se explicita 

“[...] quando a linguagem se volta para si mesma, transformando-se em seu próprio 

referente [...] a mensagem se orienta para os elementos do código, explicando-os, 

definindo-os ou analisando-os” (INFANTE, 1998, p. 216). Jakobson (2003, p. 127) 

afirma: “[...] praticamos a metalinguagem sem nos dar conta do caráter 

metalingüístico de nossas operações. Sempre que o remetente e/ou destinatário têm 
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necessidade de verificar se estão usando o mesmo código, o discurso focaliza o 

CÓDIGO [...]”, presencia-se assim esta função, isto é, a centrada na glosa. 

Acerca da função poética, sabe-se que essa se centra na mensagem, a qual 

“[...] é elaborada de forma inovadora e imprevista, utilizando combinações sonoras e 

ritmas, jogos de imagens ou de ideias [...] a linguagem é manipulada de forma pouco 

convencional, capaz de despertar no leitor surpresa e prazer estético” (INFANTE, 

1999, p. 216). 

Esta função predomina na produção literária, mas pode também ser 

encontrada na publicidade ou em determinadas formas jornalísticas e populares, 

como, por exemplo, é o caso das crônicas e provérbios. 

A Figura 7 demonstra, esquematicamente e de forma resumida, a ligação 

entre os elementos do esquema de comunicação e as funções explicadas 

anteriormente. 

 

 
Figura 7 – Esquema das funções da linguagem 
Fonte: Infante (1999, p. 217).  
 

Por fim, ainda cabe destacar que Vanoye (1999, p. 59-60) observou alguns 

aspectos importantes dessas funções da linguagem, e que devem ser destacados: 

1) “As seis funções não se excluem, mas também não se encontram todas reunidas 

necessariamente numa dada mensagem. Aliás, é muito raro encontrar numa 

mensagem apenas uma dessas seis funções. Frequentemente, elas se superpõem” 

e se imbricam; 

2) “No entanto, pode-se admitir que, numa dada mensagem, uma ou outra função 

seja dominante”; e 

3) “[...] não há características lingüísticas particulares a cada função [...]”, deve-se, 

portanto, observar o que o emissor está objetivando ao construir o seu texto. 
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Estas foram, portanto, as considerações teóricas sobre as três áreas 

teóricas que compõem esta Tese e que estão estudadas em situação de 

complementaridade para que se processe o entendimento do estudo empreendido 

nesta Tese. 
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3 DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS 

 

Antes de iniciar a descrição propriamente dita, tanto das organizações 

quanto das revistas empresariais (RE) escolhidas, algumas considerações de ordem 

metodológica devem ser levantadas. 

A primeira versa sobre como se escolheu as RE e não outro veículo de 

comunicação circulante nas empresas pesquisadas. Sabe-se que há uma gama, 

hodiernamente, de veículos de Comunicação Dirigida Escrita (CDE) dentro das 

organizações que poderiam ser escolhidos. Entre estes, destacam-se: discursos, 

house-organs (jornais internos), newsletters (boletins/cartas informativas), relatórios 

anuais, revistas e manuais empresariais, blogs, sites, dentre outros. Escolheu-se a 

revista empresarial por se entender que esse tipo de Comunicação Dirigida (CD) 

forneceria uma diversidade maior de textos, o que propiciaria uma melhor 

visualização do objeto de estudo proposto para este trabalho e, o mais importante, 

seria uma oportunidade única de aprofundar a pesquisa já iniciada no Mestrado 

(ANDRADE, 2005), utilizando-se naquele estudo, outro setor corporativo, o que 

permitiria igualmente comprovar ou não as hipóteses levantadas e estender a 

compreensão do fato estudado. Devido a isso, optou-se por continuar com o mesmo 

objeto de estudo, mudando-se apenas as organizações para que se pudesse 

abarcar um maior entendimento do que se propôs a estudar. Dessa forma, foram 

escolhidas a publicação do Banco do Brasil S.A. e a do Unibanco. Ambas são 

empresas de grande porte, com atuação em todo o território nacional, e 

pertencentes ao ramo bancário. O universo da pesquisa cobre os exemplares 

publicados entre 2005 e 2009, ou seja, foram pesquisados quatro anos de 

publicações. 

A segunda consideração a ser feita é a de o porquê ter-se selecionado este 

ramo de negócio – setor bancário – e não outro qualquer. A estudiosa entende que 

existe uma diferença substancial entre os discursos circulantes de outros ramos e o 

do selecionado. Além do que é uma ótima oportunidade de se observar os mesmos 

itens já pesquisados no Mestrado, como já foi dito, ampliando a perspectiva de 

análise e até comparando os resultados obtidos.     

Sobre a terceira observação a ser vislumbrada é a que, mesmo se tratando 

de uma mesma CD, a bb.com.você diferencia-se substancialmente da Revista 

Unibanco no que toca à forma de explicitação dos conteúdos nas matérias.  
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No primeiro caso, há matérias que valorizam o perfil humano e a 

individualidade do funcionário26 e tudo é feito neste sentido, por exemplo, a escolha 

dos profissionais que serão “ouvidos” é sempre pautada nas contribuições que 

esses poderão dar para melhorar a “vida” do corpo de empregados da corporação e 

a desta, bem como servir de exemplo para os demais. Porém, há um traço que se 

destaca de forma marcante: nesta revista empresarial, há a menção do custo 

unitário de cada exemplar (R$ 2,72) (Anexo A) desembolsado pela instituição para 

publicá-la, o que não é comum em um veículo como a o estudado e, ainda mais, 

quando este possui distribuição gratuita. Esse fato reforça a ideia que é defendida 

neste trabalho, a de que existe um discurso voltado para resultados financeiros 

dentro do setor bancário. Enquanto que, no segundo caso, o que está em pauta e 

tem bastante destaque é a visualização do próprio Unibanco enquanto organização 

bancária privada e de capital aberto, portanto, devedora de resultados a seus 

acionistas. Então, tudo, neste veículo, é voltado para a construção e a fixação da 

voz institucional, a qual está pautada no desempenho dos seus recursos humanos, 

voltado para um alcance de metas financeiras institucionais. Com isso, é observado, 

mais uma vez, o perfil peculiar já mencionado do discurso do setor pesquisado.  

Com isso, pode-se dizer que as linhas editoriais27 das RE são díspares e 

isto pode ser explicado a partir do setor que ambas são pertencentes: Banco do 

Brasil (BB) é uma organização do setor misto, porém tem como principal acionista o 

Governo Federal e isso lhe fornece característica de uma empresa pública; 

enquanto que o Unibanco pertence ao setor privado e de capital aberto. 

Por último, ainda resta uma ressalva: foram escolhidos textos tanto do 

gênero optativo quanto do informativo. Porém, devido a já mencionada diferença 

entre as duas publicações, foi complicado encontrar textos que contivessem 

temáticas iguais. Dessa forma, à pesquisadora coube escolher textos que tivessem 

                                                            
26 A pesquisadora considerou os termos ‘empregado’, ‘funcionário’, ‘colaborador interno’ e ‘parceiro’ 
como sinônimos. Mas, sabe que, para uma organização como o Banco do Brasil S.A., o que melhor 
se encaixaria seria o segundo, essa opção dá-se devido a sua forma de gestão. Todavia, usam-se 
todos esses vocábulos, neste trabalho, como sinônimos, para uma maior fluidez textual. 
27  Rabaça e Barbosa (2001, p. 432) afirmam que linha editorial é a “Direção seguida por uma 
empresa de comunicação na programação de seus produtos (livros, revistas, jornais, programas de tv 
e rádio, vídeo, discos, sites etc.) na elaboração de matérias e no próprio tratamento de seus 
conteúdos. Implica diretamente decisão sobre os produtos a serem publicados e baseia-se numa 
política editorial”. Esta última entendida como sendo um “Conjunto de diretrizes (formuladas por 
escrito ou não) que norteiam a definição de linhas editoriais em uma empresa de comunicação, 
caracterizando sua posição no contexto cultural e político” (p. 577).  
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a maior proximidade possível. Diante desse fato, foi feita a seleção desses textos a 

partir do seguinte critério: 

• para os editoriais, escolheram-se produções textuais que tratassem de uma 

característica humana que se aplicasse às organizações estudadas: BB com a sua 

maturidade e Unibanco com a sua eficiência; 

• para as crônicas, como são matérias bem diferentes nas duas RE, a opção feita 

foi focada na possibilidade de utilização das informações para o cotidiano do 

empregado: trabalho no BB como fonte de aprendizagem e o no Unibanco como 

fonte de diversão; 

•  para as entrevistas, não se conseguiu nenhum tipo de aproximação. Neste tipo 

de matéria as diferenças entre as linhas editoriais se acentuam e se tornam bem 

visíveis, e diante disso optou-se por produções textuais que mostrassem um pouco a 

forma de trabalhar dos funcionários de cada uma das instituições bancárias; 

• para as notas, selecionaram-se textos que versassem sobre canais de 

comunicação com os funcionários: no BB, a Ouvidoria Interna e, no Unibanco, o Voz 

Ativa;  e, por último, 

• para  as notícias, elegeu-se produções que tratassem da temática de atitudes que 

vislumbrem a melhora do atendimento.   

Após estas considerações, passa-se a seguir a uma descrição de cada uma 

das organizações que publicam as RE estudadas. 

 

 

3.1 ORGANIZAÇÕES ESTUDADAS 

 

Para se entender melhor a escolha das políticas/linhas editoriais das RE 

pesquisadas, há a necessidade de se dissertar acerca das características das 

corporações escolhidas.  

Cabe, inicialmente, entender como foi realizada a seleção das instituições 

bancárias. Esta se deu da seguinte maneira: primeiro, optou-se por empresas de 

atuação nacional, mas que estivessem igualmente presentes em solo baiano; 

segundo, que produzissem e disponibilizassem o material escolhido para a feitura da 

pesquisa; e, por último, se depusessem a fornecer informações adicionais, caso isto 

fosse necessário. 
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Escolheram-se, dessa forma, duas organizações para se empreender esse 

estudo por preencherem todos os requisitos impostos anteriormente – como já foi 

mencionado o Banco do Brasil S.A (BB) e o Unibanco S.A –, ambas pertencentes ao 

setor bancário28 de negócio, setor esse possuidor de um discurso bastante peculiar, 

totalmente voltado para resultados financeiros, metas e desempenhos. 

O Banco do Brasil S.A é, ainda na atualidade, a maior organização bancária 

do país. É uma sociedade anônima de economia mista29 e capital aberto30, na qual o 

Governo Federal detém o maior número de ações (30%), acompanhado de outra 

organização, a PREVI, detentora de 15%, e os 55% restantes das ações estão em 

poder de vários pequenos acionistas “pulverizados” em todo o território brasileiro. 

Como retém a maioria acionária, o governo exerce o controle do Banco, cabendo-lhe 

a nomeação do presidente e dos principais diretores.  

 

O BB tem como atribuições principais: incrementar a produção nacional e executar 
a política financeira e creditícia do governo; arrecadar os depósitos voluntários das 
instituições financeiras; executar a política de preços mínimos dos produtos 
agropecuários; comprar e financiar a produção de produtos exportáveis; conceder 
empréstimos e descontos por meio de suas carteiras de Créditos Geral (Crege), 
de Crédito Agrícola e Industrial (Credai), (sic) e de Comércio Exterior (Cacex); 
arrecadar impostos ou rendas federais; [...] executar o serviço de compensação de 
cheques e outros papéis; receber com exclusividade, sob a forma de depósitos, as 
disponibilidades financeiras dos ministérios e demais repartições federais, civis e 
militares (SANDRONI, 2005, p. 67). 

 

Pode-se observar, nesta corporação, um modelo gestivo nos moldes do 

tradicional, principalmente, por se presenciar uma ênfase nos processos 

burocráticos, bem como uma estrutura bastante linear e, em algumas situações, 

uma tomada de decisão demasiadamente individual e centralizada na figura dos 

seus controladores31. Entretanto, observam-se traços do modelo contemporâneo 

cujo foco está no Cliente, bem como a sua administração versa em processos e a 

                                                            
28 Os bancos são as empresas “[...] cuja atividade básica consiste em guardar dinheiro ou valores e 
conceder empréstimos. O banco executa várias operações conexas, como pagamento e cobrança em 
nome de terceiros, venda e desconto de títulos e operações com moedas estrangeiras. Na prática, a 
atividade bancária diminui a necessidade de dinheiro para a realização de negócios e transações, 
sobretudo na medida em que ‘cria’ dinheiro na forma da chamada moeda escritural (os depósitos 
bancários, movimentados por meio de cheques)” (SANDRONI, 2005, p. 64). 
29 “Sistema econômico em que uma parte dos meios de produção pertence ao Estado e a outra, a 
empresários particulares” (SANDRONI, 2005, p. 274). 
30 “Tipo de sociedade anônima na qual o capital é representado por ações que podem ser negociadas 
nas Bolsas de Valores e cujos acionistas são anônimos e indeterminados, podendo mudar à medida 
que as ações sejam compradas e vendidas” (SANDRONI, 2005, p. 119). 
31  Controlador é o nome técnico dado ao gestor que administra uma sociedade anônima de capital 
aberto. 
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visão de mundo adotada é a holística32, a ponto de haver uma preocupação 

socioambiental acentuadíssima, o que fez, por exemplo, com que os materiais 

circulantes no BB sejam todos reciclados e que existam, nesta corporação, 

programas de cunho social – no material pesquisado, já se encontrava uma 

propaganda institucional na edição 38, de maio/junho de 2006, sobre 

Responsabilidade Socioambiental (Anexo B) e ainda seções de matérias cujos 

títulos são DRS – Desenvolvimento Regional Sustentável – e RSA – 

Responsabilidade Socioambiental. Além disso, ainda se presencia, no BB, uma 

participação dos lucros com os seus funcionários, fato que no modelo tradicional é 

inconcebível.  

Vale ressaltar que Sandroni (2005, p. 67) afirma: “Em 1990, o Banco do 

Brasil estava colocado entre as cem maiores instituições financeiras do mundo. É 

uma das autoridades monetárias”. 

Enquanto que o Unibanco S.A. é um dos maiores bancos privados 

brasileiros, com mais de oitenta anos de história e atuação no mercado, cujo modelo 

organizacional mescla traços dos três apresentados. Foca sua atenção nos clientes 

e nos não-clientes, possui uma administração consultiva, tem estrutura 

organizacional centrada em equipes, as tomadas de decisões são ágeis e há uma 

busca constante por sinergia, permitindo crescimento dos negócios, melhoria de 

processos, disciplina orçamentária e comunicação eficaz, porém, neste banco, se 

presencia ainda uma forte tendência burocrática.  

Atualmente, é controlado pelo Grupo Moreira Salles, apesar de atuar no 

mercado junto/em parceria com o Itaú, formando assim o maior grupo bancário 

brasileiro. As suas ações são negociadas na Bovespa (Brasil) e na Nyse (Estados 

Unidos), ou seja, é também uma empresa de capital aberto. Trabalha igualmente 

com créditos, seguros, previdência privada e cartões de créditos como o Hipercard e 

o Fininvest. 

Cabe dizer que o Unibanco atende seus clientes de maneira segmentada 

desde o início da década de 90 do século passado, com uma oferta de produtos e 

serviços diferenciados e sob medida para aumentar sua competitividade no 

                                                            
32 “É uma visão em que o indivíduo, a sociedade e a natureza formam um conjunto indissociável, 
interdependente e em constante movimento. É uma visão na qual, paradoxalmente, não só as partes 
de cada sistema se encontram no todo, mas em que os princípios e leis que regem o todo se 
encontram em todas as partes” (WEIL, 1992, p. 88). 
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mercado. Essa segmentação pode ser vista na Figura 8 e é um instrumento 

interessante tanto para a área de RRPP como para a de Marketing.  

O Unibanco ainda possui um mix de negócios equilibrado, com quatro 

principais segmentos de atuação: Varejo, Atacado, Seguros e Previdência Privada e 

Gestão de Patrimônios.  

 

 
Figura 8 – Segmentação de clientes do Unibanco 
Fonte: Site oficial do Unibanco33 

 

No Varejo, 

 

[...] atende a pessoas de todos os níveis de renda (exceto private banking) e a 
empresas com faturamento anual de até R$ 150 milhões. No financiamento ao 
consumidor, opera também por meio das controladas Fininvest, Dibens, 
PontoCred e LuizaCred. Atua no segmento de cartões de crédito com as 
empresas Unicard, Hipercard e RedeCard34.  

 

Enquanto que, no Atacado,  

 

[...] valendo-se de estratégia de cobertura regional e conhecimento setorial, 
voltada para o relacionamento de longo prazo, atende a empresas com 
faturamento acima de R$ 150 milhões e investidores institucionais. Tem 
consistentemente ocupado posições de destaque em fusões e aquisições, project 
finance, renda fixa e renda variável35.  

  

No segmento Seguros e Previdência,  
                                                            
33 Informação retirada do site http://www.ri.unibanco.com.br/por/sob/uni/cli/index.asp., no texto 
Segmentação de clientes, em 03/06/08. 
34 Informação retirada do site http://www.ri.unibanco.com.br/por/sob/uni/neg/index.asp, no texto 
Segmento de negócios, em 03/06/08. 
35 Idem à Nota 33. 
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A Unibanco AIG Seguros & Previdência oferece, a pessoas físicas e jurídicas, 
seguro de vida, de automóvel, de bens e acidentes, planos de pensão e 
aposentadoria, bem como produtos e serviços correlatos. A empresa vem 
consolidando sua posição como uma das maiores companhias do ramo no 
Brasil36.  

  

Ao se observar a Gestão de Patrimônios, o Unibanco “[...] oferece produtos 

de investimentos via Unibanco Asset Management (UAM) para investidores, 

pessoas física e jurídica, e atende clientes com patrimônio elevado no segmento 

private banking”37. 

Após essas informações, passa-se a seguir a descrição de cada uma das 

revistas selecionadas, para que se entenda de forma mais substancial o que seja 

uma publicação como é a revista empresarial. Passa-se, portanto, na próxima seção 

deste capítulo, a descrever as características inerentes a este veículo e as dos 

pesquisados em específico.  

 

 

3.2 REVISTAS EMPRESARIAIS 

 

Depois destas considerações, chega-se às peculiaridades propriamente 

ditas das RE em estudo, uma vez que se sabe que vários aspectos devem ser 

levados em consideração para se publicar uma revista empresarial. Descreve-se, a 

seguir, com a atenção, cada um desses e como são apresentados na bb.com.você 

(RBB) e na Revista Unibanco (RU), ou seja, esta seção tem a missão justamente de 

descrever as revistas empresariais selecionadas para análise, as quais são: RBB, 

pertencente ao Banco do Brasil, e a RU, como o próprio nome já indica, de 

propriedade do Unibanco. 

 

 

3.2.1 bb.com.você 

 

A bb.com.você é uma comunicação dirigida de alto nível de elaboração e 

confecção. 

                                                            
36 Idem à Nota 33.    
37 Idem à Nota 33. 
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A RBB tem com seu alvo principal o público interno-vinculado e o interno-

desvinculado; mas vale ressaltar que se estende ao misto-desvinculado, no 

segmento dos familiares de funcionários desta corporação, e ainda ao externo, às 

pessoas da comunidade – estas pela proximidade com o próprio empregado que 

terminará, após a sua leitura, por emprestar ou dar o exemplar a esses indivíduos. 

Rego (1987, p. 151-152) alerta que é difícil conseguir a “proeza” de atingir um 

auditório tão amplo, ou melhor, isso “é extremamente perigoso”. Esse teórico 

igualmente afirma que uma publicação com esse perfil ambicioso terminará 

agradando a uma ou a outra destas faixas, nunca todas, havendo, dessa forma, 

sempre uma parte que ficará descontente. Fato esse que poderá fazer com que a 

revista não cumpra com a sua finalidade que é a de cobrir assuntos de interesse do 

grupo ao qual se remete. Caso estes interesses não sejam os mesmos para todo o 

público leitor, será difícil satisfazer a todos. No caso desta revista, entretanto, como 

a focalização maior é o funcionário (a família deste pode ser entendida como seu 

prolongamento), a comunidade será apenas uma consequência – se a atingir, ótimo; 

se não, sem problemas –, então, a eficiência do veículo não fica tão comprometida. 

Cabe a ressalva de que este fato foge à realidade organizacional 

apresentada por Rego (1987, p. 151), na qual a maioria das RE é destinada à 

comunicação externa. Este mesmo teórico explica esse quadro através do empenho 

que as empresas têm em se apresentar “mais convenientemente vestida” diante dos 

seus públicos externos e, sendo estes veículos bastante elaborados e elitizados, 

tornam-se, assim, bem apropriados a este tipo de público. Porém, há uma 

explicação para o fato do BB ter optado por publicar uma revista para o público 

interno-vinculado e para o desvinculado: fez-se necessário uma alteração do alvo da 

publicação em questão, pois a audiência interna, para o BB, é tão prestigiada quanto 

a externa.  

Outra particularidade da RBB é que essa é uma publicação cuja entrega 

ocorre no domicílio do funcionário, fato não muito comum, uma vez que, em geral, o 

que se presencia é a entrega da CDE no próprio local de trabalho. Mais uma vez, o 

BB atesta a importância do seu funcionário, identificando a casa deste como uma 

extensão do seu ambiente de trabalho, fato que se colocado às avessas é algo 

almejado pelas empresas: seu ambiente de trabalho é como se fosse a sua casa. 

Um aspecto significativo a ser observado em uma revista empresarial é a 

precedência geográfica da sua redação. Sabe-se que a RBB é confeccionada em 
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Brasília (DF). O porquê dessa escolha é simples: toda a sede executiva do BB está 

situada na capital federal, a qual cresceu bastante nos últimos tempos, e hoje já 

comporta, como as capitais do Sudeste, redações de JE.  

Feitas essas ponderações iniciais, passa-se a realizar uma análise das 

características técnicas. 

Inicia-se esta análise com o formato da revista. Os encontrados na 

bb.com.você foram dois, uma vez que essa publicação, em 2007, sofreu 

modificações neste tocante. As edições publicadas até 2006 possuíam 28 cm 

(altura) x 23 cm (largura), tamanho próximo ao mais comumente aceito neste tipo de 

mercado editorial, que é o de 28 cm (altura) x 21 cm (largura). Entretanto, as 

confeccionadas a partir de 2007 possuem dimensões com 26,5 cm (altura) x 20 cm 

(largura). Observa-se que este último formato escolhido pelo BB lhe é bem 

específico. 

Suas matérias são impressas em papel couche, tipo liso, cujo aspecto 

assemelha-se a uma página plastificada, possuindo uma gramatura de 180 para a 

capa, e uma de 150 para as páginas internas. O uso deste tipo de papel faz com que 

a revista fique com um visual muito bom e luxuoso, resultando em um produto com 

uma excelente aparência. O custo deste material, entretanto, é bastante alto.  

Observou-se, na RBB, que seus números possuem sempre um total de 40 

páginas, sendo considerada, desta forma, uma revista média, caso se siga a 

classificação de Rego (1987, p. 155-156).  

Até o último número pesquisado da RBB (o 56), esta RE possuía a 

periodicidade de publicação mais usada, ou seja, a bimensal.  

Salienta-se ainda que, durante a análise, também foi encontrado um 

exemplar extra da RBB, o Especial Sustentabilidade 2007, o qual, como o subtítulo 

já indica versa sobre a temática Sustentabilidade de uma forma geral; o quê está 

sendo feito, neste tocante, dentro do BB e como essa organização se posiciona 

frente a essa questão. Neste número, havia ainda uma página solta em papel 

reciclado, na qual, no seu centro, existia um envelope com sementes de Ipê para 

serem plantadas pelo funcionário com sua família ou com um grupo de amigos, 

como afirma o próprio texto deste encarte (Anexo C).  

Até o meados de 2009, estavam contabilizados 56 números publicados em 9 

anos e meio de existência da bb.com.você, possuindo uma tiragem de 90.000 

exemplares de cada número.  
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Vale ressaltar que, em alguns números (44 ao 47) (Anexo D), foram 

encontrados, na RBB, uma campanha desenvolvida pelo BB Seguros sobre 

consciência cidadã, cujo nome é “8 jeitos de mudar o mundo”, esta vem sempre 

acompanhada de um cartão postal (colado suavemente ao meio da página) que 

pode ser retirado e usado pelo funcionário. Os “8 jeitos de mudar o mundo” são os 

seguintes: 

1 acabar com a fome e a miséria; 

2 educação básica de qualidade para todos; 

3 igualdade entre sexos e valorização da mulher; 

4 reduzir a mortalidade infantil; 

5 melhorar a saúde das gestantes; 

6 combater a Aids, a Malária e outras doenças; 

7 qualidade de vida e respeito ao meio ambiente; e 

8 todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento.   

Quanto à morfologia ou feição gráfica da RBB, ao se examinar a distribuição 

dos espaços em suas páginas impressas, acharam-se os seguintes resultados que 

giram em torno de: 5% para os títulos e subtítulos, 5% de espaços em branco ou 

ociosos, 40% para as ilustrações e 50% para os textos. São dotadas também de 

fotografias de alto nível, bem como desenhos, gráficos, mapas, organogramas e 

esquemas sempre com riqueza de detalhes e confecção (Anexos E, F, G, H e I). 

Tudo isso apresentado com um equilíbrio estudado e bem dosado das cores. 

Passa-se, agora, a analisar as categorias de mensagens presentes na RBB. 

Observou-se (Gráfico 1) que há um total de 95,5% de mensagens classificadas 

como jornalísticas; 2% para textos com perfil de propagandas, matérias quais visam 

divulgar os produtos e programas em desenvolvimento na organização (Anexo J); 

1% das produções textuais é de cunho educativo; 1% de mensagens literárias e 

0,5% das de entretenimento.  

Ao se analisar os gêneros jornalísticos existentes na publicação do Banco 

do Brasil, percebeu-se que há uma média de: 36,4% de notícias curtas, ou seja, são 

aquelas que se identificam com os flashes noticiosos; 52,1% das matérias mais 

extensas estão inseridas no interpretativo, o qual, como já foi dito, é aquele gênero 

que o das análises, sendo considerado como sendo o mais apropriado para esse 

tipo de veículo – mesmo assim, vale ressaltar que, nesta revista, esse tipo de texto 
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não possui análise tão detalhada, confundindo-se em alguns momentos com o das 

notícias – e 11,5% do chamado jornalismo opinativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – RBB – Descrição RE – Categorias de mensagens 

 

Cabe salientar que este resultado foi obtido ao se computar o número de 

matérias/textos existentes na referida revista, não se contabilizando o total de 

espaço ocupado por cada um desses textos, nem o seu tamanho. Ao se levar em 

consideração a extensão preenchida por cada produção textual, é óbvio que as de 

cunho interpretativo teriam uma percentagem maior, fornecendo uma percepção 

equivocada de que a revista está quase toda estruturada dentro desse gênero 

jornalístico. 

As matérias destes grandes blocos focalizam assuntos diferentes entre si, 

expostos nos títulos e subtítulos dessas. Esses textos foram distribuídos, no corpo 

do veículo, em secções temáticas. Observou-se que, na RBB, algumas destas 

divisões são fixas, ou seja, em todos os números pesquisados, estavam presentes – 

são elas: “Editorial”, “Entrevista”, “Personagem”, “Carta do Presidente”, “Livros”, 

“Talento”, “Carta dos leitores”, “Reportagem de Capa”, “Informe publicitário”, “Notas” 

e “Crônicas”; há aquelas cujas ocorrências são frequentes, mas são não constantes 

– “Dicas”, “Cotidiano”, “Especial”, “Atendimento”, “Cultura”, “Comunicação”, “Informe 

Brasilcap”, “Gestão de pessoas”, “Crédito” e “Estratégia”; há ainda outras que 

entram na edição de acordo com a necessidade da organização e, por isso, ocorrem 

de forma bem sazonal – “Sustentabilidade”, “Tecnologia”, “Gente”, “Ouvidoria 

Interna”, “Fundação”, “Controle”, “Saúde”, “Gestão”, “Microfinanças”, 

“Funcionalismo”, “Agronegócios”, “Exportação”, “DRS” (Desenvolvimento Regional 
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Sustentável), “RSA” (Responsabilidade Socioambiental), “Controles Internos”, 

“Humor”, “Logística” “História”, “Segurança”, “Prêmio”, “Comportamento”, “Artes”, 

“Hobby”, “Família”, “Bem-estar”, “Jornalismo”, “Atacado”, “Varejo”, “Carreira”, 

“Cidadania”, “Lazer”, “Voluntariado”, “Viagem”, “Gênero”, “Literatura”, “Mercado”, 

“Mercado de capitais” e “Mercado de ações”. 

Para distribuir de forma didática estes textos jornalísticos em grupos com 

conteúdos similares, optou-se pela classificação proposta por Torquato do Rego 

(1987), a qual apresenta os temas mais recorrentes nas RE. Acerca da distribuição 

dos conteúdos no corpo da RBB, chegou-se ao resultado encontrado no Quadro 6. 

 

BLOCOS TEMÁTICOS FREQÜÊNCIA APARECIMENTO 

Matérias-retrato 11 

Matérias institucionais 31 

Matérias grupais 6 

Matérias ilustrativas 1 

Matérias orientadoras 4 

Matérias de entretenimento 3 

Matérias associativas 0 

Matérias de interesse feminino 0 

Matérias para a família do funcionário 1 

Quadro 6 -  RBB – Descrição RE – Distribuição dos conteúdos 
 

Observou-se que a concentração dos assuntos fica justamente nos temas 

institucionais que são aqueles voltados para os assuntos sobre a organização, e os 

mais recorrentes são os que divulgam as ações da controladoria, os produtos 

disponibilizados no mercado pela corporação e os programas voltados para os 

públicos empresariais, bem como apresentam os resultados, metas e desempenhos 

acima da média alcançados. Isto pode ser mais bem visualizado no Gráfico 2. Nota-

se, neste, que a coluna de matérias institucionais está bem mais protuberante (tem 

31 registros) que as demais (as quais totalizam juntas 26 ocorrências). Essa 

centralização temática tenta produzir uma imagem positiva da instituição financeira 

e, consequentemente, também serve para construir um ethos de uma empresa 

preocupada com o desenvolvimento dos seus empreendimentos e de seus públicos 

– interno e externo –, sendo que este tema é abordado nos próximos capítulos deste 

documento. 
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Gráfico 2 – RBB – Descrição RE – Distribuição dos conteúdos 

 

Porém, o que causou estranheza à pesquisadora foi a não ocorrência de 

matérias associativas na RBB, uma vez que se sabe que o funcionalismo do BB é 

(ou era) muito coeso e valorizado pela corporação. A única explicação plausível para 

isto é que, mais ou menos na década de 90 do século XX, essa organização passou 

por mudanças profundas, as quais a igualaram as demais empresas do mesmo 

setor.   

Vale a pena ainda um destaque muito importante: a bb.com.você foi 

premiada, em 2007, pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial 

(ABERJE) como a “melhor revista interna do Brasil”. Essa informação foi veiculada 

em todas as capas (em formato de triângulo, situado no canto direito na parte de 

baixo dessas – Anexo K). Este prêmio tem uma importância significativa para 

aqueles que trabalham com a comunicação dentro das organizações, uma vez que 

são os especialistas desta área que selecionam os melhores da categoria, bem 

como por ser uma premiação com abrangência nacional, sabendo-se inclusive que a 

RBB concorreu com publicações de empresas de grande porte e com excelente 

padrão. 

Mesmo sendo detentora desta premiação e apesar de todo o requinte de sua 

elaboração, contudo, nota-se que, neste veículo de comunicação, não há uma 

preocupação “obstinada” com o padrão normativo da língua portuguesa, já que 

foram presenciados “erros” em nível ortográfico e gramatical, o que não chega a 

prejudicar o sentido impresso nos textos, porém transmite um certo descaso com o 

vernáculo. Este fato pode ser explicado como uma falha/ausência de revisão das 
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matérias da revista antes de sua publicação. Esta é uma prática que vem se 

presenciando em muitos meios de comunicação, os quais reduziram o número de 

funcionários e um destes cortes incidiu justamente nas vagas dos revisores de 

textos. Os dirigentes justificam esta ação alegando que os comunicadores que 

permaneceram na empresa sabem usar a língua vernacular em sua modalidade 

padrão. 

Há igualmente a utilização de gírias e de uma linguagem bem próxima à 

usada na oralidade. Parece que isso ocorre intencionalmente, tendo como objetivo o 

uso de uma variedade de língua que todos, dentro da empresa, possam 

compreender, a qual é utilizada por todos os níveis hierárquicos, o que facilita o 

entendimento/comunicação dentro da instituição bancária em questão.  Também 

indica uma maior informalidade no modo de se expressar, fato que facilita as 

relações entre os públicos empresariais.  

  

 

3.2.2 Revista Unibanco 

 

A Revista Unibanco é uma comunicação dirigida escrita igualmente 

detentora de alto nível de elaboração e confecção, tendo como público o interno-

vinculado e o desvinculado; mas vale ressaltar que se estende igualmente ao misto-

desvinculado, no segmento dos familiares de funcionários dessa corporação, e ainda 

ao externo, às pessoas da comunidade – estas pela proximidade com o próprio 

empregado que terminará por emprestar ou dar o exemplar a esses indivíduos após 

a sua leitura. Como o BB, o Unibanco também alterou o alvo leitor de sua publicação 

que está, nela, voltado para os colaboradores internos, uma vez que essa audiência 

é tão prestigiada quanto à externa nesta organização.  

A procedência geográfica da redação, da confecção e distribuição da RU 

está situada em São Paulo (SP). Essa escolha é estratégica por se tratar de uma 

cidade do Sudeste brasileiro, região bastante desenvolvida, com atividade de 

comunicação/relações públicas bastante intensificada e antiga, bem como é a sede 

da Associação Brasileira de Editores de Revista e Jornais de Empresa (ABERJE) e 

vários conselhos de profissionais da Comunicação Social, bem como diversas 

faculdades desta área e é onde a sede executiva deste Banco está situada. Tudo 

isso faz com que esta e outras publicações desse cunho cresçam, nesta área, em 
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grande quantidade e com muita qualidade. Isso termina por confirmar a tese de que 

uma região desenvolvida empresarialmente terá um maior número de publicações 

desse gênero, bem como contam com um know how já reconhecido para a 

elaboração desse tipo de veículo de comunicação empresarial.  

Parte-se, agora, para uma análise das características técnicas. 

Quanto ao formato, o mesmo fato ocorrido com a RBB acontece aqui. A 

Revista Unibanco também possui um formato que lhe é peculiar e diferenciado das 

demais revistas editadas neste tipo de mercado editorial, ou seja, a RU possui a 

seguinte dimensão: 27,5 cm (altura) x 22,5 cm (largura).  

O tipo de papel utilizado na sua impressão é igualmente o couche, diferindo 

apenas seu aspecto que, nesta, é opaco e com uma gramatura que é de 230 para a 

capa, e de 180 para as páginas internas. A utilização desse papel, como também já 

foi afirmado na descrição da outra publicação, faz com que esta revista fique com 

um visual bastante esmerado, mas, aqui, com essas diferenças, resulta em algo 

requintado, apresentando-se quase como um livro. Desta forma, termina também 

por possuir um custo alto de produção devido ao uso deste tipo de material e à 

qualidade da impressão, o que resulta num produto igualmente com uma aparência 

excelente. 

Nota-se que seus exemplares possuem um total de 20 páginas, sendo, 

dessa forma, considerada uma revista pequena. Apesar disso, ela é policrômica, fato 

não comum em se considerando publicações de porte reduzido, nas quais se opta 

pela impressão em preto e branco para baratear os custos.   

A periodicidade escolhida pela RU é a mensal. Essa periodicidade 

relativamente pequena para uma publicação com custo tão alto se justifica pela 

preocupação, existente nessa empresa, em noticiar acontecimentos bem atuais, 

mesmo que isso signifique uma despesa maior. Daí, igualmente se encontrar uma 

explicação para esta revista ser uma publicação considerada de porte pequeno.  

Até meados de 2009, tinham sido contabilizados 368 números publicados 

em 16 anos e meio de existência, possuindo uma tiragem de 32.000 exemplares 

para cada número publicado. Vale ressaltar que o Unibanco foi anexado ao Itaú S.A. 

no final de 2008, e até agora a RU continua sendo rodada, mas não se sabe se isso 

continuará, pois não há nesta empresa uma publicação interna, nem o interesse por 

esse tipo de CDE e aquela organização não informa se irá continuar editando uma 
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publicação relativamente cara e voltada para um público que, para o seu parceiro, 

não é considerado prioritário.  

Destaca-se que, na RU, há uma página que fica encartada a cada edição 

publicada. Esta se constitui uma pesquisa (Anexos L e M) que versa sobre a opinião 

do público leitor visando a uma constante melhoria desta RE. Esse tipo de 

instrumento é bastante interessante e é prototípico das RRPP. Tem constituição 

simples e é bem elaborado para o fim que se presta. 

Sobre a sua morfologia, observou-se como se distribuía os espaços em suas 

páginas impressas, acharam-se os seguintes resultados, que giram em torno de: 5% 

para os títulos e subtítulos, 5% de espaços em branco ou ociosos, 40% para as 

ilustrações e 50% para os textos. São dotadas também de fotografias de alto nível, 

bem como desenhos, gráficos, mapas, organogramas e esquemas sempre com 

riqueza de detalhes e confecção (Anexos E, F, G, H e I). Tudo isso apresentado com 

um equilíbrio estudado e bem dosado das cores. 

Considerando-se, agora, as categorias de mensagens, notou-se (Gráfico 3), 

na RU, que há um total de quase 100% de mensagens tidas como jornalísticas. 

Esse “quase” se dá porque, em todos os números examinados foi encontrado um 

texto com o padrão típico da propaganda, que visa vender produtos específicos para 

os colaboradores internos do Unibanco (Anexo N) e existe ainda 1% de mensagens 

literárias. 

 
Gráfico 3 – RU – Descrição RE – Categorias de mensagens 

 

Quanto aos gêneros jornalísticos existentes nesta revista, como na revista 

anterior, chega-se a uma média de: 37,5% de notícias; 31,25% de matérias 

interpretativas e o mesmo resultado das opinativas. Cabe destacar que a RU tem um 
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equilíbrio bem maior destes gêneros se comparada a RBB, como se pode observar 

a partir dos números pesquisados. 

A mesma ressalva que foi feita para a publicação bb.com.você cabe também 

para a do Unibanco: o resultado obtido acima se deu ao ser computado o número 

das matérias existentes no último veículo, não se referindo ao total de espaço 

ocupado pelos textos. Caso se levasse em consideração a extensão de cada uma 

das produções textuais, é claro que as de cunho interpretativo teriam uma 

percentagem maior, uma vez que esse gênero é o da análise, das explicações, o 

que terminaria por ocupar um número maior de páginas.  

Nesta RE, as matérias destes grandes blocos versam sobre assuntos bem 

díspares, como igualmente acontece na RBB, expostos nos títulos e subtítulos 

dessas, sendo também distribuídas no corpo do veículo em secções temáticas. 

Observou-se que a maioria destas divisões são fixas, ou seja, em todos os números 

pesquisados, elas estão presentes – são: “Ponto de entrada”, “Painel Unibanco”, 

“Repórter Unibanco”, “Transferência”, “Ações culturais”, “Qualidade”, “Extrato” e 

“Câmbios das letras”; e há aquelas cujas ocorrências são frequentes, mas são não 

constantes – são: “Conta aí”, “Etc. e tal” e “Histórias que rendem”. Deve-se observar 

que os títulos das seções fazem alusão à área bancária, o que revela uma 

unidade/identidade comunicativa com os valores da corporação. 

Para distribuir estas matérias em grupos com conteúdos similares, 

continuou-se com a classificação proposta por Rego (1987). No que toca a 

distribuição dos conteúdos encontrados no corpo da RU, chegou-se aos números 

encontrados no Quadro 7. Nele, observou-se que há também uma concentração no 

tema que trata sobre os assuntos relacionados à organização (sete matérias 

publicadas são de conteúdos institucionais contra apenas um total de oito 

ocorrências resultantes do somatório de todos os demais tipos encontrados nesta 

publicação). 

Percebe-se ainda melhor esse resultado no Gráfico 4, no qual a distância 

entre a coluna mais alta, que é a das matérias institucionais, e a de segundo lugar 

em altura, empatadas estão as matérias grupais e as de retrato. Aquelas produções 

textuais sempre têm como principais objetivos divulgar o que se está acontecendo, 

interno e externamente, nas organizações, bem como (e o mais importante) tentar 

produzir uma imagem positiva da instituição bancária junto a seu público de 

interesse, no caso o funcionário. Isto, consequentemente, também serve para a 
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empresa adotar um ethos o qual transmite preocupação com o desenvolvimento dos 

seus empreendimentos e de seus públicos, não importando se estes sejam internos 

ou externos, como também será visto nos próximos capítulos desta Tese. 

 

BLOCOS TEMÁTICOS FREQÜÊNCIA APARECIMENTO 

Matérias-retrato 3 

Matérias institucionais 7 

Matérias grupais 3 

Matérias ilustrativas 0 

Matérias orientadoras 2 

Matérias de entretenimento 0 

Matérias associativas 0 

Matérias de interesse feminino 0 

Matérias para a família do funcionário 0 

Quadro 7 - RU – Descrição RE – Distribuição dos conteúdos 
 

 

Gráfico 4 – RU – Descrição RE – Distribuição dos conteúdos 

 

Nota-se que, nesta RE como na anterior, não há uma preocupação com a 

utilização do padrão normativo da língua portuguesa, uma vez que foram 

observados “erros” tanto em nível ortográfico como no gramatical. A mesma ressalva 

feita para a RBB cabe aqui, esta despreocupação não termina por prejudicar o 

sentido impresso nos textos, mas denota um relaxamento de quem produz a 

publicação. Igualmente esse não uso da língua culta materna pode ser explicado 

como uma falha/ausência de revisão das matérias da revista antes de sua 

publicação. Sabe-se também que a empresa jornalística que elabora a RU está 
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inserida naquelas que reduziram o número de funcionários e um desses cortes 

incidiu nos revisores de textos. Pode-se justificar essa demissão alegando que os 

comunicadores que ficaram na redação sabem usar a língua vernacular em sua 

modalidade padrão, não demandando revisões para seus textos. 
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4 ANÁLISES 

 

Este capítulo versa acerca das análises individuais das produções textuais – 

editorial, crônicas, entrevistas, notas e notícias –, duas de cada, e destas sendo uma 

retirada da bb.com.você e outra da Revista Unibanco, selecionadas para elaboração 

desta Tese. Os textos foram divididos a partir dos gêneros jornalísticos aos quais 

pertencem: o opinativo e o informativo.  

Para cada tipo de matéria, a análise inicia-se sempre com a produção 

selecionada na RBB, seguida da na RU. 

 

 

4.1 GÊNERO OPINATIVO 

 

O gênero opinativo expressa, como o próprio nome já indica, pontos de 

vistas e juízos de valores, baseando-se no “[...] saber o que se pensa sobre o que se 

passa [...]” (ARAÚJO; SOUZA, 2004, p. 134). Constitui-se por, eminentemente, 

textos assinados, com a presença linguística do sujeito falante/locutor/enunciador. É 

um gênero em que “[...] a instituição reage diante das notícias e difunde opiniões; 

sejam opiniões da própria empresa, sejam as que lê, ouve ou vê” (ARAÚJO; 

SOUZA, 2004, p. 134).  

Para efeitos deste trabalho, foram selecionados os editoriais, as crônicas e 

as entrevistas entre os textos que compõem este gênero, totalizando seis produções 

textuais, duas de cada uma destas matérias. 

 

 

4.1.1 Editoriais 

 

As investigações textuais deste trabalho, portanto, são iniciadas pelos 

editoriais escolhidos tanto na bb.com.você quanto na Revista Unibanco, mesmo 

porque este é um dos primeiros textos publicados em uma revista. 

Sobre os editoriais, Rabaça e Barbosa (2001) afirmam que esse é um texto 

jornalístico opinativo, escrito de maneira impessoal e publicado sem assinatura, 

referente a assuntos ou acontecimentos tidos como importantes ou com maior 

relevância para o momento imediato, ou seja, para o número da RE que está sendo 
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lançado naquela época/momento. É o tipo de matéria que define e expressa o ponto 

de vista do veículo ou da empresa responsável pela publicação. No jornalismo 

moderno, a opinião expressa, neste gênero jornalístico, é mais que o ponto de vista 

do proprietário do veículo comunicativo, uma vez que este texto termina por 

consubstanciar o conjunto de opiniões de diretores e editorialistas - estes últimos 

profissionais têm, portanto, que estarem identificados com a linha da publicação 

para que possam escrever e atuar com autonomia e independência, de forma 

criteriosa e com responsabilidade, visando, dessa maneira, garantir um conceito de 

opinião que busque dignificar o veículo e a empresa para a qual eles trabalham.  

Segundo Andrade (1996, p. 50), o editorial é uma matéria interpretativa que 

defende o “Ponto de vista de um jornal ou revista sobre determinado assunto”. 

Enquanto que, para Araújo e Souza (2004, p. 135), este gênero jornalístico 

termina por expressar “[...] a opinião oficial da empresa diante dos fatos de maior 

repercussão no momento”, ou seja, na revista empresarial, este tipo de texto 

apresenta o que será destaque naquele número, aparecendo na(s) primeira(s) 

página(s) desse, como já foi mencionado. É uma página que tem “estilo” próprio, o 

qual acompanha as tendências da revista como um todo, bem como a linha editorial 

do veículo, sendo um texto bastante reduzido se comparado com as demais 

matérias encontradas no corpo das RE.  

Por se tratar de um texto que compõe o gênero opinativo, tem como objetivo 

orientar, persuadir ou influenciar a conduta do leitor, aproximando-se do que se pode 

denominar de linguagem inferencial (REGO, 1987).  Pode-se dizer: “[...] são textos 

verbais bem constituídos, de estrutura linear, sintaxe clara, onde, na introdução, 

apresenta-se uma tese que vai ser defendida e demonstrada no desenvolvimento 

[...]” (CHALHUB, 2003, p. 12).  

Araújo e Souza (2004, p. 135) ainda apontam as seguintes características 

para os editoriais: 

 

Impessoalidade – é impessoal, não é assinado. Utiliza a 3ª pessoa do singular e 
a 1ª pessoa do plural.  
Topicalidade – trata de um tema bem delimitado, mesmo que ainda não tenha 
adquirido conotação pública. 
Condensalidade – apresenta poucas ideias ao dar mais ênfase às afirmações 
que às demonstrações. 
Plasticidade – flexibilidade, maleabilidade, não-dogmatismo (como o jornalismo 
nutre-se do efêmero, não pode ser estático). 
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Analisando-se estas peculiaridades nos editoriais da RBB e da RU, acerca 

da impessoalidade, nota-se que, em ambas as produções textuais, o sujeito falante, 

ou seja, o produtor exterior ao sentido do enunciado, utiliza-se da 3ª pessoa do 

singular para construir o sentido de neutralidade subjetiva, ou seja, esse produtor 

textual tenta não se mostrar no texto por meio das marcas linguísticas. Porém, no 

editorial da RBB, na linha 3, há um “nos” que remete a primeira pessoa do plural e 

que quebra a impessoalidade impressa no texto em questão. 

Quanto à topicalidade, as duas publicações possuem temas bem 

delineados: o texto da bb.com.você trata da longevidade/maturidade do BB e 

saúde/qualidade de vida dos seus funcionários, enquanto que o da Revista 

Unibanco aborda a eficiência e a qualidade como valores inerentes à organização 

Unibanco. Portanto, os assuntos abordados, nestes editoriais, giram em torno 

desses blocos temáticos. 

Pelo tamanho dos editoriais analisados, percebe-se que são produções 

possuidoras de condensalidade, isto é, há poucos assuntos abordados nesses 

textos, melhor dizendo, são dois blocos de ideias em cada, sendo que cada um 

desses são desenvolvidos em termos de afirmações apenas, sem aprofundamentos. 

Acerca da plasticidade, destaca-se que, nas duas produções, há uma 

preocupação em trazer temas atuais, mas que estes são igualmente passageiros e 

descartáveis, pois, como se sabe, o discurso jornalístico não pode ser estático e se 

retroalimenta constantemente de temas circulantes na sociedade naquele instante 

em que esse é proferido.     

Observa-se ainda que, pela enunciação de ambas produções propostas, os 

textos analisados “encarnam” as propriedades comumentes associadas às 

preocupações teórica e politicamente corretas dos homens de negócios 

contemporâneos em relação à imagem positiva das empresas que administram junto 

ao seu público interno, ou seja, seus empregados. Vale ressaltar, porém, que os 

discursos mantêm, entre si, diferenças no percurso de construção do sentido e do 

ethos. Dessa forma, optou-se por serem analisados individualmente. 

Feitas essas breves considerações, passa-se a seguir para as análises 

individuais realizadas nos editoriais escolhidos nas duas publicações em estudo 

neste trabalho. Essas produções textuais são encontrados, na íntegra, em sua 

versão para análise, nos Apêndices A e B; e, na versão original encontradas nas RE 

em questão, nos Anexos O e P. 
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4.1.1.1 bb.com.você 

 

O ethos adotado, no editorial38 da bb.com.você, é o de um 

indivíduo/funcionário/administrador que, inicialmente, respeita e almeja a 

maturidade/longevidade, “enxergando-a” no Banco do Brasil, e que, depois, se 

preocupa com questões com a qualidade de vida e solidariedade voltada às 

questões da saúde, como é o caso da doação sanguínea e de medula. Observa-se a 

seguir como esse ethos é mostrado tanto em nível linguístico como no argumental, 

bem como o das estratégias de comunicação utilizadas para persuadir o público de 

interesse da publicação em questão, ou seja, o funcionário do BB.  

Sabe-se que, para se elaborar um editorial de uma revista empresarial, o 

jornalista assume o papel de administrador/gestor/funcionário da organização em 

questão, passando a divulgar e defender o que a cúpula da organização seleciona 

para ser dito como importante/destaque naquele momento, isto é, esse profissional 

da Comunicação Social passa a construir esses textos a partir do lugar de maior 

projeção dentro da corporação, o qual é o de quem manda e pensa 

estrategicamente essa. Há, assim, uma mescla das formações discursivas do 

comunicador social e a do administrador de empresas, sabendo que a segunda se 

torna mais preponderante para o papel de editorialista. 

Como é de conhecimento de quem estuda a Análise do Discurso de linha 

francesa, quando passam de uma formação discursiva para outra, as palavras 

alteram o seu sentido, uma vez que o sentido é uma representação da enunciação 

(DUCROT, 1987). Para se entender isso, basta observar que apesar do jornalista 

pertencer a FD da Comunicação, ao escrever um texto como o editorial, esse passa 

para FD da Administração, como já foi mencionado, e, a partir desta, os itens 

lexicais usados por aquele passaram a possuir um outro sentido, pois a FD já é 

outra, causando um efeito de sentido que é próprio desta FD e não mais daquela. 

Para começar a análise linguística deste editorial, optou-se pela análise das 

marcas da embreagem de pessoa.  

Observa-se que, nesta produção textual, existe um frágil esforço no sentido 

de se apagar os embreantes de pessoa – lembrando que todo texto jornalístico traz 

em si esta tentativa de apagamento, visando a neutralidade enunciativa, com a qual 

                                                            
38 EDITORIAL. bb.com.você. Brasília, n. 44, maio/jun. 2007. Revista Empresarial. p. 4. 
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confere credibilidade às matérias. Uma das justificativas para esta tentativa está no 

próprio texto da RBB, apesar de ser opinativo, não possui assinatura, 

caracterizando-o, mais uma vez, como editorial.  

Quanto à presença explícita do “EU”, na linha 1, aparece um “nos”, o qual, 

como se sabe, é um pronome de primeira pessoa e, desta forma, inclui o locutor 

subjetivamente no texto. Entretanto, este item possui um caráter hipotético, 

remetendo a qualquer indivíduo que, ao chegar à maturidade, receberá do “tempo” 

algumas características peculiares desta época da vida (l. 2). Mas, mesmo assim, há 

de se convir, que o locutor está se enquadrado igualmente neste grupo dos seres 

humanos e, consequentemente, apresentando a sua subjetividade.  

Também, percebe-se que, apesar de ser uma produção textual construída 

em terceira pessoa, o estabelecimento encenativo de um tom de conversa entre os 

interlocutores. Encenativo porque, num texto escrito, não há diálogo real e sim uma 

criação a partir de um co-enunciador virtual, no caso o leitor, sendo esta interlocução 

muito mais da ordem informativa do que da ordem do linguístico-comunicativo. Essa 

tentativa de estabelecimento de “conversa”39 pode se observada no trecho em que 

se encontra a expressão “e, por falar em saúde” (l. 9), esta é bem característica da 

conversação e é utilizada quando se quer pegar um “gancho” entre assuntos, porém 

se mudando o foco do primeiro para que se possa adentrar no segundo. Expressão 

esta não comum num texto escrito. 

Além disso, nota-se ainda que o alocutário aparece explicitamente como 

“TU” em duas passagens do texto, tanto na linha 13 como na 16, a partir exposição 

do item pronominal “você”. Igualmente é interpelado, agora implicitamente, na última 

frase do texto, quanto o locutor deseja “boa leitura!” (l. 19). 

Ainda sobre os marcadores da subjetividade enunciativa, parte-se para a 

análise dos adjetivos e as locuções adjetivas encontradas no editorial da RBB 

(Quadros 8 e 9). Para os adjetivos, nota-se que há dois registros tanto de adjetivos 

avaliativos axiológicos como dos não-axiológicos e um de afetivo. Essas marcas 

qualificadoras demonstram a presença subjetiva do enunciador uma vez que estes 

tipos de qualificadores estão diretamente relacionados ao sistema avaliativo deste 

                                                            
39 Palavra colocada entre aspas por não equivaler a uma conversa como se entende teoricamente 
este termo, ou seja, equivalendo a uma interação, a qual, para Maingueneau e Charaudeau (2004, p. 
281) é “[...] toda ação conjunta, conflituosa ou cooperativa[...]” em que se coloca em interlocução dois 
indivíduos com igualdade de direitos de se pronunciar a qualquer momento frente à exposição 
empreendida pelo outro.  
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sujeito. A presença maciça de locuções adjetivas descritivas e a de dois registros de 

adjetivo com esse valor apontam para a tentativa de impessoalizar o enunciador 

textual como já foi ressaltado, ou seja, tenta-se apresentar o discurso da forma mais 

objetiva possível, mesmo que essa meta seja traída, como já foi demonstrado, pelo 

uso de algumas palavras ou expressões e dos adjetivos subjetivos.  

 

CLASSIFICAÇÃO DOS 
ADJETIVOS40 

LINHAS 

Objetivos / Descritivos extra (6); especial (13) 
Avaliativos não-
axiológicos 

grande (3); cheio de saúde (8) 
 

Avaliativos axiológicos melhor (14); boa (19) 

Afetivo importantíssimo (10) 

Quadro 8 - RBB – Editoriais – Classificação dos Adjetivos  
 

CLASSIFICAÇÃO DAS 
LOCUÇÕES ADJETIVAS  

LINHAS 

Objetivos / Descritivos de vida (4, 12); do Brasil (5); de um jovem (6); 
de saúde (8); de sangue e de medula  (10-11); 
de medula  (11); de amor (11);  de reportagem 
da página 14 (13); da página 14 (13); do Banco 
(14); de colega (15); da agência Vale do Rio 
Doce (15-16); do Rio Doce (16); de vitórias (20) 

Quadro 9 - RBB – Editoriais – Classificação das Locuções Adjetivas 
 

Nesta produção textual, entretanto, não foram encontrados embreantes que 

marquem o espaço enunciativo, ou seja, não há as palavras ou expressões que 

ancorem a situação enunciativa em nível espacial. Sabe-se, porém, que, 

implicitamente, a enunciação acontece na redação da revista em que este texto foi 

redigido pelo comunicador, e no local, onde oco-enunciador lerá a matéria.   

Ainda acerca dos embreantes de tempo, neste editorial, não foram 

encontrados nenhuma verbalização explícita do “agora”, entendido como o momento 

que vai desde a elaboração da publicação até o momento em que essa é recebida e 

lida pela instância última da recepção. Foi encontrada uma única alusão explícita a 

um mês de lançamento de um programa especial do BB, o de “julho” (l. 14), estando 

este mencionado como passado, ou melhor, no sistema enuncivo, uma vez que a 

RE relatará, em suas páginas, os frutos deste programa. 

                                                            
40 Como já foi mencionado no capítulo 2, o de Fundamentação Teórica, a pesquisadora optou por 
manter a terminologia teorizada por Kerbrat-Orecchioni, até porque o que se está analisado é a 
função predicadora dos itens analisado. Mas se sabe que a análise empreendida está centrada na 
capacidade modalizadora de cada palavras/expressão analisada. 
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A partir da dinâmica temporal apresenta por Fiorin (Figura 6), pode-se 

afirmar, sobre os tempos plenos verbais existentes no editorial da RBB (Quadro 10), 

que os enunciados foram produzidos no presente dêitico que permite situar a 

enunciação entre passado (fatos anteriores àqueles que estão sendo apresentados) 

e o futuro (acontecimentos posteriores àqueles que estão sendo relatados). Este 

presente organiza a situação de enunciação como se esta transcorresse no ato de 

enunciação, ou seja, os tempos verbais, neste texto, estão relacionados ao sistema 

enunciativo, o qual remete diretamente ao momento da enunciação, mas seus 

verbos foram instaurados no momento de referência presente que vai do momento 

do acontecimento em que o enunciador escreve o editorial até o momento em que o 

co-enunciador o ler, como já foi dito. O momento de referência, portanto, é mais 

longo que o da enunciação, isto é, está no presente durativo, entretanto, é 

simultâneo também a este em algum instante dessa prolongada faixa de tempo.  

 

SISTEMA ENUNCIATIVO 
Concomitância MR Presente Linhas 

Concomitância MA Presente é (1, 11, 12), concede (1); reúne (3); tem (3); 
celebra (7); prepara (8); trata (9); custa (11); 
dá (12); vale (12); recebe (12); vai ver (13); 
têm contribuído (14); reflete (20); apontam 
(20) 

Não-
Concomitância 

Posterioridade 
MA Futuro 

virão (9)  

 Anterioridade MA 
Pretérito 

ganhou (7) 
 

Quadro 10 - RBB – Editoriais – Tempos Plenos – Sistema Enunciativo 

 

Ainda abordando sobre tempos verbais, Ingedore Koch (2000, p. 41) alerta 

para a existência dos semitempos, que “[...] são formas verbais de espécies 

diferentes, mas, de modo algum formas verbais em sua totalidade [...]”, uma vez que 

sozinhas não podem indicar se fazem parte do sistema enunciativo ou do enuncivo, 

devendo, por isso, de estar sempre ligadas a um tempo pleno, os quais lhes 

determinam a situação enunciativa. Esses semitempos são os modos subjuntivo e 

imperativo, bem como as formas nominais do verbo. 

Vale salientar também que foram colocados num quadro (o número 11) os 

semitempos que só expressam aspecto quando ligados aos tempos plenos que lhes 

determinam a situação comunicativa (KOCH, 2000, p. 41-42). Com isso, igualmente, 

contribuem para a embreagem temporal do discurso exposto no editorial em 
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questão, reforçando o mesmo resultado encontrado no Quadro 11. Porém, há aqui a 

presença de um registro no sistema enuncivo, o que reforça a informação já 

mencionada ao se analisar o “agora” deste texto. Deve ser dito ainda que para 

representar essa situação peculiar foi usado o seguinte procedimento: a forma plena 

entre colchetes, a do semitempo em negrito e a linha citada refere-se a este último. 

 

SISTEMA ENUNCIATIVO 
Concomitância MR Presente Linhas 

Concomitância MA Presente chegar [é]  (1); completar [celebra]  (4); falar 
[trata] (9); [têm contribuído] tornar (14) 

SISTEMA ENUNCIVO 
Concomitância MR Presente Linhas 

Concomitância MA Presente [vai ver] lançado (14) 
Quadro 11 – RBB – Editoriais – Semitempos – Sistema Enunciativo 

 

Feitas essas ponderações sobre a embreagem de tempo, pode-se concluir, 

partindo-se das marcas linguísticas apresentadas nesta produção textual, que há um 

“EU” que se apresenta inserindo-se em um grupo maior, o dos seres humanos, 

através de um “nos” (l. 3) que se dirige a um “TU” apontado como os funcionários do 

Banco do Brasil, bem como o texto possui uma embreagem temporal focada no 

presente dêitico. 

Após essa análise dos dados linguísticos, passa-se à dos argumentos e a 

das estratégias comunicativas utilizadas para a construção do sentido e do ethos. 

O locutor abre o texto apresentando um argumento conservador (l. 3-4), que, 

segundo Breton (1999), é toda forma argumentativa que se apóia na busca de 

elementos preexistentes no auditório. Neste tipo de argumento, quase não há 

novidade no exposto. Isto é justamente o que acontece aqui: tudo que é dito, neste 

enunciado, já é divulgado/aceito amplamente na sociedade, bastando apenas 

reavivar estes conceitos acerca da maturidade/longevidade e as características 

inerentes a esta época da vida.  

Logo após, para solidificar essa “preocupação”, na próxima sentença (l. 4-6), 

utiliza-se um argumento de experiência, o qual deriva do fato de um 

indivíduo/instituição ter vivenciado um momento crucial, um acontecimento 

importante, conferindo a esse/a uma autoridade sobre o ocorrido. Sendo esta uma 

autoridade advinda de vivências, implica sempre um período de duração que gera 
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um acúmulo de experiências acerca do vivido e presenciado e é isto que o BB 

espelha ao completar 199 anos de existência no mercado bancário. 

Passa-se, nas linhas 6 a 9, para um argumento de superação. Neste, o que 

importa não é se possuir um objetivo bem definido, mas sim considerar cada 

situação como um ponto de referência e um trampolim que servirá para se 

prosseguir numa certa direção de crescimento indefinidamente. Fato atestado ao se 

afirmar que o BB está pronto para vencer no futuro, sem com isso determinar 

previamente aonde chegará.  

Depois, retorna-se (l. 9-12) a um argumento conservador, levantando-se a 

importância da doação tanto de sangue como de medula, considerado como “gesto 

de amor ao próximo que não custa nada para quem dá, mas vale uma vida para 

quem recebe” (l. 11-12). 

Enquanto, nas últimas sentenças (l. 12-16), encontra-se um argumento pela 

ilustração, cuja função é a de reforçar a adesão a uma regra conhecida e aceita, 

fornecendo casos particulares que esclarecem o enunciado geral. Há também aqui 

uma tentativa implícita, na estruturação do argumento, de que os funcionários se 

identifiquem/espelhem como umas possíveis “Regivane Salvador e a Louise Tardin”, 

estas funcionam como enunciadoras do citado programa especial do BB (l. 13-17).  

Quanto às funções da linguagem presentes nesta produção, percebe-se que 

a predominante é a referencial, uma vez que são apresentados fatos “vivenciados” 

pelo Banco do Brasil. Entretanto, observa-se que também aparecem a função 

expressiva – explicitada logo na primeira linha do texto propriamente dito a partir do 

pronome “nos”, que termina por inserir o locutor, junto com o alocutário, na espécie 

humana com tudo que se pode viver ao se pertencer a este grupo –, e a conativa 

igualmente presente através da interpelação do “TU”, explicitado pelos pronomes 

“você” (l. 13 e 16) e na interpelação “Boa leitura!” (l. 19). Ao mesclar estas funções, o 

sujeito falante terminou por criar uma cumplicidade de igualdade com o seu leitor, 

usando para tanto as funções expressiva e apelativa, e apresenta, no decorrer do 

seu texto, fatos que embasam os argumentos apresentados.  

Nota-se que esta matéria, em sua totalidade, expressa o discurso 

empresarial, o qual visa comprovar a preocupação com temas politicamente corretos 

e circulantes na sociedade hodierna. O ethos adquire o tom empresarial e o caráter 

de alguém preocupado com aquilo que o seu auditório está fazendo de sua vida 
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pessoal, a qual termina por trazer consequências diretas para a instituição na qual 

trabalha.  

Tudo é colocado, nesta produção, para tornar os funcionários convictos da 

sua importância para empresa, não apenas como seres que trabalham para esta, 

mas como seres que devem viver da melhor forma possível – com 

maturidade/longevidade, saúde, qualidade de vida e se preocupando com os outros 

seres que estão ao seu redor. Com isso, chega-se ao discurso igualmente das 

Relações Públicas, o qual visa a co-existência entre públicos/seres com interesses 

muitas vezes díspares, mas que devem ser atendidos/ouvidos/respeitados. Também 

se observa que a produção textual termina por construir um ethos mais adequado a 

uma empresa da atualidade, ou seja, aquela que está preocupado com o bem estar 

dos seus colaboradores internos, como o da sociedade como um todo.   

 

 

4.1.1.2 Revista Unibanco 

 

No editorial41 da Revista Unibanco, o ethos construído é o de um 

administrador/gestor de empresas competente e atento às mudanças ocorridas no 

mundo dos negócios, bem como às transformações teóricas as quais a sua prática 

profissional e a de seus subordinados atravessam, para que sua empresa se 

mantenha no mercado no qual atua. Toda a argumentação é montada para 

demonstrar a eficiência e eficácia dos gestores/funcionários dessa organização. 

Todavia, observa-se que esta categoria teórica foi adotada/estendida igualmente 

para a instituição bancária, Unibanco, como um todo, pois, se os administradores 

desta possuem estas características, é porque a organização as fomentam em seu 

interior. 

A partir deste ponto, passa-se a empreender a análise argumental, como foi 

feito na RBB, e examinam-se os argumentos utilizados em cada parágrafo da 

produção textual. 

No primeiro parágrafo (l. 5-9) deste editorial é exposto um argumento 

conservador acerca da tão vangloriada busca da eficiência em tudo que se faz, tanto 

em nível individual como no corporativo.  

                                                            
41 CARO leitor. Revista Unibanco. São Paulo, n. 340, fev. 2007. Revista Empresarial. p. 2. 
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Como não poderia deixar de existir no mundo empresarial, este argumento 

vem acompanhado/apoiado por um argumento causal. Breton (1999) afirma que 

este consiste em transformar a opinião, a qual se quer defender, em uma causa ou 

em um efeito de alguma coisa sobre a qual exista um acordo. Neste caso, a 

eficiência é apresentada como a causa de elementos bastante almejados no 

ambiente bancário, que são: uma melhor produtividade, com menores custos, e uma 

maior rentabilidade (l. 5-9).  

No segundo parágrafo (l. 10- 15), encontra-se um argumento pelo exemplo, 

o qual implica que o exemplo servirá para fundamentar uma regra particular, mas 

esta argumentação supõe um acordo prévio sobre a própria possibilidade de uma 

generalização a partir de casos particulares apresentados. No texto em questão, o 

Projeto Eficiência constitui um exemplo para fundamentar a importância da eficiência 

nas empresas e como esta gera a tão vislumbrada rentabilidade. 

Por fim, o terceiro parágrafo (l. 16-24) deve ser subdividido em dois blocos: 

um deveria ir da linha 16 a 19, enquanto que o outro, da 19 a 24; resultando numa 

melhor estruturação textual, uma vez que há dois tópicos frasais42 em um mesmo 

parágrafo, fato que não deveria acontecer, principalmente, se tratando de uma 

publicação empresarial. Esses blocos de ideias díspares deveriam aparecer em dois 

parágrafos separados, mas, por um problema de construção textual, ficaram juntos. 

Dessa forma, neste suposto primeiro bloco (l. 16-19), encontra-se 

igualmente um argumento pelo exemplo, uma vez que este aparece para 

fundamentar a qualidade das ações Unibanco a partir do exemplo do Dia da 

Qualidade. Enquanto que, no segundo, há a presença de um argumento pela 

ilustração, no qual é mostrado as várias oportunidades em que o Unibanco 

demonstra a sua eficiência: novas conquistas (l. 19-20), a experiência do Interbanco 

(l. 20-21) e dicas para os leitores (l. 23-24) 

Observa-se que há a presença, bastante acentuada, de itens e expressões 

lexicais que estão presentes, com grande frequência, nas “falas” cotidianas dos 

administradores de empresas, sendo estes, aqui, empregados com o intuito de 

formar uma imagem de eficiência da organização em questão. São elas: “eficiente” 

(l. 5), “perseguido” (l. 6), “melhor produtividade” (l. 7-8), “menores custos” (l. 8), 

“maior rentabilidade” (l. 8-9), “eficiência” (l. 11), “transformando” (l. 11), 

“conglomerado” (l. 12), “analisa” (l. 12), “administra” (l. 12), “processos” (l. 12), 
                                                            
42 Tópico frasal é a ideia principal de um parágrafo. 
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“custos” (l. 12), “objetivo” (l. 13), “mais rentável” (l. 13), “mercado” (l. 13), “medidas 

simples” (l. 14), “disciplina” (l. 14), “monitoramento constante” (l. 14), “diferença” (l. 

15), “desempenho” (l. 15), “colaboradores” (l. 17), “Rede” (l. 17), “atuar de forma 

decisiva” (l. 17-18), “aumentar a satisfação dos clientes” (l. 18), “Qualidade” (l. 19), 

“novas conquistas” (l. 19-20), “eleito o melhor” (l. 20), “experiência” (l. 21), “alcançou 

um resultado recorde” (l. 21-22), “organizar melhor” (l. 23-24), “tarefas” (l. 24) e “ter 

mais tempo livre” (l. 24). 

Pode-se concluir, dessa maneira, que o ethos adotado emana da 

competência que os gestores/funcionários contemporâneos devem possuir para que 

possam gerir uma empresa de vanguarda e de sucesso constante.  

Quanto à análise linguística, alguns pontos foram levados em consideração.  

Os embreantes de pessoa, no corpo deste texto, sofreram um quase total 

apagamento: o locutor se expressa, em todo o corpo do editorial, de modo 

impessoal, como um narrador que se utiliza da terceira pessoa sem se intrometer 

nem vivenciar os fatos apresentados; mas o alocutário aparece como “TU” em três 

momentos de forma explícita, foram eles: “sua” (l. 10) e “você” (l. 18 e 23). Como 

aconteceu com o editorial anteriormente analisado, igualmente é interpelado, agora 

implicitamente, na última frase do texto, quanto o locutor deseja “Boa leitura!” (l. 26). 

Esse distanciamento enunciativo dá-se por se tratar de um discurso baseado 

em fatos atestados pela ciência da administração de empresas, tornando-se 

imprescindível este recurso de apagamento dos enunciadores, uma vez que as 

verdades científicas não estão ligadas a um “EU” particular, pois são consideradas 

como verdadeiras em quaisquer circunstâncias. O que importa aqui é provar a 

necessidade de uma empresa ser eficiente em suas ações.  

Mas, cabem ainda duas ressalvas: a primeira versa sobre o uso de uma 

expressão que aproxima os interlocutores, a qual é “tudo a ver” (l. 16) e que aponta 

para uma subjetividade enunciativa bastante acentuada, partindo para um caráter 

opinativo/avaliativo do locutor, que em nenhum outro momento é mostrado; e a 

segunda é sobre o texto, apesar da já citada imparcialidade enunciativa presente em 

seu corpo, apresentar-se no formato de uma carta ao leitor. Sabe-se disso devido ao 

“Caro leitor” (l. 3). Nessa pequena passagem, há a instauração do enunciador – 

quem a está escrevendo – e do co-enunciador – a quem se destina a pseudo-

correspondência, ou seja, é uma carta de alguém falando do Unibanco para os 

colaboradores internos desta instituição bancária. Entretanto, observa-se que o 
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princípio da não assinatura existente para os editoriais é mantido, em se tratando de 

um formato de carta. 

Salienta-se que o locutor e o enunciador se confundem neste editorial, 

dificultando a visualização individual destes. 

Deve-se salientar que, nesta produção textual, os adjetivos e as locuções 

adjetivas têm uma função particularmente importante, uma vez que serão eles que 

construirão a imagem positiva dos fatos relatados, além de apresentarem a 

avaliação qualitativa do enunciador frente ao que está sendo apresentado. Seguindo 

a mesma classificação usada no editorial da bb.com.você para esses mesmos fatos 

gramaticais, cuja autoria é de C. Kerbrat-Orecchioni (1993), observou-se (Quadros 

12 e 13) que o uso de adjetivos de valor avaliativo –axiológicos ou não axiológicos–, 

aqueles que apresentam a subjetividade enunciativa, neste texto, é mais expressivo 

que no editorial anteriormente analisado (12 registros). O emprego deste tipo de 

qualificadores termina por quebrar a impessoalidade enunciativa presente em todo o 

texto. Eles, de certa maneira, apontam para um sujeito enunciador (até então 

apagado pelos locutores da enunciação) que qualifica os fatos os quais estão sendo 

apresentados. Esta utilização aponta implicitamente para a leitura que os 

enunciadores querem que os seus co-enunciadores façam do desempenho do 

Unibanco, considerando-a como corporação à frente do seu tempo e com uma 

estratégia bastante delineada. Também nota-se que os adjetivos e as locuções 

adjetivas de valor objetivo/descritivo possuem um número de registro bem 

acentuado, fato já esperado uma vez que a impessoalidade do discurso era o 

objetivo almejado pelo locutor deste editorial, ou seja, ao apenas descrever algo, o 

sujeito não se envolve subjetivamente.  

 

CLASSIFICAÇÃO DOS 
ADJETIVOS 

LINHAS 

Objetivos / Descritivos todo (6); Unibanco (10); simples (14); decisiva 
(18);  Private Bank (20); local (20); recorde (22); 
livre (24) 

Avaliativos não-
axiológicos 

mais eficiente (5); diferente (7, 16); eficiente (7); 
menores (8); maior (8)  

Avaliativos axiológicos caro (3); melhor (7, 20, 24); novas (19); boa (26) 

Quadro 12 – RU – Editoriais – Classificação dos Adjetivos 
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CLASSIFICAÇÃO DAS 
LOCUÇÕES ADJETIVAS  

LINHAS 

Objetivos / Descritivos de entrada (1); do mundo todo (6); da sua 
Revista Unibanco (10); do banco (15); da Rede 
(17); dos clientes (18); da Qualidade (19); do 
Unibanco Private Bank (20); do Interbanco (21); 
do Unibanco (21) 

Quadro 13 – RU – Editoriais – Classificação das Locuções Adjetivas 

 

Sobre a embreagem de tempo, têm-se os tempos verbais no presente 

marcando a concomitância com o momento do acontecimento (Quadro 14), ou seja, 

com o instante em que o discurso/texto foi produzido, o qual é contemporâneo ao do 

momento da leitura do editorial já publicado. Salienta-se, porém, que o texto em 

questão é construído sobre a estrutura de uma narrativa e isso é confirmado pela 

flexão verbal, os verbos da produção textual estão no pretérito perfeito ou no 

presente omnitemporal/gnômico e são auxiliados pelo presente dêitico; e pela 

ausência da embreagem enunciativa (pessoa, tempo e lugar). Só há menção 

explícita do tempo nas linhas 13-14, quando se traça a meta e se indica o tempo 

máximo para alcançá-la, e na linha 22, ao indicar o ano em que se conseguiu o 

resultado recorde. 

 

SISTEMA ENUNCIATIVO 
Concomitância MR Presente Linhas 

Concomitância MA Presente é (6, 7 -dois registros-, 16); traz (10, 19); está 
transformando (11);  analisa (12); 
administra (12); estão fazendo (14);  estão 
conseguindo atuar (17); tem (22); vai 
encontrar (23)  

Não-
Concomitância 

Posterioridade 
MA Futuro 

poderá ver (18) 

 Anterioridade MA 
Pretérito 

alcançou (21) 
 

Quadro 14 – RU – Editoriais – Tempos Plenos – Sistema Enunciativo 
 

SISTEMA ENUNCIATIVO 
Concomitância MR Presente Linhas 

Concomitância MA Presente ser [é]  (5, 7, 16); [é] perseguido (6);  [é] ter 
(6); [analisa e administra] ficando (12); 
[analisa e administra] ser (13); ser [tem]  (16); 
[estão] aumentar (18); [traz] eleito (20); [vai] 
organizar (23); [vai] ter (24) 

Quadro 15 – RU – Editoriais – Semitempos – Sistema Enunciativo 
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Como na análise do editorial anterior, igualmente foram colocados num 

quadro (o de número 15), os semitempos. Seguiu-se também o mesmo 

procedimento de representação: a forma plena entre colchetes, o semitempo em 

negrito e a linha citada refere-se a este último. Observa-se, nos dados apresentados 

no quadro em questão, que a ideia de um discurso construído em uma linha de 

tempo presente contínua foi reforçada, uma vez que há formas no infinitivo (sete 

registros) e no gerúndio (um registro), as quais funcionam de maneira cursiva na 

linha do tempo. Isto comprova mais uma vez que a embreagem de tempo não se 

processa plenamente em presentes pontuais.  

Vale a pena ainda ressaltar que os verbos no particípio marcam o aspecto 

acabado, ou seja, apresentam a situação como concluída. Nas linhas 6 e 20, 

encontram-se formas neste semitempo que deveriam ter um verbo pleno 

confirmando a sua indicação de passado, porém, isso não acontece. Entretanto, não 

há uma perda do sentido, havendo uma compreensão imediata de que são ações 

pretéritas. 

Ainda é necessário salientar que as formas infinitivas e as de gerúndio, 

encontradas nas linhas 11, 14 e 17, apresentam a situação de forma imperfectiva, 

não-acabada, cursiva de durativa, ou seja, equivalendo ao presente omnitemporal, 

aquele cujo momento de referência é ilimitado e, portanto, também é momento do 

acontecimento, conforme afirma Fiorin (2002).  

Nesta produção textual, como na anterior, não foram encontrados 

embreantes que marquem o espaço enunciativo, ou seja, não há 

palavras/expressões que ancorem a situação enunciativa em nível espacial. Sabe-se 

igualmente que, implicitamente, a enunciação acontece na redação da revista, onde 

este texto foi redigido e no local onde este será lido.   

Ainda vale a pena ressaltar o uso do conectivo “aliás” (l. 16), cujo sentido é 

conclusivo de uma linha de raciocínio, ou seja, apresenta, após o seu uso, o 

argumento que encerrará aquele bloco de ideias, porém, neste texto, este perde 

essa característica que lhe é marcante e peculiar. É utilizado para introduzir um novo 

assunto/tópico. 

Ao se pensar nas funções da linguagem que justificam o intento do escritor, 

pode-se observar que a função predominante, neste editorial, é a referencial, uma 

vez que os fatos, acontecidos no mundo e no Unibanco, são apresentados/descritos 

em terceira pessoa. Entretanto, a função conativa igualmente faz-se presente no 
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vocativo de abertura da pseudo-carta, na interlocução em que o “TU”, explicitado 

pelos pronomes “você” (l. 18 e 23) e “sua” (l. 10). Ao mesclar estas funções, o sujeito 

falante terminou por construir o seu texto embasando-o em fatos, que por sua 

natureza são incontestáveis e críveis, expostos a partir da função denotativa, com 

um possível apelo para a cumplicidade do leitor, demandada na função apelativa. 

Vale destacar que, esta matéria, em sua totalidade, é uma tentativa de 

expressar o discurso administrativo das organizações contemporâneas, 

principalmente, as do ramo bancário. O locutor, desta produção, tenta não aparecer, 

traindo o objetivo da neutralidade enunciativa quando usa os adjetivos de valor 

avaliativo. O ethos adquire implicitamente uma representação corpórea de um 

administrador/gestor de empresas atualizado teoricamente que utiliza um tom 

peculiar a sua área profissional, que é o da eficiência e a do distanciamento 

emocional. Estas características podem ser ampliadas para o ethos da própria 

instituição bancária, ou seja, esta categoria retórica é usado para construir uma 

imagem positiva do Unibanco junto a seus funcionários/colaboradores: uma imagem 

de vanguarda na implementação das ideias administrativas circulantes na 

atualidade, bem como de seriedade e compromisso com aquilo que faz, daí a 

obtenção do resultado recorde e da determinação tão ambiciosa como a traçada 

para se atingida em 2010: o conglomerado mais rentável do mercado (l. 13-14). 

Por fim, cabem quatro importantes comentários, os quais devem ser feitos 

para ambos os textos já analisados. O primeiro é sobre o uso do conectivo “e” com 

valor aditivo, mas que sempre aparece em início das frases, unindo essas a sua 

anterior. Este fato demonstra uma aproximação da escrita com a oralidade, 

parecendo que esse conectivo também funciona como um marcador conversacional. 

O segundo versa sobre a não revisão textual, o que faz com que os editoriais 

selecionados apresentem desvios da língua portuguesa padrão, desvios estes que 

não acontecem devido a uma intencionalidade enunciativa e sim como 

conseqüência de um desconhecimento da regra escrita vernacular, fato inadmissível 

para RE da envergadura da das investigadas. Enquanto que o terceiro enfatiza que 

o sentido expresso no enunciado, tanto do editorial da RBB como no da RU, estará 

sempre de acordo como o posicionamento ideológico assumido pelas duas 

corporações que estão por trás dessas publicações, ou seja, o Banco do Brasil e o 

Unibanco (como não poderia ser diferente), uma vez que são produções textuais 

que estão sob estas formações ideológicas e cabe ao editorialista redigir sob a FD 
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da Administração de Empresas. Por último, cabe ainda destacar que ambos 

editoriais são produções que devem ser caracterizada como matérias institucionais, 

pois versam sobre fatos, em destaque, nas instituições bancárias estudadas. 

 

 

4.1.2 Crônicas 

 

A crônica é, para Rabaça e Barbosa (2001, p. 201), um “Texto jornalístico 

desenvolvido de forma livre e pessoal, a partir de fatos e acontecimentos da 

atualidade, com teor literário, político, esportivo, artístico etc.”. 

Tanto o cronista como o repórter não podem, em suas atividades, prescindir 

dos acontecimentos. Entretanto, ao contrário deste, aquele termina por “pairar” 

sobre os fatos relatados, fazendo, desta forma, “[...] com que se destaque no texto o 

enforque pessoal (onde entram juízos implícitos e explícitos) do autor” (RABAÇA; 

BARBOSA, 2001, p. 201). Com isso, pode-se afirmar que este tipo de matéria 

pertence ao gênero opinativo. 

Araújo e Souza (2004) advertem que este tipo de texto é assinado e possui 

uma composição breve relacionada à atualidade. 

De acordo com Sodré e Ferrari (1986, p. 86-87), a crônica se detém 

 

[...] em situação fortuitas e flagrantes do cotidiano; a condução narrativa é, quase 
sempre, de caráter impressionista, o narrador numa posição observadora ou 
reflexiva [...] os personagens são acidentes na narrativa, compõem um painel, 
atuam como figurantes. O narrador observa suas atitudes exteriores e flagra seus 
comportamentos contraditórios, engraçados, mesquinhos ou, mesmo, trágicos. [...] 
O que estamos chamando de reportagem-crônica, portanto, tem caráter mais 
circunstancial e ambiental. 

 

Dessa forma, pode-se afirmar que a crônica é um meio-termo entre o 

jornalismo e a literatura, entretanto, observa-se que do primeiro foi aproveitado o 

interesse pela atualidade informativa, enquanto que do segundo foi imitado o projeto 

de ultrapassar os simples fatos. 

Passa-se para as análises empreendidas nas crônicas escolhidas. Estas 

produções textuais são encontradas, na íntegra, nos anexos Q, a da bb.com.você,  e 

R, a da  Revista Unibanco, no formato original; e, na versão para análise, nos 

apêndices C, texto da RBB, e D, o da RU. 
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4.1.2.1 bb.com.você 

 

Para a crônica43 da revista bb.com.você, o ethos que foi adotado é o de 

funcionários preocupados com os clientes da organização para a qual trabalham, 

bem como esses colaboradores estão satisfeitos em trabalhar em agências 

longínquas, por serem locais que ainda guardam “a grandeza de espírito” (l. 36-37).  

O enunciador, neste texto, é apresentado (Quadro 16), explicitamente, na 

primeira pessoa do singular e na do plural. Porém, não há ocorrências da forma “a 

gente”. Com exceção dos registros do “Eu” explícito, os quais se referem aos 

enunciadores textuais, o locutor/cronista aparece em todas as demais marcas de 

primeira pessoa existentes nesta crônica.  

 

FORMAS DO “EU” FORMAS / NÚMERO DA LINHA 
“Eu” explícito 31; 34 
Pronomes da 
primeira pessoa do 
singular 

minha (30); me (36) 

Terminações verbais 
da primeira pessoa 
do singular 

cheguei (17); cumprimentei (18); recebi (18); ganhei 
(22); olhei (23); percebi (24); poupei (25); disse (25); 
pergunto (38) 

“Nós” explícito 1; 35  
Pronomes da 
primeira pessoa do 
plural 

nosso e flexões (7, 19, 28); nos (33) 

Terminações verbais 
da primeira pessoa 
do plural 

temos (2); procuramos (9); rimos (35) 

Quadro 16 – RBB – Crônicas – Formas de explicitação do “EU” 

 

Estrategicamente, em termos de comunicação, as marcas de primeira 

pessoa do plural são usadas para demonstrar que o locutor do texto inseriu-se num 

grupo maior que é o dos funcionários do Banco do Brasil. Também este expressa 

grande satisfação em compor o quadro dos recursos humanos desta instituição 

bancária. Com isso, tenta-se criar uma forma de identidade deste funcionário-locutor 

com os demais colaboradores do BB os quais trabalham em outras agências que 

não a do laboro do cronista. Fato reforçado na expressão “nosso Banco do Brasil” (l. 

7), demonstrando a satisfação da colaboradora/cronista em fazer parte do quadro 

                                                            
43 FERREIRA, Layse. Onde está o gatão? bb.com.você. Brasília, n. 47, nov/dez. 2007. Revista 
Empresarial. p. 38. 
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funcional desta instituição bancária. Este esforço de estabelecimento de laços 

identitários entre os colaboradores constitui uma estratégia típica das matérias-

retrato.  

Cabe aqui salientar que, nesta produção, o sujeito falante/escritor equivale 

ao locutor e este é a funcionária do Banco do Brasil, a qual é “gerente geral da UN 

na agência Juruti (PA)” (l. 41), como também é um dos enunciadores do texto. O BB 

utiliza sempre colaboradores para redigir as crônicas presentes em sua revista. Fato 

que pode ser compreendido como uma valorização dos talentos internos à 

organização, destacando dons extras aos apresentados no desempenho das 

funções bancárias.  

Quanto aos co-enunciadores, estes não são interpelados nesta matéria. A 

única ocorrência existente do pronome “você” (l. 30) dá-se em um discurso direto o 

qual expressa a fala de uma das enunciadoras textuais, a cliente da agência Juruti.  

Sobre os adjetivos e as locuções adjetivas encontradas (Quadro 17 e 18), 

os quais são itens que igualmente marcam subjetividade enunciativa, percebeu-se 

que para os primeiros existem dez registros dos categorizados como objetivos 

contra onze dos subjetivos, distribuídos da seguinte forma: um afetivo, quatro 

avaliativos axiológicos e seis dos não-axiológicos. Observa-se que, mesmo 

considerando-se o caso dos subjetivos, há uma presença maior justamente 

daqueles que possuem menor grau de avaliação, ou seja, os não-axiológicos. Sobre 

as locuções, notou-se que ocorrem apenas registros das de cunho descritivo, 

totalizando quatorze. A presença maciça de locuções adjetivas objetivas adicionadas 

ao resultado igualmente encontrado para os adjetivos pode ser explicada como uma 

tentativa de impessoalizar, pelo menos no componente avaliativo/qualificador, a 

presença do enunciador textual. 

 

CLASSIFICAÇÃO DOS 
ADJETIVOS 

LINHAS 

Objetivos / Descritivos direita do Rio Amazonas (1-2); preocupados 
(8); diferenciado (8); colorido (22); costumeiro 
(23); diferente (23); muito vermelho (24); 
atentos (28); envergonhada (28); gostoso (39) 

Avaliativos não-
axiológicos 

outros (12); certa (17); mais bonita (26); leve 
(29); velhinha (31); simpática (39) 

Avaliativos axiológicos difícil (3); cheirosinha (21); melhor (21); 
prazeroso (36) 

Afetivos arrebatadora (27) 

Quadro 17 – RBB – Crônicas – Classificação dos Adjetivos  
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CLASSIFICAÇÃO DAS 
LOCUÇÕES ADJETIVAS  

LINHAS 

Objetivos / Descritivos da agência Juruti (1); do Rio Amazonas (1-2); 
do INSS (4); do Brasil (7); do Banco (11); de 
senhas (12); dos aposentados (18); de palha  
(22); das maças do rosto (25); do rosto (25); 
daquelas pessoas (35); de espírito (36-37); de 
brincadeira (38); daquela simpática senhora 
(39) 

Quadro 18 - RBB – Crônicas – Classificação das Locuções Adjetivas  

 

Sobre os embreantes de espaço, ou seja, as palavras ou expressões que 

ancoram a situação enunciativa em nível espacial, tem-se apenas a ancoragem dos 

relatos apresentados no texto. Estes itens são a “agência Juruti, localizada na 

margem direita do Rio Amazonas” (l. 1-2) e apenas a “agência” (l. 13). Há outras 

marcas espaciais, entretanto, todas ancoram a narrativa apresentada na crônica (l. 

2-3, 3, 5, 7, 36).  

Ao se pensar nos embreantes de tempos, aquelas palavras ou expressões 

que ancoram a situação enunciativa em nível temporal, este texto, novamente, 

apresenta a ancoragem de forma similar a empreendida para o espaço, ou seja, 

existem duas situações sendo narradas em sistema enunciativo e ambas possuem  

expressões que marcam o tempo relatado (l. 5, 6, 10, 11, 17 –dois registros–, 19). 

Porém, presencia-se um único embreante temporal enunciativo que é o “Até hoje” (l. 

37-38), o qual aponta para o momento em que a crônica estava sendo escrita e 

também lida, uma vez que o MR aqui é alongado, ou seja, a expressão instaura o 

momento de referência presente que vai do momento do acontecimento em que o 

enunciador está produzindo a matéria até o momento em que o co-enunciador a lê. 

O momento de referência, como já foi mencionado, é mais longo que o da 

enunciação, entretanto, é simultâneo também a este, em algum instante desta 

prolongada faixa de tempo. 

A ancoragem textual também é feita a partir dos morfemas indicadores de 

tempo existentes nos verbos. Começa-se a análise com os tempos verbais plenos, 

isto é, aqueles referentes ao modo indicativo. No sistema enunciativo (Quadro 19), 

ou seja, aquele que equivale ao momento da enunciação, pode-se igualmente 

afirmar que os enunciados foram produzidos no presente gnômico e no dêitico. O 

primeiro apresenta a enunciação de forma imperfectiva e não-conclusiva uma vez 

que expressa uma rotina na vida dos funcionários da agência em questão (l. 1-13). 
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O segundo, ao aparecer na crônica, organiza a situação de enunciação como se 

essa transcorresse no ato de enunciação, isto é, são os verbos que remetem 

diretamente ao momento da enunciação (l. 35- 39). O sistema enuncivo (Quadro 20) 

ancora uma situação ocorrida no passado, daí ser uma narrativa de algo ocorrido no 

pretérito. 

 

SISTEMA ENUNCIATIVO 
Concomitância MR Presente Linhas 

Concomitância MA Presente temos (2); moram (2); vêm (3); saem (5); é 
receber (6); é (7, 36); precisam ter (9); 
procuramos chegar (9); possam retornar (9-
10); partem (10); tem (11); está (15, 38); 
necessitam (19); capricha (20); pretendendo 
conquistar (26); acha (30); prevalece (37); 
faz superar (37);  pergunto (38); faz corar 
(39) 

Quadro 19 – RBB – Crônicas – Tempos Plenos – Sistema Enunciativo 

 

SISTEMA ENUNCIVO 
Não-concomitância 

Anterioridade MR Pretérito Linhas 

Concomitância MA Presente Foi (17); cheguei (17); cumprimentei (18); 
recebi (18); estava (19, 23, 26, 32); chegou 
(21); trazia (22); combinava (22); ganhei (22); 
notei (23); olhei (23); percebi (24); usava 
(24); poupei (25); disse (25); está 
namorando (26); voltaram (27); ficaram (28); 
baixou (28); perguntou (29); dera (30); 
aparentava (32); levantou (33); queria (34) 

Não-Concomitância Anterioridade 
MA Pretérito 

saem (5); chegam (6); rimos (35); fez (36) 

Quadro 20 – RBB – Crônicas – Tempos Plenos – Sistema Enuncivo 

 

Vale salientar também que foram colocados em dois quadros (o número 21 

para o sistema enunciativo e o 22 para o enuncivo) os semitempos que só 

expressam aspecto quando ligados aos tempos plenos que lhes determinam a 

situação comunicativa, com mencionado. Aqueles igualmente contribuem para a 

embreagem temporal do discurso, reforçando o mesmo resultado obtido para estes. 

Deve ser dito ainda que para representar essa situação peculiar, foi usado mesmo 

procedimento utilizado na análise dos editoriais: a forma plena entre colchetes, o 

semitempo em negrito e a linha citada é onde este último está localizado na 

produção textual.  



 
124 

 

SISTEMA ENUNCIATIVO 
Concomitância MR Presente Linhas 

Concomitância MA Presente localizada [temos] (1); [temos] conviver (2); 
[vêm] receber (4); [é] fazer (7); [tem] auxiliar 
(11); [capricha] ir (21); [está] [acha] querer 
(30); acreditem (32); [é] trabalhar (36); 
[pergunto] arrancando (38) 

Quadro 21 – RBB – Crônicas – Semitempos – Sistema Enunciativo 

 

SISTEMA ENUNCIVO 
Não-concomitância 

Anterioridade MR Pretérito Linhas 

Concomitância MA Presente [estava] parecendo (26); [está] pretendendo 
conquistar (26); [voltaram] olhar (28) 

Quadro 22 – RBB – Crônicas – Semitempos – Sistema Enuncivo 

 

Há um semitempo, “acreditem”, que não se liga a nenhum tempo pleno, 

porém isto não compromete o sentido sentencial. Salienta-se que este imperativo 

instaura uma pseudo conversa entre o locutor e o alocutário textual, marcando a 

presença enunciativa destas pessoas. 

Após a análise dos dados lingüísticos, passa-se para a dos argumentos 

utilizados para a construção do sentido e do ethos. 

No primeiro enunciado do texto, o locutor descreve uma situação muito 

comum em cidades pequenas circundadas por pequenas comunidades, bem como 

expressa a satisfação dos funcionários do BB em conviver com as pessoas 

moradoras destes lugarejos. Para estruturar esta assertiva, foi usado um argumento 

conservador, o qual se apóia em elementos que o leitor já possui incorporado em 

seu imaginário, prestando-se assim apenas em reativar o circuito de pontos de vista 

antigos, pois as pessoas, em geral, concordam com o que é exposto.  

O segundo parágrafo é estruturado em um argumento de competência, o 

qual é atestado pela cronista/gerente geral da agência em questão. Ferreira tem 

competência para atestar acerca do atendimento diferenciado aos clientes do BB 

prestado por sua equipe.  

Há um trecho, linha 17 a 34, estruturado em um argumento pelo exemplo, 

como o qual, se partindo do caso particular da senhora que se arrumava para visitar 

a sua agência do Banco do Brasil, local em que era sempre bem atendida, busca 

fundamentar a regra de que os clientes do BB têm o mesmo comportamento desta e 

que se sentem deste mesmo jeito. 
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Por fim, no último parágrafo, reforçam-se as ideias do prazer em trabalhar no 

BB com um argumento conservador, reativando-se os valores que são destacados 

na própria sociedade, como é o caso da “grandeza de espírito” (l. 36-37) e o do se 

trabalhar arrancando sorrisos nas pessoas que se lida durante o cotidiano 

profissional. 

Quanto às funções da linguagem, observou-se que a função predominante é 

a emotiva, com a qual a cronista expressa sua opinião acerca do trabalho que 

desenvolve no Banco do Brasil. Igualmente presencia-se a conativa, que apela para 

uma possível identidade entre o leitor – funcionário do BB – e a locutora textual, uma 

vez que aquele é interpelado a admirar o trabalho desenvolvido nesta instituição 

bancária.  

Cabe destacar que esta crônica tem um locutor que narra fatos acontecidos 

na agência Juruti, porém este o faz refletido sobre a satisfação de desenvolver um 

trabalho que serve a pessoas humildes, mas detentoras de grandes corações. 

Observa-se ainda, nesta matéria, um imbricamento das formações 

discursivas. Em toda crônica jornalística, já existem duas FD que lhes são inerentes: 

a do próprio Jornalismo e a da Literatura. Entretanto, nesta, também se presencia a 

da Administração de Empresas (ADM). A primeira quase que foi apagada pelas duas 

últimas. Nota-se toda a força discursiva da ADM – embasada na teoria dos Recursos 

Humanos - e a estruturação textual imposta pelo discurso literário. Do Jornalismo, 

restou pouco: apenas a atualidade dos fatos narrados e a diagramação.  

Tudo foi colocado, nesta produção, para que se adotasse um ethos de um 

funcionário que tem satisfação perante o trabalho que desenvolve na organização a 

qual o contratou, ou seja, o BB, bem como esta categoria retórica pode ter suas 

qualidades estendidas para a própria instituição que tem prazer em servir os seus 

clientes, por mais humildes que esses sejam como é caso da comunidade de Juriti. 

 

 

4.2.1.2 Revista Unibanco 

 

O ethos adotado na crônica44 da Revista Unibanco é o de um profissional 

que quebrou o paradigma maniqueísta entre as áreas da vida humana consideradas 

                                                            
44 MEDEIROS, Martha. Trabalho que nem parece trabalho. Revista Unibanco. São Paulo, n. 323, set. 
2005. Revista Empresarial. p. 19. 
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de diversão e as sérias, inserindo o trabalho como algo que deve ser um pouco de 

cada uma dessas características. Esta categoria retórica termina por propor uma 

nova forma de vislumbrar a vida, mesclando “alegria e prazer também nos 

compromissos e nos assuntos mais sérios” (l. 6-7).  

Cabe dizer que existe, neste texto, duas formações discursivas a da 

Administração de Empresa que entra para dialogar em contraponto com a da 

Literatura: a primeira que pressupõe uma visão maniqueísta do viver, nas qual 

alegria/prazer não se mistura com os compromissos; enquanto a outra propõe uma 

nova forma de compreender esta vida, mesclando-se prazer com seriedade. 

Para iniciar esta análise, destaca-se que a escritora/sujeito falante desta 

matéria é uma pessoa externa ao Unibanco, feito díspare daquele ocorrido na 

bb.com.você. A escritora desta produção textual é a publicitária, poeta e jornalista, 

Martha Medeiros45. Este fato diferenciador fez com a pesquisadora buscasse, nos 

outros números da RU, se este ocorrido é frequente. Descobriu-se que isso era uma 

constante: todos os cronistas da RU são convidados externos, os quais já tem 

familiaridade e reconhecimento na redação deste tipo matéria, isto é, são 

escritores/literatos renomeados.  

Dito isso, passa-se a analisar a construção argumental utilizada no corpo do 

texto em questão. 

Em todo o primeiro e segundo parágrafos (l. 9-13 e 14-18), encontra-se um 

argumento conservador, no qual toda a argumentação se apoia em elementos já 

aceitos pelo auditório/leitores, ou seja, exposição da posição maniqueísta acerca da 

categorização das atividades humanas em divertidas ou sérias.  

Há um embricamento de argumentos nos parágrafos seguintes, o terceiro e 

o quatro (l. 19-23 e 24-30), encontrando-se tanto o argumento pela definição quanto  

do reenquadramento do real. Em alguns trechos, é utilizada a definição retórica, a 

qual tenta impor um novo quadro de referência para avaliar a realidade. Enquanto 

que outros excertos textuais são montados a partir de retomadas de um mundo 

conhecido que serve de ponto de referência para a exposição de um ponto de vista 

                                                            
45 É gaúcha e reside, atualmente, na capital rio-grandense do sul. Hodiernamente, já não se dedica 
mais a sua profissão original, que é a de publicitária. Atua, entretanto, como cronista do jornal Zero 
Hora de Porto Alegre, onde mantém uma coluna, no caderno ZH Donna, a qual circula aos domingos; 
e outra, nas quartas-feiras, no Segundo Caderno. É colunista da Revista O Globo, suplemento 
dominical do jornal carioca de mesmo nome. 
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novo, adquirindo-se uma nova forma de olhar o mundo e os valores, ou seja, 

estabelecer um novo vínculo entre o já aceito e a tese nova apresentada. 

Presencia-se de novo, no quinto parágrafo (l. 34-40), o argumento pelo 

reenquadramento do real. Em que a escritora reforça, com exemplos (profissão, 

religião, família, casamento e até a postura do ser humano no dia-a-dia) a nova 

forma (isto é, a não maniqueísta) de se posicionar frente às atividades humanas e 

de ver/entender o mundo.  

Por fim, no sexto e último parágrafo (l. 41-44), encontra-se novamente um 

argumento conservador. Inicia-se este trecho com ideias já arraigadas no imaginário 

da sociedade e depois se reforçam as ideias defendidas em toda a matéria. 

Também se percebe que o texto foi construído, predominantemente, na 

função emotiva, ou seja, é a exposição dos pontos de vista da cronista, havendo 

uma presença bastante expressiva de itens que remetem a esta (Quadro 23). 

Porém, há uma presença significativa da função interpelativa, a qual mobiliza o leitor 

a adotar a ideia geral defendida na matéria através da interpelação deste interlocutor 

e do uso do imperativo (l. 30 e 43). 

Após a análise dos argumentos e das funções da linguagem utilizadas nesta 

crônica, passa-se ao exame dos dados lingüísticos, uma que a junção das três 

análises conduzirá a construção do sentido textual e do ethos. 

O locutor textual está presente no corpo da crônica, como é visto no Quadro 

23. Pode-se dizer também que este coincide com o enunciador textual, formando 

apenas um ser enunciativo único, uma vez que estão tão imbricados que se torna 

muito difícil distingui-los.  

 

FORMAS DO “EU” FORMAS / NÚMERO DA LINHA 
“A gente” 29 
“Nós” explícito 29  
Pronomes da 
primeira pessoa do 
plural 

nosso  e flexões (10, 12, 18, 28, 34); nos (21, 34 – dois 
registros –, 42) 

Terminações 
verbais da primeira 
pessoa do plural 

temos (9, 17); fazemos (11); achamos (14); 
precisamos (16, 17); sermos (22); encaremos (22); 
devemos (42) 

Quadro 23 – RU – Crônicas – Formas de explicitação do “EU” 

 

Contudo, nota-se que esse sujeito enunciativo adentra o texto apenas na 

forma da primeira pessoa do plural, não havendo marcas da do singular. Isso pode 
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ser entendido como sendo uma estratégia comunicativa para envolver o leitor, 

identificando este com o locutor, ou melhor, tornando-os parte da humanidade que 

partilha ideias comuns. 

Existe o uso de um “a gente” (l. 29), o qual remete a oralidade/informalidade. 

Esta utilização, estrategicamente, aproxima o locutor do leitor, fornecendo ao texto 

um tom de conversa entre amigos. 

Empreendidas essas observações, pode-se concluir que, nesta crônica, há 

um “EU” bastante explícito, o qual representa a ideia defendida pela direção do 

Unibanco – trabalho tem que ser considerado também como diversão e motivo de 

alegria –, que se dirige a um “TU” apontado como o público leitor dessa publicação, 

a qual mobiliza marcas como “você” (l. 31, 32, 36), “seu” (l. 32) e “sua” (l. 33). 

 

CLASSIFICAÇÃO DOS 
ADJETIVOS 

LINHAS 

Objetivos / Descritivos escritora (3); publicitária (3); trabalho (5); mais 
sérios (7); úteis (12); divisória (13); diversão 
(15); sérias (16, 44); chatas (16); séria (19, 20); 
limitada (18); eterno (20); leve (23); 
desestressada (23); cumpridor de ordens (25); 
rígida (30); corretas (38); pontuais (38); 
eficientes (38); formais (38); tensas (38); aberto 
(44) 

Avaliativos não-
axiológicos 

inconseqüente (11); sério  (11); maior (17, 24, 
27); responsáveis (22); mais competentes (39); 
curta (43); rápida (44) 

Avaliativos axiológicos frívolo (10); divertido (10); chato (12); 
divertidíssimo (19); melhor (20); ótima (42); fácil 
(41) 

Quadro 24 – RU – Crônicas – Classificação dos Adjetivos 

 

Ainda sobre a ancoragem de pessoa, investigou-se a presença dos adjetivos 

e as locuções adjetivas (Quadros 24 e 25), observa-se a não existência de ambos os 

fatos gramaticais citados indicando valoração afetiva. Entretanto, percebeu-se que, 

para os adjetivos, há sete registros dos avaliativos axiológicos e nove dos não-

axiológicos, contra vinte e quatro dos descritivos. As marcas avaliativas demonstram 

presença subjetiva do enunciador, uma vez que são qualificadores diretamente 

relacionados ao sistema avaliativo deste sujeito. Há ainda a presença de nove 

locuções adjetivas descritivas, de um registro das avaliativas não-axiológicas e três 

das axiológicas. Destaca-se que, para as locuções adjetivas, estas últimas 

categorias não são de uso muito frequente. Dessa forma, mais uma vez, comprova-
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se a presença subjetiva nesta produção textual, entretanto a marca objetiva ainda é 

mais forte.  

 

CLASSIFICAÇÃO DAS 
LOCUÇÕES ADJETIVAS  

LINHAS 

Objetivos / Descritivos de letras (1); do mês (3); do cotidiano (9); de 
semana (11); de mundo (18); de ordens (25); do 
tempo (27); de rosas (29); de espírito (34); de 
casamento  (37); de atuação (39); de laser  (40) 

Avaliativos não-
axiológicos 

da maior seriedade (24)  

Avaliativos axiológicos de prazer (26); de alegria (36); [de] 
descontração (36) 

Quadro 25 – RU – Crônicas – Classificação das Locuções Adjetivas 

 

Por se tratar de um texto jornalístico com características literárias, não foram 

encontrados itens que indiquem a embreagem nem de tempo nem de espaço. 

Contudo, pela característica da escritura deste tipo de matéria, sabe-se que o 

espaço enunciativo é a casa/escritório do cronista – polo produtor do texto – e a 

casa/local de trabalho no Unibanco do funcionário – polo receptivo da produção 

textual. 

 

SISTEMA ENUNCIATIVO 
Concomitância MR Presente Linhas 

Concomitância MA Presente defende (6); devem ter (6); atrapalha (9); é 
(9, 10, 11,  15, 19, 20 –três registros–, 23, 25, 
27, 28, 31, 33, 34, 43); temos (9, 17); 
fazemos (11); ocupam (12); existe (13); é 
acharmos (14); são (16); precisamos (16, 
17); fica limitada (18); pretende (20), deixa 
(21); impede (22); deve mecanizar (25); faz 
(26); aparecem (27); há (29); exigem (29); 
tem (31); está (41 –dois registros–,); está 
pensando (32); está fantasiando (32); anda 
(32); determina (34); alivia (34); enrijece (35); 
pode [ser encarado] (35); deve ser encarado 
(35); precisam ser (38); costumam ser (39); 
fazem (40); devemos marcar (42); merecem 
ser feitas (44) 

Não-
Concomitância 

Anterioridade MA 
Pretérito 

assinou (36); havia (37); exigia (37) 

Quadro 26 – RU – Crônicas – Tempos Plenos – Sistema Enunciativo 

 

Pensando-se ainda na embreagem temporal (Quadro 26), passa-se à 

análise dos tempos plenos, ou seja, aqueles que se referem ao modo indicativo. 
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Pode-se afirmar que os enunciados foram produzidos no presente omnitemporal ou 

gnômico, ou seja, este tempo ocorre quando o MR é ilimitado e também o é o MA. 

Este presente, portanto, não marca nem o começo nem o fim do processo, ficando 

em uma atemporalidade, é como se o retratado estivesse sempre ocorrendo na 

atualidade. Até o tempo em não-concomitância está empregado hipoteticamente, 

portanto, podendo ocorrer a qualquer momento na linha do tempo. 

Coloca-se, no quadro de número 27, os semitempos encontrados neste 

texto. Lembrando que esses só expressam aspecto quando ligados a um tempo 

pleno que termine por lhes determinar a ancoragem temporal. Com isso, como já foi 

afirmado anteriormente, estes também servem para contribuir com a embreagem 

temporal discursiva, pois, mais uma vez, encontra-se o presente gnômico, cujo 

aspecto verbal é igualmente inalterado, ou seja, conserva-se o imperfectivo. Opta-se 

também por se manter, aqui, a mesma apresentação adotada para essa situação 

peculiar: a forma plena aparece entre colchetes, o semitempo em negrito e a linha 

citada é a deste. 

 

SISTEMA ENUNCIATIVO 
Concomitância MR Presente Linhas 

Concomitância MA Presente  [atrapalha] fluir (9); [temos] 
departamentalizar (10); [é] seja (19, 20); 
[deixa] fazer ir (21); [deixa] ir (21); [deixa] 
brincar (21); [deixa] dançar (21); [deixa] 
alegrar (21); [deixa] ser (21); sermos 
[impede] (22); [impede] encaremos (22); 
[deve] levar (25); [é] extrair (26); [faz] rir (26); 
[é] passar (27); [é] envolvido (27); [é] relaxar 
(28); [é] distrair (28); é cobrado (29); 
esqueça [é] (30); [anda] divertir (33); 
[devemos] divertir (42); divirta [é] (43) 

Quadro 27 – RU – Crônicas – Semitempos – Sistema Enunciativo 

 

Ainda vale a pena ressaltar o uso do conectivo “aliás” (l. 20), repetindo o 

mesmo fenômeno apresentado no editorial da Revistia Unibanco. Este perde o seu 

sentido canônico de ser conclusivo de uma linha de raciocínio, ou seja, quando 

serve para introduzir o argumento que encerrará um bloco de ideias. Todavia, nesta 

matéria, este perde esta característica que lhe é marcante e peculiar e passa a ser 

usado para introduzir um novo assunto/tópico. 

Nesta crônica, observa-se que há a predominância da função poética, com a 

qual é possível deslocamento de situações estabelecidas como certas. Também se 
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presencia a emotiva, pois o que é apresentado, no texto em questão, parte da 

exposição de pontos de vista da cronista, ou seja, é o “EU” presente em toda a 

produção. 

A crônica da RU deve ser considerada como uma matéria orientadora, pois 

visa nortear o colaborador interno, apresentando informações que podem ser lidas 

em qualquer época, ou seja, são apresentados dados quase atemporais, referindo-

se, nesta produção, aos conselhos práticos que servem tanto para a vida 

profissional como para a pessoal dos funcionários do Unibanco. 

Coloca-se ainda, em relevo, que dos textos analisados neste trabalho, as 

crônicas foram as únicas produções que não apresentaram problemas ortográficos 

ou gramaticais. Fato este que deveria ser regra em revistas de tão grande apuro nas 

suas feituras e não uma exceção. 

Reitera-se que o ethos adotado pela cronista é de uma pessoa que observa 

a vida pelo seu lado positivo, buscando divertimento e prazer nas pequenas coisas 

que realiza, sem, entretanto, perder a seriedade que cada situação exige, nem a 

competência necessária para o desempenho das atividades profissionais.  

 

 

4.1.3 Entrevistas 

 

De acordo com Rabaça e Barbosa (2001), a entrevista é um tipo de matéria 

jornalística redigida sob a forma de pergunta e resposta, reproduzindo o diálogo 

mantido entre o repórter e o entrevistado. É utilizada quando é importante e 

necessário transmitir ao leitor/co-enunciador o encadeamento dessas perguntas e 

dessas respostas, uma vez que isso facilitará a construção do sentido que o 

jornalista quer imprimir àquela matéria, pois cada palavra do entrevistado, bem como 

as suas reações ante cada questão feita, aparecem no corpo da produção textual. 

Utiliza-se, para tanto, a transcrição pura e simples, numa espécie de pingue-pongue. 

Para que se concretize a sua elaboração, o entrevistado se dispõe a prestar 

informações que serão levadas ao conhecimento público ao serem publicadas, 

podendo estas versar sobre fatos ocorridos ou sobre ações desenvolvidas pelo 

entrevistado ou ainda sobre as opiniões e/ou ideias defendidas por este. Rabaça e 

Barbosa (2001) ainda afirmam que há cinco tipos principais de entrevistas, são eles: 

a noticiosa, a de opinião, a com personalidade, a de grupo e a coletiva.  



 
132 

 

No caso da revista empresarial, devido aos seus objetivos, são usadas 

comumente as entrevistas de opinião - as quais abordam e apresentam o ponto de 

vista do entrevistado sobre um ou vários assuntos - e as com personalidade, 

também denominada “de ilustração” - que tem como objetivo demonstrar aspectos 

biográficos e pessoais do entrevistado, apresentando suas ideias e opiniões, seu 

modo de falar, seu ambiente de trabalho ou o local em que vive, seus traços 

pessoais, gostos e seus planos, enfim, tudo que possa se tornar público acerca 

desta personalidade.       

Como os editoriais e as crônicas, as entrevistas são matérias que compõem 

o jornalismo opinativo, ou seja, têm como objetivo orientar, persuadir ou influenciar a 

conduta do leitor, aproximando-se do que se pode denominar de linguagem 

inferencial ou de julgamento, conforme certifica Rego (1987).   

Entretanto, salienta-se que uma das peculiaridades das entrevistas é expor 

um “[...] relato que privilegia um ou mais protagonistas de um fato, possibilitando a 

eles um contato direto com a coletividade” (ARAÚJO e SOUZA, 2004, p. 135).   

Focando-se na dinâmica de condução das entrevistas, Erbolato (2004, p. 

157) adverte que “[...] é um gênero jornalístico que requer técnica e capacidade 

profissional, pois se não for bem conduzida redundará em fracasso”.   

Feitas essas breves considerações, passa-se para as análises 

empreendidas nas entrevistas escolhidas tanto na bb.com.você quanto na Revista 

Unibanco. Essas produções textuais encontram-se, na íntegra, nos anexos: S e T – 

na versão original – e E e F – na versão que facilita a visualização da análise. 

 

 

4.1.3.1 bb.com.você 

 

O ethos adotado, na entrevista46 da bb.com.você, é o de uma pessoa 

dividida entre as duas atividades profissionais que desempenha durante o seu 

percurso de vida: a bancária e a artística. Entretanto, este ethos é composto de dois 

tipos bastante díspares entre si, mas que compõem o ser humano Rogério: o 

Tolomei Teixeira, o qual trabalha no BB, e o Skylab, o músico. 

                                                            
46 FONSECA, Carlos Eduardo. ENTREVISTA. bb.com.você. Brasília, n. 34, set/out. 2005. Revista 
Empresarial. p. 8-10. 
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Na primeira, o ethos assumido é de um funcionário dedicado, o qual passou 

a desempenhar várias funções, todas sem comissão (por opção pessoal), e que 

acompanhou a transformação tecnológica sofrida pelo Banco do Brasil (l. 19-21). 

Esta trajetória foi fechada recentemente com a aposentadoria do referido 

funcionário. Fato este que comprova a relação duradora existente entre a 

organização e os seus colaboradores, que ali permanecem até completar o tempo 

de serviço estipulado por lei. 

Na segunda atividade desempenhada, o ethos é o de um artista radical, com 

músicas de cunho “mais engraçado” (l. 35), que pode ser enquadrado como sendo 

underground e experimental, misturando vários estilos nas suas composições.  

Nota-se que há a presença da formação discursiva do Jornalismo e da 

Administração de Empresas. Da primeira, advem toda a estruturação textual e, da 

segunda, a forma explicitada de como o BB trata os seus funcionários e como esses 

se sentem frente a esta organização. 

Para observar como essas construções se processam, passa-se para a 

análise em nível lingüístico, a das estratégias comunicativas utilizadas para 

conquistar o público, bem como no argumental utilizada na entrevista.  

O formato da entrevista, mesmo esta estando na modalidade escrita, 

pressupõe a encenação de uma conversa. Devido a isso, os enunciadores trocam 

de papéis - ora um é o enunciador e o outro é o enunciatário, ora o que era 

enunciador torna-se enunciatário e o que era enunciatário converte-se em 

enunciador - a partir da troca de turnos. Partindo-se desse princípio, o “EU” e o “TU” 

serão apresentados por quem estiver enunciando no momento, ou seja, por quem 

estiver com a posse do torno de fala. Quando o entrevistador está formulando a 

pergunta, ao utilizar o “você”, este se refere ao “TU” que, no caso, é o funcionário 

entrevistado (l. 56), bem como os pronomes demonstrativos da terceira pessoa do 

singular (l. 13, 35, 54); o verbo conjugado também nesta pessoa, isto é, os que se 

referem a este “você” (define, l. 54) e o verbo no imperativo (l. 17). Há ainda um 

“você” (l. 54) com conteúdo indeterminado, o qual têm o sentido depreendido no 

contexto sentencial. Há ainda em um trecho destacado na reportagem (transcritos 

nas l. 70-73) em que o leitor é interpelado diretamente pelo sujeito falante/escritor 

com um verbo no imperativo (“Saiba mais”, l. 70). Neste excerto, acontece uma 

instauração de diálogo entre o escritor e o seu leitor. 
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Sobre o “EU”, o entrevistador torna-se esta pessoa ao tomar o turno, sem 

necessariamente se qualificar explicitamente como este “EU”. Enquanto o 

entrevistado o marca de formas bem díspares. Neste texto, esta marcação se 

expressa apenas em primeira pessoa do singular com as seguintes formas: ou com 

o próprio pronome “EU” explícito, ou com outros pronomes indicadores de primeira 

pessoa do singular, ou ainda com terminações verbais referentes a esta pessoa 

(Quadro 28).  

 

FORMAS DO “EU” FORMAS / NÚMERO DA LINHA 
“Eu” explícito 21; 30; 36; 37; 47 
Pronomes da 
primeira pessoa do 
singular 

meu e flexões (16, 33 –dois registros–, 46, 51, 55, 58, 
59, 65, 66, 67, 76 –dois registros–); me (24, 64, 76) 

Terminações 
verbais da primeira 
pessoa do singular 

tomei (14); aprendi (14); tenho (15, 31); cursava (15); 
[cursava] influenciado (16); voltei (18); fui (18, 26, 36, 
50); lembro (20, 32); mudei (23, 25); dava (24, 42); 
[dava] conciliar (24); pude conciliar (26); queria (26); 
digitava (27); adaptei (27); consegui fazer (29); gosto 
(29); digo (29); teria (30); conquistei (30); fiz (32); [fiz] 
fora (32); vendi (33); sabia (37); combinava ser (37); 
[combinava] ser (37); evitei (38); [evitei] falar (38); 
preferi (40); trabalhei (40, 43, 44 –elíptico–); cheguei 
(42); [cheguei] trabalhar (42); acho (46); adquiri (46); 
mantive (51); [mantive] sendo (52 –dois registros, 
sendo um elíptico–); reconheça (52); [reconheça] ter 
sido (53); faço (58); estava cantando (62); defendi 
(62); precisei (76) 

Quadro 28 – RBB – Entrevistas – Formas de explicitação do “EU” 
 

Este “EU” poderia ainda ser expresso na primeira pessoa do plural, 

entretanto, por se tratar de um entrevistado que expõe suas trajetórias profissionais, 

não cabe esta marca lingüística. Pode-se perceber com isto que ao centralizar no 

singular denota-se uma valorização do funcionário enquanto indivíduo que produz de 

forma exemplar no seu local de trabalho empresarial, mas que também possui outra 

atividade com igual destaque na sociedade. Os embreantes de pessoa marcados 

em primeira pessoa expressam a individualidade do enunciador, no caso aqui, 

Rogério.  

O “EU” desta matéria fala a partir de duas formações discursivas: a do 

bancário e a do artista radical. Nestas, assume papéis diferenciados (Quadro 29): 

ora será o próprio “Rogério”, um indivíduo com suas experiências e crenças 

administrativas e pessoais; ora se expressa como o Funcionário do BB; ora discursa 
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como o músico; ora como estudante; ora como filho e ainda, em alguns casos, há 

uma confusão de papéis – o funcionário se mistura com o músico.  

 

PAPEIS FORMAS DO "EU" LINHAS 

Funcionário “Eu” explícito 37 

do BB  Pronomes da primeira  me (24); minha (33); meus (33) 

  pessoa do singular  

 

Terminações verbais da 
primeira pessoa do 
singular 

tomei (14); aprendi (14); tenho (15); voltei 
(18); fui (18, 26, 36, 50); lembro (20); mudei 
(25); pude conciliar (26); queria (26); 
digitava (27); adaptei (27); sabia (37); 
combinava ser (37); [combinava] ser (37); 
evitei (38); [evitei] falar (38); preferi (40); 
trabalhei (40, 43, 44 –elíptico–); cheguei 
(42); [cheguei] trabalhar (42); dava (42); 
[mantive] sendo (52); [reconheça] ter sido 
(53) 

Músico “Eu” explícito 47 

 
  
  

Pronomes da primeira 
pessoa do singular minha e  flexões (33, 46, 55, 58, 59, 65, 67); 

me (64); meu (66) 

 

Terminações verbais da 
primeira pessoa do 
singular 

tenho (31); teria (30); conquistei (30); 
lembro (32); fiz (32); [fiz] fora (32); vendi 
(33); adquiri (46); [mantive] sendo (52 –
elíptico–); reconheça (52); faço (58); estava 
cantando (62); defendi (62) 

“Rogério” 
 

Pronomes da primeira 
pessoa do singular 

minha (51) 

 

Terminações verbais da 
primeira pessoa do 
singular 

acho (46); mantive (51) 

Estudante Terminações verbais da 
primeira pessoa do 
singular 

cursava (15); mudei (23); dava (24); [dava] 
conciliar (24) 

Confusão de 
papéis 

Pronomes da primeira 
pessoa do singular 

meus (33); 

  

Terminações verbais da 
primeira pessoa do 
singular 

 [cursava] influenciado (16); consegui fazer 
(29); gosto (29); digo (29); teria (30); 
conquistei (30); fui (36) 

Filho 
Pronomes da primeira 
pessoa do singular 

 meu (16); minha (33) 

  
Terminações verbais da 
primeira pessoa do 
singular  

 [cursava] influenciado (16) 

Quadro 29 – RBB – Entrevistas – Papéis enunciativos 
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Sabe-se igualmente que os enunciadores – entrevistador e entrevistado - 

representam, em suas “falas”, as ideias defendidas pelos administradores do Banco 

do Brasil. Dessa forma, os dois personagens principais desta entrevista são 

possuidores de papéis pré-estabelecidos: o entrevistado elaborou perguntas que 

possam ser respondidas dentro das expectativas destes gestores, enquanto que o 

entrevistado as respondeu também dentro desta mesma atitude, uma vez que este 

também foi um funcionário da instituição bancária em questão e conhece a formação 

ideológica a qual esta corporação está vinculada. 

Há uma dramaturgia enunciativa, por parte do entrevistado, muito peculiar. 

Nesta matéria, este corporifica o sujeito faltante, o locutor e os enunciadores. Isso se 

processa da seguinte maneira: o sujeito falante constrói o texto com a voz do locutor 

Rogério que também se apresenta a partir de dois enunciadores: o Rogério Skylab e 

o Rogério Tolomei Teixeira. Há, entretanto, um trecho em que o Skylab é tratado 

como um personagem à parte, como se o locutor falasse de alguém que ele 

pudesse observar, um outro ser diferente de si mesmo (“O Skylab é minha paixão, 

uma coisa absorvente”, l. 51).  

 

CLASSIFICAÇÃO DOS 
ADJETIVOS 

LINHAS 

Objetivos / Descritivos experimental (1); musical (2, 54); músico (6, 37); 
bancário (6, 8, 15, 74); criminalista (16); 
manuais (20); underground (31, 71); brasileiro 
(31); prêmio (33); mais engraçado (35); 
funcionário do BB (38); comissionado (40); 
enorme (43); artístico (49, 74); absorvente (51); 
radical (52); determinado (56); experimental (57, 
60); espacial (63, 65); nobre (66); presente (66); 
chocante (67); esquisita (67); estranha (67); 
caracterizados como underground (71) 

Avaliativos não-
axiológicos 

considerável (6); bem mais velho (20-21); nova 
(27); oitavo (32); primeiro (33); vários (40); 
antigo (41); muito experimental (55);  

Avaliativos axiológicos melhor (10, 22); mais reservado (36); 
importante (46); fundamental (49, 53); bom (50, 
52); muito difícil (55)  

Afetivo aquela (43)   

Quadro 30– RBB – Entrevistas – Classificação dos Adjetivos 

 

Nota-se também que, nesta matéria, os adjetivos possuem uma função 

importante, pois são eles que expõem a subjetividade do enunciador. Este corpo 

textual apresenta um número muito mais concentrado adjetivos (Quadro 30) de 
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cunho descritivo (34 registros) ao compará-los com os de cunho avaliativo/afetivo 

(total de 18 registros) que são aqueles relacionados diretamente à subjetividade dos 

enunciadores. Isso pode ser explicado ao se considerar que o entrevistado 

(construtor da maior parte do texto) fala de si mesmo, optando por apenas se 

descrever e não valorar as suas atividades, denotando assim modéstia. 

Ao se analisar as locuções adjetivas (Quadro 31), observa-se que só há 

registros das de cunho descritivo, corroborando com a tese da adoção de uma 

“modéstia” enunciativa por parte do entrevistador. Sabe-se ainda que este tipo de 

locução, geralmente, serve para estabelecer padrões descritivos que auxiliam na 

construção do sentido do texto. 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS 
LOCUÇÕES ADJETIVAS  

LINHAS 

Objetivos / Descritivos de passarinho (4); de cachorro quente (4); de 
Rogério Skylab (6); de aparições (7); de Jô 
Soares (7); de maio (8); de trabalho (24);  de 
Gravações (26); dos cheques (27); do BB (38, 
53); da minha música (46-47); de errar (51); de 
tudo (56); do skylab (63); de “laboratório 
espacial” (65); de experimentação (66); de 
movimentos caracterizados como underground 
(71); de radicalizar (77) 

Quadro 31 – RBB – Entrevistas – Classificação das Locuções Adjetivas 

 

Para se observar os marcadores temporais, deve-se lembrar que, para os 

documentos escritos, como é o caso de uma revista emresarial, sabe-se que 

produção e a recepção de um texto não acontecem simultaneamente (produção 

acontece num MA e a recepção em outro). Dessa forma, momento de referência 

deve ser explicitado no texto. Entretanto, neste texto, só há uma dessas marcas 

considerada como sendo um embreantes de tempo, que é o “hoje” (l. 31), a qual 

remete diretamente a posição temporal vivenciada pelos enunciadores.  

Todavia, há expressões demarcadoras de tempo que mostram este quando 

for anterior (tempo pretérito) ou posterior (tempo futuro) ao momento da enunciação. 

Nesta matéria, só existem as que marcam o passado em referência a enunciação. 

São itens que servem para situar a narrativa, são eles: “no final de maio” (l. 8); “em 

1997” (l. 14); “Nessa mesma época” (l. 23), “mais de três anos” (l. 41); “agora” (l. 43) 

e “desde o início” (l. 66-67). 
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Contudo, sabe-se  ainda que os tempos verbais igualmente auxiliam na 

embreagem temporal. Sobre estes, continua-se seguindo a teoria de Fiorin (2002). 

Portanto, pode-se afirmar que, nesta produção jornalística, encontra-se tanto tempos 

relacionados ao sistema enunciativo (Quadro 32) quanto os que se referem ao 

sistema enuncivo (Quadro 33). Nota-se, porém, que há uma predominância dos do 

segundo. Isto é facilmente explicado em se tratando de um texto que apresenta 

situações vivenciadas pelos enunciadores no exercício das duas atividades 

desempenhadas por estes. 

 

SISTEMA ENUNCIATIVO 
Concomitância MR Presente Linhas  

Concomitância MA Presente fala (2); vai continuar fazendo (4-5); 
chamam (5); tenho (15, 31); fale (17); lembro 
(20, 32); gosto (29); digo (29); está (32, 66); 
alimentamos (37); acho (46); é (46, 49, 51, 
55, 56 –dois registros–, 67); produz (49); é 
manter (50); prevalece (56); tem (57); faço 
(58); é quebrar (59); está (66); acham (67)  

Não-
Concomitância 

Anterioridade MA 
Pretérito 

construiu (6); aposentou (8); trabalhava (9); 
falou (10); consegui fazer (29); conseguiu 
(31); começaram (64); esteve (68) 

Quadro 32 – RBB – Entrevistas – Tempos Plenos – Sistema Enunciativo 

 

SISTEMA ENUNCIVO 
Concomitância MR Presente Linhas  

Concomitância MA Presente foi (13, 14 –dois registros–, 22, 52, 76); tomei 
(14); aprendi (14); voltei (18); fui (18, 26, 36, 
50); era (19, 25, 42); usava (19); havia (20, 
23); eram (20); mudei (23, 25); dava (24, 42); 
deixavam ir trabalhar (24); ficava (25); pude 
conciliar (26); digitava (27); adaptei (27); 
conquistei (30); fiz (32); vendi (33); usavam 
(34); atrapalhou (35, 36); sabia (37); 
combinava ser (37); evitei (38); ocupou (39); 
preferi (40); trabalhei (40, 43, 44 –elíptico–); 
foram (41);cheguei (42); adquiri (46); 
mantive (51); define (54); estava cantando 
(62); defendi (62); encaixou (65); manteve 
separados (74); precisei fazer (76); deu (77) 

Não-
Concomitância 

Posterioridade 
MA Futuro 

queria (26); teria (30); seria (47) 

 Anterioridade MA 
Pretérito 

cursava (15) 

Quadro 33 – RBB – Entrevistas – Tempos Plenos – Sistema Enuncivo 
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Fato também confirmado (Quadros 34 e 35) pelo uso demasiado dos 

semitempos no sistema enuncivo, os tempos neste sistema servem para ordenar os 

relatos em função dos momentos de referência instaurados no enunciado, o que 

facilita a narração dos acontecimentos que ocorreram no passado, auxiliando o leitor 

a se situar nos tempos instalados pela narratividade. Manteve-se o formato de 

apresentação adotado, neste trabalho, para estes tipos verbais: a forma plena 

aparece entre colchetes, o semitempo em negrito e a linha citada refere-se a este. 

O sistema enunciativo (Quadros 32 e 34) aparece situando a enunciação 

vivenciada no MA da entrevista, o que igualmente corrobora para que o leitor 

entenda como Rogério está naquele momento em específico que é o presente 

vivenciado por esses dois. 

 

SISTEMA ENUNCIATIVO 
Concomitância MR Presente Linhas  

Concomitância MA Presente [é] manter (49); [é] errar (51); [é] classificar 
(55); [é] produzir (59) reconheça [foi] (52); 
[conseguiu] saiba (70) 

Não-
Concomitância 

Anterioridade MA 
Pretérito 

Entrevistado [falou] (9); [começaram] chamar 
(64) 

Quadro 34 – RBB – Entrevistas – Semitempos – Sistema Enunciativo 

 

SISTEMA ENUNCIVO 
Concomitância MR Presente Linhas  

Concomitância MA Presente [eram] aposentar (21); [dava] conciliar (24); 
[fiz] fora (32); [usavam] comprar (34); 
[usavam] viajar (34); [combinava] ser (37); 
[cheguei] trabalhar (42); [mantive] sendo (52 
–dois registros, sendo um elíptico–); [foi] ter 
sido (53); [foi] ter sido (53); [defendi] 
chamada (63); [defendi] lançado (64); [deu] 
radicalizar (77) 

Não-
Concomitância 

Posterioridade 
MA Futuro 

fosse [teria] (30); fosse [seria] (47) 
 

 Anterioridade MA 
Pretérito 

cursava] influenciado (16) 
  

Quadro 35 – RBB – Entrevistas – Semitempos – Sistema Enuncivo 

 

Duas observações ainda devem ser feitas. Primeiro, na linha 37, há o verbo 

“alimentamos”. O sujeito deste é o próprio Rogério e o BB, sendo o único momento 

em que se coloca a instituição como enunciador. O segundo ponto é que, na linha 

74, o verbo “manteve” está empregado no passado gnômico (“sempre” 
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acompanhando o verbo no pretérito perfeito) exprimindo uma verdade a que se 

chega indutivamente a partir de experiências particulares vivenciada por Rogério.  

Nesta produção textual, não existem embreantes que marquem o espaço 

enunciativo. Todos os itens que indicam espaço o fazem para situar a narrativa 

existente na matéria, portanto, não funcionam como embreantes enunciativos. São 

estes: “no BB” (l. 2, 13), “na CSO Compe Rio de Janeiro, no Andaraí” (l. 9), “na 

agência Maracaju (MS)” (l. 14), “lá” (l. 15), “no Rio de Janeiro” (l. 15-16), “ao Rio” (l. 

17), “agência Centro – 1°de Março – setor Vapro (Valores e procurações)” (l. 18-19), 

“agência Centro – 1°de Março – setor Vapro (Valores e procurações)” (l. 18-19), “no 

andar onde era o Cesec (ficava no mesmo prédio)” (l. 25), “No antigo Cesec 

Salvador)” (l. 41) e “em Minas Gerais” (l. 62). 

Há um pequeno trecho (l. 1-11) que precede a entrevista no qual se faz a 

apresentação do entrevistado. Este passa a ser, neste excerto, o assunto, pois é 

apresentado em terceira pessoa do singular. É através deste trecho que o co-

enunciador terá a noção do que trata a entrevista a seguir. De acordo com este 

trechinho, nota-se, nitidamente, que esta é uma entrevista de personalidade, cujo 

objetivo é demonstrar os aspectos biográficos/pessoais que ajudaram na construção 

do ethos do profissional Rogério.  

Após essa análise dos dados lingüísticos, passa-se ao estudo das 

estratégias utilizadas para a conquista do público de interesse da matéria. 

A primeira estratégia é iniciar a produção textual com os títulos da canção de 

Skylab. Com isso, o foco da entrevista parece incidir na atividade artística do 

entrevistado quando, na realidade, está na trajetória profissional deste no BB. 

A segunda estratégia versa sobre condução da entrevista. O entrevistador 

possibilitou ao entrevistado delimitar seus díspares campos de atuação profissional, 

provando, dessa forma, que o BB é uma instituição que possibilita a seus 

funcionários uma dupla jornada: este pode trabalhar nele e ainda desenvolver outra 

atividade que igualmente lhe forneça satisfação/alegria.  

Esta entrevista pode ser classificada como uma “entrevista de ilustração”, a 

qual visa mostrar dados biográficos/pessoais do entrevistado, apresentando as 

opiniões, o modo de falar e os gostos deste, bem como a sua trajetória no  ambiente 

de trabalho, sendo englobada nas matérias-retrato, as quais visam promover e 

valorizar o colaborador interno, permitindo que seus colegas o conheçam e com ele 

se identifiquem.  
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Em termos dos argumentos que estruturam esta produção textual, pode-se 

dizer que ela é formada, no seu conjunto global de perguntas e respostas, como um 

grande bloco de argumento pelo exemplo que tem como função fundamentar a regra 

de que o Banco do Brasil é uma empresa democrática e preocupada com realização 

profissional dos seus funcionários, usando o exemplo de Rogério para fundamentar 

este ponto de vista: é possível ter uma trajetória de vida profissional exemplar até o 

momento da sua aposentadoria no BB e ainda possuir outra atividade que lhe 

forneça satisfação. Em toda a entrevista, Rogério Tolomei Teixeira, o Skylab, 

verbalizou sempre a sua satisfação em trabalhar nesta instituição bancária. Dessa 

forma, o uso do argumento pelo exemplo visou reforçar a adesão a uma regra que 

não há total acordo, fornecendo, neste texto, o caso particular do próprio Rogério 

que esclarece o enunciado geral, mostrando assim o interesse deste através da 

variedade das aplicações possíveis. A intenção, neste exemplo, é impressionar os 

demais colaboradores do BB e estimulá-los a práticas similares, possibilitando a 

generalização do comportamento a partir do caso particular apresentado. 

Acerca das funções da linguagem, percebe-se que, na matéria, existe uma 

predominância quase que totalizante da função emotiva, a centrada no emissor. Isso 

é facilmente comprovado ao se observar a Quadro 29, a qual atesta a presença do 

“EU”, exprimindo a atitude deste em relação ao conteúdo da mensagem. 

Entretanto, também se nota a presença da função conativa, a qual focaliza o 

receptor, uma vez que tudo, no texto, é colocado na tentativa de fazer com que o 

leitor/funcionário do BB se identifique com a história de Rogério e igualmente veja o 

BB como uma instituição muito interessante para se trabalhar.    

Com isso, finaliza-se a análise empreendida para a entrevista que foi 

escolhida na bb.com.você.     

  

 

4.1.3.2 Revista Unibanco 

 

Na entrevista47 da Revista Unibanco, o ethos assumido é de um 

profissional/gestor que se dedica, integralmente, àquilo que realiza e à empresa para 

                                                            
47 VASCONCELOS, Yuri. No caminho da evolução. Revista Unibanco. São Paulo, n. 341, mar. 2007. 
Revista Empresarial. p. 4-5. 
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a qual trabalha, sendo também competente e especializado no desempenho de suas 

atividades. Este mesmo ethos é estendido à organização uma vez que a voz do 

administrador confunde-se com a própria corporação, pronunciando-se em nome 

desta. 

Sobre as formações discursivas, há duas: a do próprio Jornalismo – a partir 

da estruturação da matéria – e a da Administração de Empresas – esta tão 

dominante que apaga a voz do indivíduo, a ponto de torná-lo apenas a “voz” da 

organização. 

Busca-se, nesta análise, apontar os traços lingüísticos, as estratégias 

comunicativas e os argumentos utilizados para se obter essa construção. A análise 

começa com os dados lingüísticos. 

Quanto à apresentação dos interlocutores, a troca de papéis entre o 

enunciador e o enunciatário se estabelece como o preestabelecido para esse tipo de 

estrutura textual. Dessa forma, quando o entrevistador está de posse da palavra, 

formulando a pergunta, assume a fala do “EU”, dirigindo-se a um “TU” que, neste 

instante, é o entrevistado e vice-versa. Com exceção da última pergunta, em que 

aparece um “você” (l. 60) direcionado ao gestor enquanto indivíduo e não uma 

mescla de voz deste e da empresa, observa-se, nesta matéria, que as perguntas 

versam sobre temas direcionados apenas às ações desenvolvidas na empresa, é a 

voz da empresa que sobressai à do indivíduo Márcio Schettini, então, tanto o “EU” 

quanto o “TU” terminam por não aparecerem marcados explicitamente na fala do 

entrevistador. O leitor da entrevista termina por pressupor estas pessoas do discurso 

pelo formato textual, conhecido previamente pelo senso-comum. Dessa maneira, o 

co-enunciador pactua ao preencher esses espaços que ficam implícitos. O 

entrevistado também não se dirige ao entrevistador nem utilizando um “TU” explícito 

nem um “você”. O que é bastante significativo, nesta entrevista, é que aquele 

responderá as perguntas parecendo até que este não está à sua frente.  

Quanto à presença do “EU”, este é marcado, neste texto, apenas na primeira 

pessoa do plural, o entrevistado o faz de duas maneiras: ou através dos pronomes 

da primeira pessoa do plural ou das terminações verbais da primeira pessoa do 

plural (Quadro 36). Destaca-se o não uso do “a gente” e do “nós” explícito, fato que 

denota uma maior formalidade na utilização da língua portuguesa. 
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FORMAS DO “EU” FORMAS / NÚMERO DA LINHA 
Pronomes da 
primeira pessoa do 
plural 

nosso  e flexões (19, 24, 35, 37, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 
51, 53, 63, 68); nos (62) 

Terminações 
verbais da primeira 
pessoa do plural 

temos (12, 22, 27, 32, 51, 67); fizemos (15); estamos 
(17, 34, 57); acreditamos (23); voltarmos (23); 
queremos (30); tínhamos (31); implantamos (34); 
estaremos (34, 41); vamos (35); iniciamos (42); 
termos (45); deixamos (52); comparamos (53); 
falamos (57); devemos (62); destacarmos (62); 
investimos (63); melhoramos (66) 

Quadro 36 – RU – Entrevistas – Formas de explicitação do “EU” 

 

Vale ressaltar que esta presença do “EU” não é marcado na primeira pessoa 

do singular, não ocorrendo registros de nenhuma das possibilidades para esta 

forma. Isto pode ser justificado ao se analisar os papéis assumidos pelo 

entrevistado. Este, ao se expressar como “EU”, fala de uma formação discursiva da 

administração empresarial, exercendo o papel de gestor da organização, o qual fala 

pela própria empresa, tendo tanto autoridade como competência para isto. Fica 

evidente, portanto, que, pela inexistência das marcas subjetivas indicadoras do “EU” 

indivíduo, a intenção do locutor é apresentar as ideias circulantes na corporação 

Unibanco e desprezar as opiniões pessoais do profissional ou da pessoa Márcio 

Schettini. 

Do que foi encontrado neste tocante, pode-se dizer que as formas de 

primeira pessoa do plural se aplicam ao papel do administrador ou quando este 

assume a voz do Unibanco, representando, dessa forma, portanto, uma equipe, um 

corpo organizacional.   

Ainda se pensando na subjetividade enunciativa, percebe-se que os 

adjetivos (Quadro 37) são usados, nesta matéria, em uma quantidade significativa 

de seus dois tipos: com cunho subjetivo avaliativo, foram dez ocorrências dos não-

axiológicos contra quatorze dos axiológicos, enquanto que dos descritivos, 

encontrou-se trinta e um. O que se pode inferir deste resultado é que, mesmo 

querendo manter-se neutro enquanto indivíduo detentor de uma subjetividade, o 

entrevistado terminou mostrando este seu aspecto, ao fornecer a voz para a 

empresa. Esta terminou sendo exteriorizada, carregada dos traços enunciativos do 

locutor. Cabe uma ressalva ainda, quanto aos adjetivos subjetivos: os avaliativos 

não-axiológicos são os que detém menor grau daquela. 
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CLASSIFICAÇÃO DOS 
ADJETIVOS 

LINHAS 

Objetivos / Descritivos Unibanco (1); reestruturado (7); dedicado e 
flexões (13, 30, 37); profunda (15); cruzada (19); 
certo (23); intensa (24); natural (25); física (28); 
bastante desafiador (27); jurídica (29); 
importante (29); final (31); maior (31); anterior 
(31); unificada (32); bastante adequada (33); 
confortável (35); equilibradas (43); operacional 
(43); mais rentável (47); estratégico (49); 
montadas (51); mais adequada (52); alinhada e 
flexões (54, 56, 71); crescente (56); mais 
competitiva (67) 

Avaliativos não-
axiológicos 

produtivo (6); maior (9, 16, 47); diversos (18); 
antigo (20); muito positiva (32); certos (34); 
muito mais apto (34-35); muito bem-sucedido 
(66)  

Avaliativos axiológicos novo e flexões (12, 13, 22, 26, 34, 39, 46, 48, 65, 
70);  principal e flexões (39, 40); melhor (42, 70) 

Quadro 37 – RU – Entrevistas – Classificação dos Adjetivos 

 

CLASSIFICAÇÃO DOS 
ADJETIVOS 

LINHAS 

Objetivos / Descritivos de cada um dos negócios do setor (9); dos 
negócios do setor (9); do setor (9); do varejo 
(12, 15, 18, 39, 48, 54); das áreas de negócios 
do banco (13-14); de negócios do banco (13-
14); do banco (14); dos gestores (16); de todos 
os nossos clientes (19); [de todos os nossos] 
canais (19); de negócios (20-21); da geografia 
da rede de agências (21); da rede de agências 
(21); de agências (21); de ganho de informação 
e sinergia (21-22); de informação (22); [de] 
sinergia (22); de cada um de nossos negócios 
(24); de nossos negócios (24); de resultados  
(26); de crédito (29); de pagamento (29); desses 
negócios (30); de ano (32); de janeiro  (33); de 
maneira  confortável (35); dos nossos negócios 
(37-38); de crescimento (40); das nossas 
operações (40-41); de mercado (41); de todos 
os nossos negócios (42); de risco (43-44); de 
clientes (44); dos exemplos (45, 64-65); de auto-
relacionamento (46); de produtos (47); dos 
negócios (51); de aumento de rentabilidade (54-
55); de rentabilidade (55, 57); de volume (58); 
de custos e perdas (58); [de] perdas (58); de 
mudança (60); das vendas e retaguarda (64); 
[das] retaguarda (64); de  atendimento (65); da 
organização (62); de seus negócios (70); de 
rentabilidade de 2010 (71) 

Avaliativos não-
axiológicos 

da evolução (4)  
 

Quadro 38 – RU – Entrevistas – Classificação das Locuções Adjetivas 
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Sobre o uso das locuções adjetivas, observa-se que a realização de caráter 

objetivo aumenta bastante. Identifica-se só um registro de locução com caráter 

subjetivo (Quadro 38), com valor de avaliativo não-axiológico, confirmando, dessa 

forma, a tentativa, no máximo possível, de apagar a subjetividade do enunciador. 

Nesta matéria, os embreantes de tempo são marcados pela presença do 

“agora” (l. 8, 37, 46, 51, 67) e do “A partir de agora” (l. 24), lembrando que este 

“agora” equivale ao momento em que Schettini estava conversando com o 

entrevistador. Contudo, o leitor desta RE terá a sensação que o “agora” escrito é o 

do seu presente também, uma vez que o presente das enunciações de documentos 

escritos possui uma duração mais alongada. Dessa forma, observa-se que as 

respostas são dadas dentro de um tempo demarcado pela enunciação, mas não a 

associa a um momento determinado, uma vez que o MR e o ME são coincidentes. 

Se conclui, daí, que esse “agora” é reinventado pelos locutores da entrevista e pelo 

leitor desta. 

Também são encontradas expressões temporais que servem para marcar a 

narrativa, mas que mantêm vínculo com o tempo da enunciação. São elas: “depois” 

(l. 6); “nos últimos dois anos e meio” (l. 36, 63) e “de 2010” (l. 71). 

 

SISTEMA ENUNCIATIVO 
Concomitância MR Presente Linhas 

Concomitância MA Presente é (7, 23, 32, 40); ganha (7); revela (8); é 
aperfeiçoar (9); temos (12, 22, 27, 32, 51, 
67); altera (15); estamos terminando (17); 
estamos (34, 57); acreditamos (23); está (27, 
54); queremos (30); traga (30); vamos fazer 
(35); seja (37); são (39); iniciamos (42); é 
tornar (46); pode ajudar (50); é explorar (52); 
deixamos (52); comparamos (53); estão 
(56); falamos (57); estamos falando (57); 
devemos ver (62); investimos (63); 
melhoramos (66); tem sido (66); permite (70) 

Não-
Concomitância 

Posterioridade 
MA Futuro 

haverá (24); estaremos (34); estaremos 
focados (42); daria (60) 

 Anterioridade MA 
Pretérito 

promoveu (6); ficou (12); fizemos (15); foi 
(17, 45, 65); era criar (18); eram (20); foi 
finalizar (22); tínhamos (31); sinalizaram (33) 

Quadro 39 – RU – Entrevistas – Tempos Plenos – Sistema Enunciativo 

 

Ao se analisar a marcação temporal via formas verbais, nota-se que os 

acontecimentos passam no tempo presente, enquanto os do passado e os do futuro 
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são delimitados referindo-se ao primeiro (Quadro 39), ou seja, o sistema temporal é 

todo enunciativo.  

Como na análise da entrevista anterior, os resultados encontrados para os 

semitempos (Quadro 40) confirmam os obtidos para os tempos plenos, lembrando 

que a forma de apresentação desses semitempos é a mesma que foi utilizada nas 

análises anteriores. 

 

SISTEMA ENUNCIATIVO 
Concomitância MR Presente Linhas 

Concomitância MA Presente  [é] buscando (9); [temos] concentrar (14); [é] 
voltarmos (23); [estamos] implantamos (34); 
[vamos] seja transportado (37); [é] ganhar 
(41); [pode] melhorar (50); [deixamos] desejar 
(52); [está] traçada (55); [devemos] 
destacarmos (62); [investimos] 
redesenhando (64); [temos] operar (67); 
[permite] explorar (70) 

Não-
Concomitância 

Posterioridade 
MA Futuro 

[estaremos] cumprir (35) 

 Anterioridade MA 
Pretérito 

encerrar [promoveu] (6); [altera] adquirido 
(16); [era] aumentar (18); [vamos] adquirido 
(36); [foi] termos (45); [foi] aumentado (45) 

Quadro 40 – RU – Entrevistas – Semitempos – Sistema Enunciativo 

 

Quanto aos embreantes de lugar, são inexistentes. O lugar pode ser inferido 

como sendo aquele em que aconteceu a entrevista, porém não se sabe se foi na 

sala do gestor ou na redação da publicação, bem como o local no qual o co-

enunciador lerá a matéria. 

Como já foi mencionado na análise da entrevista bb.com.você, toda 

entrevista pressupõe uma encenação de uma conversa. No caso específico desta, a 

forma que foi respondida, intencionalmente ou não, termina por confirmar o ethos 

que esta sendo adotado: o de um gestor que vive para a organização e incorporou 

toda a sua filosofia; ele personifica os valores da empresa e, portanto, fala por esta. 

Tanto isto é verdade que em suas falas não se consegue distinguir onde está 

impresso apenas a opinião de Márcio Schettini e onde começa a exposição apenas 

do posicionamento do Unibanco. 

Esta entrevista é uma caracterizada como sendo de opinião, ou seja, “[...] é 

aquela que colhe o ponto de vista do entrevistado sobre determinado assunto [...]” 

(BOND, 1962 apud RABAÇA; BARBOSA, 2001, p. 272) montado sob um grande 
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argumento de competência que aponta para um gestor que ocupa uma das muitas 

posições de gestores existentes no Unibanco S.A. e para quem foi destinada a 

função de reestruturar o segmento de atuação Varejo desta corporação. Todavia, 

ainda se podem destacar outros pequenos argumentos que terminam por embasar 

este maior. 

Pode-se afirmar que, na primeira resposta (l. 13-25), inicialmente, é 

apresentado um argumento que reenquadra o real, o qual retoma um mundo 

conhecido, que serve imediatamente de ponto de referência para defender novos 

pontos de vista, ou seja, busca-se um deslocamento do antigo/aceito para o novo. 

Neste excerto, o que se coloca são os formatos estruturais do segmento Varejo, 

tomando-se o antigo na procura de uma aceitação do novo como sendo o melhor 

para o Unibanco no momento em questão. 

O argumento de superação, cuja essência é insistir na possibilidade de ir 

sempre mais longe num certo sentido, aparece em alguns trechos da matéria – nas 

linhas 27 a 32, 51 a 53, 40 a 48 e 62 a 71 – uma vez que os gestores e os 

colaboradores da instituição em questão terão que se superar para acompanhar as 

mudanças constantes no mercado organizacional e as imposta pelo novo perfil 

traçado para o Varejo do Banco, visando sempre alcançar as metas da organização 

e as fixadas para cada um dos funcionários. 

Enquanto que o argumento de autoridade é presenciado nas linhas 56 a 59: 

é o gestor Schettini que está atestando as vantagens administrativas conseguidas 

com a reestruturação sofrida no Varejo. Vale ressaltar que esse argumento 

apresenta uma proposição como aceitável porque a pessoa que a afirma tem a 

capacidade para fazê-lo; este indivíduo deve ser reconhecido como autoridade pelo 

auditório para que este aceite o que lhe é proposto. Ninguém melhor que Schettini 

para atestar afirmações sobre as mudanças Varejo, uma vez que foi aquele o 

mentor destas. 

Como em quase toda entrevista, há um pequeno trecho (l. 6-10) que 

precede o corpo da matéria propriamente dita. Entretanto, neste, encontra-se uma 

breve apresentação acerca da reestruturação do Varejo do Unibanco S. A. O excerto 

é estruturado em terceira pessoa do singular e há uma brevíssima apresentação de 

Schettini, o entrevistado. Este trechinho tem como função precípua a exposição do 

que trata o corpo textual da entrevista em questão.  
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Pensando-se sobre as funções da linguagem, percebe-se que, nesta 

entrevista, há uma predominância da função referencial, a centrada no referente 

“reestruturação do Varejo” do Unibanco. Isso acontece porque o foco deste texto é 

divulgar os novos rumos que foram traçados para esse segmento de atuação da 

instituição bancária em questão. Mas, também se presencia a função conativa uma 

vez que o gestor sempre está estimulando os leitores/colaboradores do Unibanco a 

trabalhar buscando sempre novos e maiores desafios a alcançar, outrossim, a se 

destacar como profissionais. 

Igualmente, tem-se a função expressiva, com a qual o enunciador apresenta 

seus pontos de vistas. Neste caso, estes são fundamentados na 

autoridade/competência de Márcio Schettini para dissertar acerca do assunto 

tratado, reestruturação do Varejo, bem como no cargo de confiança que este ocupa 

na instituição bancária aqui analisada. 

Esta pode ser considerada como uma matéria institucional uma vez que 

demonstra as modificações que estão acontecendo no Unibanco, fato que ajuda a 

construção de um ethos empresarial de vanguarda nas suas atividades, já que 

atravessa mudanças significativas as quais conduziram a corporação para novos 

desafios. 

Por fim, salienta-se ainda que em ambas produções textuais, tanto na 

entrevista da RBB como na da RU, foi detectada a ausência do uso de vírgulas, 

aquelas que têm a função de marcar do deslocamento do advérbio de tempo, no 

caso da bb.com.você (l. 23), e o de lugar, para a Revista Unibanco (l. 13).  

Feita esta última observação, chega-se ao final das análises empreendidas 

para as entrevistas selecionadas. 

 

 

4.2 GÊNERO INFORMATIVO 

 

O gênero informativo “[...] tem como produto básico a notícia, o relato puro 

dos acontecimentos, assemelhando-se o máximo possível aos comunicados que [...] 

excluem, na medida das possibilidades as inferências e julgamentos” (REGO, 1987, 

p. 36-37), sendo matérias de interesse mais imediato e passageiro.  

Esse gênero recebe igualmente outra denominação, a de jornalístico, a qual 

é utilizada por Araújo e Souza (2004, p. 134). Estas teóricas afirmam que, no gênero 
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informativo, “[...] a instituição jornalística assume o papel de observadora da 

realidade, registrando os fatos e informando a sociedade”, é eminentemente “[...] 

saber o que se passa [...]”.     

 

 

4.2.1 Notas 

 

De acordo com Rabaça e Barbosa (2001, p. 512), a nota jornalística é uma 

“Pequena notícia destinada à informação rápida. Caracteriza-se por extrema 

brevidade e concisão [...] Destina-se a prestar esclarecimento ao público, firmando a 

posição da instituição como respeito a determinado fato”.  

Este tipo de matéria, pertencente ao gênero informativo ou jornalístico, deve 

ser caracterizada como uma informação rápida, ou seja, um brevíssimo texto 

jornalístico, estruturado a partir de frases curtas e parágrafos igualmente breves – 

geralmente únicos – bem como deve ser isenta de pontos de vista, sendo, dessa 

forma, uma “Observação concisa [...] apontamento para fazer lembrar alguma coisa” 

(ANDRADE, 1996, p. 80).  Deve conter relato de fatos hodiernos, sem, contudo, 

apresentar o desenrolar desses.  

Araújo e Souza (2004, p. 134) advogam que uma nota “[...] corresponde ao 

relato de acontecimento que estão em processo de configuração [...]”. 

Cabe salientar que a nota é sempre um texto curto, como já foi mencionado, 

sobre algum fato que seja de relevância noticiosa, mas que apenas o lide48 basta 

para descrevê-lo. 

As notas selecionadas para a realização deste trabalho podem ser lidas, na 

íntegra, em sua versão para análise, nos apêndices G e H; e, na versão original das 

REs, nos anexos U e V. 

 

 

 

 

                                                            
48 Constitui a “Abertura de texto jornalístico, na qual se apresenta sucintamente o assunto ou se 
destaca o fato essencial, o clímax da história. Resumo inicial, constituído pelos elementos 
fundamentais do relato [o quê, quem, quando, onde, como e por quê – embora não seja necessário 
que todos estejam presentes] a ser desenvolvido no corpo do texto. O lide torna possível, ao leitor 
que dispõe de pouco tempo, tomar conhecimento do fundamental de uma notícia em rapidíssima e 
condensada leitura do primeiro parágrafo” (RABAÇA e BARBOSA, 2001, p. 426). 
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4.2.1.1 bb.com.você 

 

O ethos adotado, na nota49 da revista bb.com.você, é o de um setor da área 

da comunicação social – a Ouvidoria Interna – competente e ciente da sua 

responsabilidade junto ao seu público-alvo, no caso o leitor da revista em questão, 

ou seja, o funcionário do Banco do Brasil, bem como se mostra preocupado com os 

problemas/situações que este auditório pode atravessar no seu cotidiano profissional 

e no seu ambiente de trabalho.  

Observa-se a seguir como esta construção se processa tanto em nível 

lingüístico como em nível argumental. Inicia-se esta análise com os dados 

lingüísticos encontrados na própria produção textual. 

O(s) enunciador(es), neste texto, sofre(m) um quase total apagamento, 

quase porque, na linha 10, aparece um pronome possessivo (“nossa”) que o revela. 

No resto da matéria, o locutor se expressa de modo impessoal, como um narrador 

que se utiliza da terceira pessoa para apresentar os fatos.  

Portanto, notou-se que há um apagamento dos embreantes de pessoa do 

“EU” enunciativos. Isto ocorre de maneira proposital e acontece para conferir uma 

maior autenticidade ao relato do ocorrido. O uso deste recurso é muito difundido nas 

redações jornalísticas, bem como no meio científico, uma vez que confere às 

matérias uma maior credibilidade junto ao público leitor por parecer que foi realizado 

uma narração independente de quem a apresenta, transparecendo, assim, uma 

pseudo-neutralidade em relação ao fato que está sendo demonstrado. Esta 

impessoalidade ainda é mais reforçada ao se chamar a voz legal para atestar a 

veracidade do que está sendo exposto (l. 9-12) na nota.  

Quanto aos co-enunciadores, são interpelados em várias partes do texto a 

partir do pronome “você” (l. 5, 6, 20, 23), que equivale hodiernamente ao “TU,” e os 

possessivos correlatos a este pronome (“seu”, l. 7, e “sua”, l. 8). Estes também 

podem ser entendidos como alocutários ou como os leitores propriamente ditos, uma 

vez que estes personagens se sobrepõem nesta produção.  

Sobre os embreantes de espaço, ou seja, as palavras ou expressões que 

ancoram a situação enunciativa em nível espacial, tem-se o “aqui” (l. 21) que faz 

uma referência ao lugar que tanto o redator/locutor quanto alocutário estão, isto é, 

no solo brasileiro, isso se pode deduzir pela citação de uma Lei deste país (l. 10-13). 
                                                            
49 NOTAS: Assédio sexual. bb.com.você. Brasília, n. 33, jul/ago, 2005. p. 36. 
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Ao se pensar nos embreantes de tempos, ou seja, aquelas palavras ou 

expressões que ancoram a situação enunciativa em nível temporal, observa-se que, 

neste texto, há apenas os tempos verbais para marcá-lo. 

Acerca destes tempos verbais, começa-se analisando os plenos – aqueles 

referentes ao modo indicativo (Quadro 41). Pode-se igualmente afirmar que os 

enunciados foram produzidos no presente dêitico que permite situar a enunciação 

entre passado (fatos anteriores àqueles que estão sendo apresentados) e o futuro 

(acontecimentos posteriores àqueles que estão sendo relatados). Esse presente 

organiza a situação de enunciação como se essa transcorresse no ato de 

enunciação, ou seja, os tempos verbais, nesta produção, estão relacionados ao 

sistema enunciativo, o qual remete diretamente ao momento da enunciação, mas 

estes verbos foram instaurados no momento de referência presente que vai do 

momento do acontecimento em que o enunciador escreve a nota até o momento em 

que o co-enunciador o lê. Como já se sabe, neste caso, o momento de referência é 

mais longo que o da enunciação, entretanto, é simultâneo também a este, em algum 

instante desta prolongada faixa de tempo. 

 

SISTEMA ENUNCIATIVO 
Concomitância MR Presente Linhas 

Concomitância MA Presente é abordada(o) (5); parte (7); é (8 – dois 
registros –, 10, 18); vira (8); insiste (9); diz 
(10); indicam (14); são (14, 19, 22); 
denunciam (16); repelem (20); precisa (23) 

Não-
Concomitância 

Posterioridade 
MA Futuro 

será (22) 

Quadro 41 – RBB – Notas – Tempos Plenos – Sistema Enunciativo 

 

SISTEMA ENUNCIATIVO 
Concomitância MR Presente Linhas 

Concomitância MA Presente [pode] estabelecer (6); [insiste] obter (9); [é] 
constranger (10); [é] obter (11); [é] 
prevalecendo (12); [denunciam] serem 
ridicularizadas (16); [denunciam] temerem 
(17); [denunciam] saberem (17); [denunciam] 
fazer (17); [é] dada (18); [é] configurar (19); 
[é, são] seja (20); [é, são] necessite (21); [é, 
são] hesite (21); [é, são] procurar (21); [são] 
encontre (22) 

Quadro 42 – RBB – Notas – Semitempos – Sistema Enunciativo 
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Também que foram colocados num quadro (o de número 42) os 

semitempos, que só expressam aspecto quando ligados aos tempos plenos que lhes 

determinam a situação comunicativa (KOCH, 2000, p. 41-42). Com isso, igualmente, 

contribuem para a embreagem temporal do discurso, reforçando o mesmo resultado 

do Quadro 41. Quanto à representação no quadro, manteve-se a utilizada nas 

análises anteriores. 

Uma ressalva deve ser feita, no período “Por isso, caso [...] Ouvidoria 

Interna” (l. 20-21), no qual há três verbos conjugados no presente do subjuntivo. 

Estes exprimem uma apreciação hipotética sobre a situação de que se fala, não 

estando ligados, em termos de limite sentencial, a nenhuma forma verbal plena, pois 

a oração principal não foi atualizada. Estes semitempos se ligarão à forma plena do 

enunciado anterior, o que não prejudica o entendimento do parágrafo, uma vez que 

o co-enunciador consegue interpretá-lo sem nenhum problema.  

Feitas essas ponderações sobre a embreagem de tempo, pode-se concluir 

que, apesar da aparente objetividade existente nesta nota, há um “EU” 

representando a voz da Ouvidoria Interna que se dirige a um “TU” apontado como o 

público leitor dessa publicação, a qual mobiliza um dêitico espacial – “aqui” (l. 21) – 

e as marcas de tempos presente dos verbos (Quadros 41 e 42). 

 

CLASSIFICAÇÃO DOS 
ADJETIVOS 

LINHAS 

Objetivos / Descritivos sexual e variações (3, 6, 7, 11, 15, 19); 
grosseira (5); não (8); Penal (13); alvo (20)  

Avaliativos não-axiológicos interna (1, 22); assédio (8); mais vulneráveis 
(14); claras (19) 

Avaliativos axiológicos muito importante (18)  

Quadro 43 – RBB – Notas – Classificação dos Adjetivos 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS 
LOCUÇÕES ADJETIVAS 

LINHAS 

Objetivos / Descritivos de constrangimento (10-11); de superior 
hierárquico ou ascendência (12); [de]  
ascendência (12); de emprego, cargo ou 
função (13); [de] cargo ou função (13); [de] 
função (13); de conduta (19)  

Quadro 44 – RBB – Notas – Classificação das Locuções Adjetivas 

 

Sobre os adjetivos e as locuções adjetivas encontradas (Quadros 43 e 44), 

observa-se a não existência de ambos os componentes gramaticais com valoração 
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afetiva, provando mais uma vez a tentativa de suprimir a subjetividade enunciativa. 

Nota-se também que há cinco registros de adjetivos avaliativos axiológicos e dois 

dos não-axiológicos. Estas marcas qualificadoras demonstram a presença subjetiva 

do enunciador, uma vez que estes tipos de qualificadores estão diretamente 

relacionados ao sistema avaliativo deste sujeito. A presença maciça de locuções 

adjetivas descritivas e a de nove registros de adjetivos com este mesmo valor 

apontam para a tentativa de, mais uma vez, impessoalizar o enunciador textual 

como já foi ressaltado, ou seja, tenta-se apresentar o discurso da forma mais 

objetiva possível, mesmo que esta meta seja traída minimamente pelo uso de 

algumas palavras ou expressões também já mencionadas. 

Após a análise dos dados linguísticos, passa-se para a dos argumentos e a 

das estratégias comunicativas utilizadas para a construção do sentido e do ethos. 

No primeiro enunciado do texto, os locutores expressam a sua preocupação 

com o seu auditório, ou seja, com o seu público de interesse – os funcionários do 

Banco do Brasil, segmento para o qual a revista é editada/publicada –, ao definirem 

o que é assédio sexual. Para solidificar esta “preocupação”, utilizam um argumento 

conservador, o qual se apoia em elementos preexistentes no próprio auditório, 

baseando-se em uma ideia já aceita sobre o assunto, prestando-se assim apenas 

em reativar o circuito de pontos de vista antigos, uma vez que as pessoas em geral 

concordam com o que é exposto. Neste mesmo parágrafo, há a voz da Lei, citada 

ipsis litteris, exposta em discurso direto, a qual representa a autoridade máxima de 

um país, constituindo assim uma argumentação por autoridade. Ainda neste 

parágrafo, também é solicitada outra autoridade da sociedade contemporânea: as 

pesquisas, que apresentam dados que não são questionados.   

No segundo parágrafo, retorna-se ao argumento conservador apenas para 

esclarecer a posição do Banco frente ao assunto.  

Nota-se que este texto, em sua totalidade, é construído de forma hipotética. 

Isso é facilmente comprovado ao se verificar os três registros de conjunções com 

caráter condicional (“se”, l. 5 e 6, e “caso”, l. 20) e os verbos no modo subjuntivo (l. 

20 e 21) já mencionados.  

Como é uma matéria produzida pela Ouvidoria Interna do BB, deve ser 

classificada como matéria institucional, a qual expressa o que ocorre na instituição, 

mesmo que isso seja apenas em nível de ideias: o que o BB entende como sendo 
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caracterizado como assédio sexual e qual a postura desta empresa frente a um fato 

desta monta.  

Acerca das funções da linguagem, observou-se que, apesar de ser uma nota 

e, por isso, ter um apelo à neutralidade jornalística, a função conativa é a 

predominante – vide a recorrência do pronome “você” (l. 5, 6, 20, 23), que equivale 

hodiernamente ao “TU” enunciativo, e os possessivos correlatos a este pronome 

(“seu”, l. 7, e “sua”, l. 8) – apesar da presença também significativa da função 

referencial, como já era esperado para um texto como este. A predominância 

apelativa é facilmente compreensível ao se resgatar o sujeito falante – Ouvidoria 

Interna do BB –, este departamento organizacional tem como função primordial 

destacar a voz/importância do público de interesse para uma empresa que, no texto 

estudado, são os funcionários do BB, fazendo-os assumir um comportamento não 

tão comum nas organizações, o de denúncia, mas que seria o esperado em casos 

de assédio sexual. Também se notou a presença da função emotiva, explicitamente 

a partir do pronome “nossa” (l.10) e pela própria exposição dos argumentos, 

denotando a exposição de um ponto de vista, neste exemplo em específico, o da 

Ouvidoria em questão. 

Ainda se deve ressaltar que Ouvidoria, apesar de ser um departamento 

ocupado por comunicadores, tem influência da FD dos administradores. O discurso 

proferido por esta termina sendo uma mescla da sua FD original com a da que sofre 

influência, com o sentido determinado predominantemente por esta última.   

Por fim, observou-se que os elementos colocados, nesta produção, foram 

para tornar os funcionários do BB convictos da sua importância para esta empresa, 

bem como convencê-los de que são o público razão desta área – a Ouvidoria Interna 

do Banco do Brasil – existir. Com isso, chega-se ao discurso de um Ombudsman50, 

o qual é uma mescla do jornalístico – ao noticiar as preocupações hodiernas 

circulantes nas empresas – com o administrativo – esse terminando por construir um 

ethos mais adequado a um profissional dessa área na atualidade, ou seja, o de um 

profissional preocupado com o bem estar dos seus colaboradores internos, uma das 

razões do sucesso das instituições. Essa tendência de valorização dos empregados 

de uma organização já foi destacada por Paulo Nassar (2006, p. 81), quando 

                                                            
50 De acordo com Andrade (1996, p. 82), ombudsman é uma “Palavra sueca que significa defensor do 
povo ou representante supremo do rei. – Surgiu na Suécia em 1713”. Na teoria das RRPP, é usada 
como sinônimo de Ouvidor. Sua forma feminina é ombudswoman. 
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afirmou: “[...] se as empresas quisessem produzir mais e com uma gotinha de 

felicidade, seria preciso trazer a humanidade para dentro do ambiente de trabalho”.  

 

 

3.2.1.2 Revista Unibanco 

 

Na nota51 da Revista Unibanco, o ethos adotado é o de uma empresa 

preocupada em disponibilizar para os seus funcionários um canal/ferramenta de 

comunicação que possibilite “o envio de opiniões, críticas e sugestões sobre 

diversos temas” (l. 5-6), ou seja, de uma corporação competente e ciente de que 

ouvir o seu público leitor, no caso o colaborador interno, na atualidade, é 

imprescindível, bem como se mostra inquieta e disposta a ouvir/colher as 

opiniões/pontos de vista que este auditório pode expor sobre sua própria prática. 

 Observa-se a seguir como esta categoria retórica se apresenta tanto em 

nível argumental como no linguístico. Começa-se, então, esta investigação com o 

estudo dos argumentos e a das estratégias comunicativas usadas nesta produção 

textual. 

Esta matéria foi estruturada em um único parágrafo, como acontece 

comumente com as notas. O texto todo é construído dentro de um argumento 

pragmático que, só para lembrar o que já foi mencionado no capítulo anterior, “[...] 

permite apreciar um ato ou um acontecimento consoante suas consequências 

favoráveis ou desfavoráveis” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, [1958] 2002, p. 

303). “A partir do momento em que a ligação fato-conseqüência é constatada, a 

argumentação se torna válida [...]” (p. 304). Dessa forma, Perelman e Olbrechts-

Tyteca ([1958] 2002) advogam que a consequência funciona, neste caso, como uma 

condição do fato e termina por favorecer a defesa deste frente a uma possível 

desconfiança ou má vontade por parte do auditório.   

O fato é que o Voz Ativa passou por ser a “principal ferramenta de interação 

entre colaboradores e o Unibanco” (l. 4-5), funcionando como a Ouvidoria já 

citada/apresentada na nota do bb.com.você. Para comprovar isso, como não poderia 

deixar de existir na sociedade contemporânea, no mundo empresarial e, 

                                                            
51 UNIBANCO em revista: Comunicação: Interatividade. Revista Unibanco, São Paulo, ano 15, n. 
341, p. 18. mar. 2007.   edição em Ref. é diferente de número. Aqui, creio ser o número da revista.  
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principalmente, no bancário, o argumento pragmático vem acompanhado de um de 

autoridade, expresso através das estatísticas apresentadas na matéria, isto é, da 

“voz” incontestável dos números, os quais atestam essa ideia e que são 

resultados/consequências do fato mencionado na abertura do texto.  

Como na nota anteriormente analisada, observa-se que todo o argumento 

exposto foi colocado para tornar os funcionários convictos de que suas opiniões são 

de suma importância para a empresa, bem como convencê-los de que são o público 

razão desta empresa ter o sucesso que tem e que essa quer “abrir” canais que 

sejam notoriamente eficientes – daí, a reformulação da ferramenta comunicacional 

em questão e dos números expostos na produção – os quais possibilitem o 

constante diálogo. Com isso, igualmente se chega ao discurso do 

Comunicador/Ouvidor, o qual ouve e responde em tempo hábil todas as mensagens 

que lhes chegam. 

Como esta é uma nota que visa divulgar o que está acontecendo no 

Unibanco, deve, portanto, ser classificada como sendo uma matéria institucional. 

Também se percebe que todo o texto foi construído na função referencial, 

uma vez que o que se lê é uma descrição da reformulação sofrida pelo Voz Ativa. A 

partir do uso desta função, destaca-se ainda que este texto cumpre com o esperado 

para uma nota jornalística, uma neutralidade expressa a partir da linguagem 

denotativa utilizada. 

Após a análise dos argumentos utilizados nesta matéria, passa-se ao exame 

dos dados linguísticos para a construção do sentido e do ethos. 

Os enunciadores, neste texto, sofreram um total apagamento tanto em nível 

de “EU” quanto de “TU”. Isso ocorre de maneira proposital e se dá para conferir uma 

maior autenticidade àquilo que está sendo proferido. Percebe-se que o uso deste 

recurso, como já foi dito também para a outra nota estudada, é muito difundido nas 

redações jornalísticas, fato esse igualmente comprovado aqui, uma vez que ambas 

se utilizam deste artifício, cuja finalidade precípua é marcar a neutralidade 

enunciativa.  

Acerca dos embreantes de espaço, observa-se que esses não foram 

encontrados, isto é, não há itens linguísticos que marquem o espaço em que ocorre 

a situação enunciativa. Porém, pelo conhecimento de mundo sobre a feitura dos 

textos jornalísticos, sabe-se que a enunciação desta nota acontece na redação da 

revista, no momento em que é escrita, tendo, da mesma forma que os textos já 
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examinados, o momento de referência mais longo que o da enunciação, contudo, 

pode-se dizer que aquele é simultâneo também a este, em algum instante desta 

extensa faixa de tempo. 

Partindo-se para os embreantes de tempos, ou seja, aquelas palavras ou 

expressões que ancoram a situação enunciativa dentro de um determinado tempo, 

pode-se afirmar que este texto possui duas expressões que marcam o momento do 

acontecimento como pretérito e como não-concomitância ao momento de referência 

presente, são elas: “no início de 2006” (l. 3) e “no ano passado” (l. 8).  

Quanto aos tempos verbais, inicia-se a análise pelos plenos, ou seja, por 

aqueles que se referem ao modo indicativo (Quadro 45), pode-se afirmar que os 

enunciados foram produzidos no presente dêitico o qual permite situar a enunciação 

entre passado (fatos anteriores àqueles que estão sendo apresentados) e o futuro 

(acontecimentos posteriores àqueles que estão sendo relatados). Este presente, 

explicitamente, só aparece em um enunciado, porém essa presença serve para 

organizar toda a situação exposta nesta nota: o texto está sendo construído no 

presente, portanto, o que importa é o que a ferramenta se tornou no momento atual, 

todos os tempos pretéritos, a maioria quase que absoluta, servem para fundamentar 

o argumento principal no presente. 

 

SISTEMA ENUNCIATIVO 
Concomitância MR Presente Linhas 

Concomitância MA Presente permite (5);  

Não-
Concomitância 

Anterioridade MA 
Pretérito 

passou (3); transformou (4); comprovam 
(8); foram enviadas (9); foram respondidas 
(10);  utilizaram (11); disseram estar (11) 

Quadro 45 – RU – Notas – Tempos Plenos – Sistema Enunciativo 

 

Foi colocado, no Quadro 46, o único semitempo encontrado neste texto. 

Lembrando que este só expressa aspecto quando ligado a um tempo pleno que 

termina por lhe determinar a ancoragem temporal. Com isso, como já foi afirmado 

anteriormente, este também serve para contribuir com a embreagem temporal 

discursiva, uma vez que está no MR presente do sistema enunciativo. Manteve-se 

igualmente a forma de apresentação adotada para esta categoria nos exames 

anteriores. 
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SISTEMA ENUNCIATIVO 
Concomitância MR Presente Linhas 

Concomitância MA Presente [permite] disponibilizar (6) 
Quadro 46 – RU – Notas – Semitempos – Sistema Enunciativo 

 

Empreendidas essas observações sobre a embreagem de tempo, pode-se 

concluir que, apesar da aparente total objetividade/neutralidade existente nesta nota, 

há um “EU” representando a percepção avaliativa e, portanto, subjetiva do Unibanco 

frente à ferramenta apresentada – o Voz Ativa – que se dirige a um “TU” apontado 

como o público leitor desta publicação, a qual mobiliza expressões e marcas 

temporais (Quadros 45 e 46). 

 

CLASSIFICAÇÃO DOS 
ADJETIVOS 

LINHAS 

Objetivos / Descritivos Ativa (3, 8); mais frequentes (6-7); passado (8)  
Avaliativos não-
axiológicos 

grande (3); principal (4); diversos (6) 
 

Avaliativos axiológicos satisfeitos (11) 

Quadro 47 – RU – Notas – Classificação dos Adjetivos 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS 
LOCUÇÕES ADJETIVAS  

LINHAS 

Objetivos / Descritivos de interação (4); de opiniões, críticas e 
sugestões (5); de status da mensagem (7); da 
mensagem (7); do Voz Ativa (8); dos 
colaboradores (10-11); de serviços (12) 

Quadro 48 – RU – Notas – Classificação das Locuções Adjetivas 

  

Ainda resta a investigação acerca dos adjetivos e as locuções adjetivas 

(Quadros 47 e 48).  Observa-se a não existência de ambos os fatos gramaticais 

citados indicando valoração afetiva, provando, desta maneira, mais uma vez, a 

tentativa de suprimir/apagar totalmente a subjetividade enunciativa. Percebeu-se 

igualmente que, para os adjetivos, há três registros dos avaliativos axiológicos e dois 

dos não-axiológicos. Estas marcas qualificadoras demonstram, timidamente, a 

presença subjetiva do enunciador, uma vez que esses tipos de avaliadores estão 

diretamente relacionados ao sistema avaliativo deste sujeito, comprovando mais 

uma vez que não existe produção textual destituída totalmente de subjetividade. A 

presença maciça de locuções adjetivas descritivas e a de quatro registros de 

adjetivos com este valor apontam para a tentativa de, mais uma vez, impessoalizar 
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inteiramente o enunciador textual como já foi salientado anteriormente, ou seja, 

busca-se apresentar o discurso da maneira mais objetiva possível, mesmo que este 

objetivo inicial seja traído/desviado minimamente pelo uso de algumas palavras ou 

expressões também já mencionadas.  

Como aconteceu nos editoriais e nas entrevistas analisados, as notas 

carecem de uma revisão da língua vernacular, ocorrendo a não utilização adequada 

da pontuação, fato que a pesquisadora entende como inadmissível para publicações 

do porte das estudados neste trabalho. 

Vale ressaltar ainda que ambas possuem formações discursivas tanto da 

Administração de Empresas como da Relações Públicas, imprimindo de forma 

acentuada o que se denomina de discurso da Comunicação Organizacional, o qual 

disponibiliza canais de diálogo entre a organização e seus públicos de interesse – no 

BB, através da Ouvidoria Interna, e no Unibanco, pela ferramenta Voz Ativa. 

 

 

4.2.2 Notícias 

 

A notícia é um “Relato de fatos ou acontecimentos atuais, de interesse e 

importância para a comunidade, e capaz de ser compreendida pelo público” 

(RABAÇA; BARBOSA, 2001, p. 513). Para Erbolato (2004, p. 49), por sua vez, este 

tipo de texto é considerado “[...] a matéria-prima do jornalismo [...]”. Toda a atividade 

desta área se desenvolve na busca deste tipo de matéria. 

Nas palavras dos editores da revista Colliers Weekly (apud RABAÇA; 

BARBOSA, 2001, p. 513), notícia seria  

  

[...] tudo o que o público necessita saber; tudo aquilo que o público deseja falar; 
quanto mais comentário suscite, maior é o seu valor; é a informação exata e 
oportuna dos acontecimentos, descobrimentos, opiniões e assuntos de todas as 
categorias que interessam aos leitores; são os fatos essenciais de tudo o que 
aconteceu, acontecimento ou ideia que têm interesse humano. A notícia se funda, 
pois, no público, e deve-se avaliar seu interesse apreciando nela o que interessa 
ao público. A essência, pois, da notícia, está determinada pelo interesse público.    

 

Segundo Araújo e Souza (2004, p. 135), a notícia é um “[...] relato integral de 

um fato que já apareceu para a sociedade”.  

Rabaça e Barbosa (2001, p. 514) ainda advertem que  
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[...] para que, com toda a técnica jornalística, se produza uma boa notícia, é 
essencial que o fato reúna determinados atributos, como: atualidade, veracidade, 
oportunidade, interesse humano, raridade, curiosidade, importância e 
conseqüência para a comunidade, proximidade etc.  

 

Entretanto, seguindo outro raciocínio, Stanley Johnson e Julian Harris (apud 

ERBOLATO, 2004, p. 53) advoga que notícia é “Qualquer coisa que muitas pessoas 

queiram ler é notícia, sempre que ela seja apresentada dentro dos cânones do bom 

gosto e das leis de imprensa”. 

“Como fenômeno essencialmente jornalístico, a notícia requer tratamento 

apropriado – que envolve apuração, pesquisa, comparação, interpretação, seleção – 

e redação adequada, de acordo com as peculiaridades do veículo” (RABAÇA; 

BARBOSA, 2001, p. 514). Com isso, observa-se que o que é noticiado deve ser 

resultado de um planejamento editorial bastante criterioso e que deve obedecer a 

linha do veículo que a publica.  

Nas seções 4.2.2.1 e 4.2.2.2 deste trabalho, empreende-se as análises das 

notícias selecionadas tanto na bb.com.você quanto na Revista Unibanco. Estas 

produções textuais são encontradas, na íntegra, nos Anexos X e Z – versão original 

– e nos Apêndices I e J – na versão da análise.   

 

 

4.2.2.1 bb.com.você 

 

O ethos adotado, na notícia52 da revista bb.com.você, é o de uma Diretoria, 

no caso a de Logística, competente, eficiente e eficaz no desempenho das suas 

atribuições, cuja presença se faz sentir em todos os outros ambientes de trabalho do 

Banco do Brasil. Ao construir esta categoria retórica para esta unidade do BB, 

também expandiu-se para a própria organização, uma vez que também apresenta 

dados que, como se observa a seguir, que corroboram para a elaboração de um  

ethos corporativo com qualidades similares a da referida Diretoria. 

Nota-se, a partir de agora, como esta construção se processa tanto em nível 

linguístico como em nível argumental, bem como o das estratégias de comunicação 

utilizadas para que o público enfocado pela publicação adira aos pontos de vista 

                                                            
52 NA mesma busca. bb.com.você. Brasília, n. 40, set/out, 2006. p. 14-15. 
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expostos na matéria. Inicia-se, entretanto, esta análise com os dados linguísticos 

encontrados no próprio corpo da produção textual. 

Percebem-se algumas marcas de embreagem de pessoa. Há, neste texto, 

uma interlocução direcionada a um “você” que equivale ao “TU” explícito na linha 7. 

Quanto ao “EU”, existem pouquíssimos registros (Quadro 49), totalizando apenas 

sete destes, sendo dois pronomes da primeira pessoa do plural e cinco verbos 

flexionados nesta mesma primeira. Não há, portanto, nenhuma ocorrência que 

remeta a este “EU” em primeira pessoa do singular, nem este é expresso na forma 

de “a gente” e de “nós” explícito. Isso pode ser explicado, uma vez que a primeira 

pessoa do singular transmitiria uma subjetividade não aceita para a para este tipo de 

matéria, o mesmo acontecendo com o “a gente” e o “nós” explícito que coloca 

fortemente o locutor no texto produzido. 

 

FORMAS DO “EU” FORMAS / NÚMERO DA LINHA 
Pronomes da 
primeira pessoa do 
plural 

nosso  e flexões (11, 15)  
 

Terminações 
verbais da primeira 
pessoa do plural 

falamos (29); podemos (29); usamos (49 –dois 
registros–); teríamos (52) 

Quadro 49 – RBB – Notícias – Formas de explicitação do “EU” 

 

Dessa forma, nota-se que há um quase apagamento dos marcadores de 

pessoa, ou seja, do “EU” e do “TU” enunciativos. Isto ocorre de maneira proposital e 

acontece para conferir uma maior autenticidade à notícia. Por dar a impressão que 

foi realizado um relato independente de quem o apresenta, no caso o jornalista, o 

uso deste recurso é muito difundido e usado por este comunicador, pois confere às 

matérias uma maior credibilidade junto ao público leitor. Este profissional, entretanto, 

representa o ponto de vista da direção da empresa que publica a revista 

empresarial. Este tipo de relato, então, transparece uma pseudoneutralidade e 

objetividade em relação ao fato que está sendo retratado.  

Ainda tratando da subjetividade enunciativa, observa-se que os adjetivos 

(Quadro 50), itens lexicais de grande importância para a embreagem de pessoa 

também segue, em seu uso, a mesma estratégia de apagamento do enunciador; são 

vinte e quatro registros dos objetivos, ou seja, que apenas descrevem algo, contra 

doze avaliativos (quatro do não-axiológicos e oito dos axiológicos) e nenhum registro 
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dos afetivos, sendo que são esses três últimos que podem marcar a presença 

enunciativa. 

 

CLASSIFICAÇÃO DOS 
ADJETIVOS 

LINHAS 

Objetivos / Descritivos diário (1); Brasília (1); fundamental (4); 
característico do BB (5, 25); regionais (8, 16); 
Geral (8); A4 (16); diversos (21); real (22); 
bancárias e flexões (22, 50 –dois registros–); fácil 
(24); necessários (25); positiva (28); adaptados 
(31); ergonômicos (35); eletrônicos (36); 
arquitetônico (37); remanufaturado (44); 
reutilizado (44); responsável (47); elétrica (48); 
mais simples (50 –dois registros–); mais 
complexos (50 –dois registros–); afinada (52) 

Avaliativos não-
axiológicos 

mesma (3); caloroso (10); imensa (24); primeiro 
(31); vários (55) 

Avaliativos axiológicos tão necessários (13)  

Quadro 50 – RBB – Notícias – Classificação dos Adjetivos 

 

Caso se contabilize as ocorrências das locuções adjetivas (Quadro 51), 

sessenta e seis registros das descritivas e nenhuma das demais, pode-se inferir que 

o locutor quase conseguiu apagar suas marcas. Quase, porque há adjetivos com 

valor avaliativo, comprovando mais uma vez que não há textos totalmente 

impessoais. 

Quanto aos embreantes de tempo, ou seja, as palavras ou expressões que 

ancoram a situação enunciativa em nível temporal, tem-se o “hoje” (l. 33) que faz 

uma referência ao momento em que o redator/locutor estava escrevendo o texto em 

questão e ainda remete à posição temporal vivenciada pelo enunciador (locutor e 

enunciador se confundem nesta notícia), enquanto que, para o co-enunciador, ao ler 

esse mesmo texto, terá também a sensação de um tempo presente, que está 

transcorrendo exatamente naquele instante. Assim, o uso deste dêitico temporal 

termina por trair o objetivo principal do texto que é o da imparcialidade total do 

sujeito enunciativo na construção do discurso, ou seja, o apagamento de todo tipo 

de marca que indicasse a subjetividade enunciativa e este dêitico termina por 

apontar para a presença do sujeito enunciador. 
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CLASSIFICAÇÃO DAS 
LOCUÇÕES ADJETIVAS  

LINHAS 

Objetivos / Descritivos de uso diário (1); da Gerel Brasília (1); de 
Logística (4, 16, 55); de atendimento 
característico do BB (4-5, 25); característico do 
BB (5, 25); do BB (5, 25); de agências (7, 11); da 
Direção Geral (8); de pessoas  (8); dos negócios 
(9); do público (10); deste palco (11); da rede de 
agências (11); das unidades de apoio aos 
negócios (11-12); de apoio aos negócios (12); do 
BB (14); de trabalho (15); da Diretoria de 
Logística (15-16); de suas gerências Regionais 
(16); de papel A4 (16); de vigilância (18); de 
limpeza (18); de cheques (18); de engenharia (19, 
38); [de] arquitetura (19); dessas atribuições (20); 
de atendimentos diversos (21); de auto-
atendimento (23); de cada um dos profissionais 
da Logística (26); dos profissionais da Logística 
(26); da Logística (26); das diversas áreas (27); 
de pessoas com deficiência (30-31); de auto-
atendimento desse tipo (32); desse tipo (32); de 
acesso (33); do equipamentos (35); dos clientes 
(38); de clientes (39); de testes de qualidade de 
cartuchos de impressoras a laser (39); de 
qualidade de cartuchos de impressoras a laser 
(39); de cartuchos de impressoras a laser (39); 
de impressoras a laser (39); a laser (39); de 
racionalização (47); [de] redução (47); de papel 
(47); [de] impressões (48); de água (48); de 
energia elétrica (48); da atividade bancária (50 –
dois registros–); dos serviços  (50 –dois registros–
); de negócios (53); [de] lucros (53); [de] 
resultados (53); de cartões (56); de formulários 
(56) 

Quadro 51 – RBB – Notícias – Classificação das Locuções Adjetivas 

 

Sobre os tempos verbais (Quadro 52), os quais também marcam a 

ancoragem temporal, pode-se afirmar que os enunciados foram produzidos no 

presente dêitico que permite situar a enunciação entre passado (fatos anteriores 

àqueles que estão sendo apresentados) e o futuro (acontecimentos posteriores 

àqueles que estão sendo relatados). Este aspecto do tempo presente termina por 

estruturar a situação de enunciação como se esta transcorresse no ato de 

enunciação, ou seja, os tempos verbais, portanto, nesta produção textual, estão 

relacionados ao sistema enunciativo, o qual remete diretamente ao momento da 

enunciação, mas os verbos foram instaurados num momento de referência presente 

que vai do momento do acontecimento em que o enunciador escreve a notícia até o 

momento em que o co-enunciador/leitor o ler. O momento de referência, desta 
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forma, é mais longo que o da enunciação, entretanto, lhe é simultâneo, em algum 

instante desta alongada faixa de tempo.  

 

SISTEMA ENUNCIATIVO 
Concomitância MR Presente Linhas 

Concomitância MA Presente ficam armazenados (1); tem (4, 15); há (8); 
garantem (9); estrelam (9); ganham (10); 
estão (10); são (13); apresentam (14); é 
usado (15);  dispõe (20); contam (23); 
funcionam (23); é (24, 35, 43, 46, 49 –dois 
registros–, 51 –dois registros–, 55); 
complementa (26); faz (27); consolide (27); 
falamos (29); podemos esquecer (29); vem 
realizando (30); conta (32); indicam (33); 
cuidam (37); produz (39); param (40); são 
(44); é usado (46); usamos (49 –dois 
registros–); circula (49 –dois registros–); 
sentem (51 –dois registros–); é percebido (51 
–dois registros–) 

Não-
Concomitância 

Posterioridade 
MA Futuro 

vão (16); teríamos (52)  

 Anterioridade MA 
Pretérito 

foi (31); foram expedidos (40); foram 
enviadas (41); foram (42); foi implantado 
(45);gerou (45) 

Quadro 52 – RBB – Notícias – Tempos Plenos – Sistema Enunciativo 

 

Vale salientar ainda que são colocados, no Quadro 53, os semitempos os 

quais se ligam a um tempo pleno para expressar aspecto e lhes determinar a 

situação comunicativa (KOCH, 2000). Dessa forma, contribuem para a embreagem 

temporal do discurso, reforçando o mesmo resultado do Quadro 52, com exceção da 

não presença de itens com não-concomitância anterioridade MA pretérito. Deve ser 

dito ainda que se opta por representá-los no referido quadro como se fez até esta 

análise. 

 

SISTEMA ENUNCIATIVO 
Concomitância MR Presente Linhas 

Concomitância MA Presente saiba [há] (7); [estão] trabalhando (10); 
[estão] tenham (12); ter [dispõe] (20); [é] 
manter (24); [é] suprida (24); [é] garantir 
(25); [faz] enfrentadas (28); [conta] somados 
(32); [indicam] ajustadas (33); [cuidam] 
zelando (37) 

Não-
Concomitância 

Posterioridade 
MA Futuro 

[vão] utilizado (16) 

Quadro 53 – RBB – Notícias – Semitempos – Sistema Enunciativo 
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Neste texto, entretanto, não foram encontrados embreantes que marquem o 

espaço enunciativo, ou seja, não há as palavras ou expressões que ancorem a 

situação enunciativa em nível espacial, confirmando mais uma vez o objetivo de 

neutralizar ao máximo a informação que está sendo veiculada. Sabe-se, porém, que, 

implicitamente, a enunciação acontece na redação da revista, onde a matéria foi 

redigida. Entretanto, percebe-se que há marcações do espaço, a qual é 

empreendida apenas para situar a narração, como é o caso, por exemplo, de “da 

Gerel Brasília” (l. 1); locais referentes à “Diretoria de Logística” (l. 4) e “agências, 

órgãos regionais e unidades da Direção Geral” (l. 7-8). 

Feitas essas ponderações sobre as embreagens textuais, pode-se concluir 

que, apesar da aparente objetividade existente nesta notícia, há um “EU”, 

apresentado via marcas da primeira pessoa do plural, o qual se dirige a um “TU”, 

instaurado a partir de um “você” explícito (l. 7), o qual ainda mobilizou um dêitico 

temporal, que foi o “hoje” (l. 33). 

Após essa análise dos dados linguísticos, passa-se à dos argumentos e a 

das estratégias comunicativas utilizadas para a construção do sentido e do ethos. 

Acerca do uso das marcas do “EU” (Quadro 49), infere-se que é uma 

estratégia para que o leitor se identifique com o grupo que compõe o “nós”, ou seja, 

os funcionários do Banco do Brasil. Este recurso de identificação entre o locutor e o 

alocutário textual é bem típica dos relações públicas, uma vez que este profissional 

busca envolver o interlocutor, tornando cúmplice daquilo que está afirmando através 

deste recurso, no caso em questão, como colaborador/admirador da instituição para 

qual trabalha, o Banco do Brasil.  

A respeito do exame dos argumentos que organizam a produção textual, 

observa-se que o primeiro parágrafo é construído sob um argumento o qual possui 

como base a analogia. Estes estabelecem uma correspondência entre duas 

realidades até então separadas, possibilitando a transferência das qualidades 

reconhecidas de uma área para a outra. No texto, compara-se, via analogia, o 

trabalho da Diretoria de Logística com o do conjunto de pessoas as quais garantem 

que uma peça teatral chegue com sucesso ao palco.  

Enquanto que o segundo parágrafo está estruturado em um argumento 

conservador, o qual sustenta as formas argumentativas em elementos/ 

conhecimentos já existentes no auditório. Assim, expor as responsabilidades da 
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Diretoria de Logística é apoiar-se em saberes que já foram assimilados pelos 

funcionários do BB. 

No terceiro parágrafo, encontra-se o argumento pragmático, que é 

organizado sobre a legitimidade das atividades desempenhadas pela Diretoria de 

Logística em função das consequências geradas que é fazer funcionar perfeitamente 

uma enorme corporação como é o caso do BB. Isto é comprovado a partir dos 

números igualmente expostos no excerto (l. 15-19) e é expresso explicitamente na 

sentença a qual atesta que tudo funciona com um “padrão de atendimento 

característico do BB” (l. 25). Como não poderia deixar de existir no mundo 

empresarial, o argumento em questão vem acompanhado de números significativos 

que atestam a ideia contemporânea de uma organização de sucesso e com 

eficiência comprovada.  

Um argumento pelo exemplo estrutura o quarto parágrafo, segundo o qual, 

quando há uma certa controvérsia acerca de um determinado assunto particular, um 

exemplo é usado para fundamentar a regra. No caso aqui, seria as diversas áreas 

trabalhando que servem para consolidar a imagem positiva, pioneira e de vanguarda 

do BB frente aos demais concorrentes no mercado em que atua. Mais uma vez, este 

argumento, como o anterior, utiliza-se de números para ilustrar e embasar o 

exposto. 

Cabe uma ressalva aqui: como a notícia é escrita por um jornalista, a FD 

dominante deveria ser a da Comunicação, entretanto, este profissional está sob a 

FD da Administração de Empresas, a qual é a dos dirigentes da empresa que arcam 

com a publicação da bb.com.você, daí o uso dos números, os quais são típicos 

desta última área e a presença desses terminam por apresentar um argumento de 

autoridade. 

O quinto parágrafo foi estruturado em um argumento pela ilustração. Este 

termina reforçando a adesão a uma regra conhecida e aceita, fornecendo casos 

particulares – no caso, as atribuições da Diretoria de Logística – os quais 

esclarecem o enunciado geral – eficiência e eficácia do Banco do Brasil. 

De novo, nos parágrafos seis e sete desta notícia, reforça-se a ideia da 

produtividade, do conceito de referência e da qualidade do BB, através de um 

argumento pelo exemplo, com igual ilustração de números bastante expressivos 

acerca do relacionamento desta instituição bancária com os seus clientes, bem 

como da redução de seus custos a partir de medidas baseadas na responsabilidade 
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ambiental, exemplo que busca consolidar a imagem positiva e de vanguarda da 

corporação em questão. 

Por fim, no último parágrafo, retorna-se ao argumento com base na analogia, 

retomando a mesma semelhança de relação entre a logística do BB e o pessoal que 

trabalha atrás dos espetáculos, ambos possuidores de sucesso em seu laboro. 

Pelas ideias veiculadas nesta notícia, pode-se dizer que está inclusa no 

grupo das matérias institucionais, as quais cobrem as informações acerca de tudo 

que está acontecendo na organização e que seja assunto sobre esta naquele 

momento. 

A função referencial é a predominante na notícia do bb.com.você, uma vez 

que a produção textual remete aos referenciais situacionais, no caso as atividades 

desenvolvidas pela Diretoria de Logística do BB e dos dados comprobatórios acerca 

da eficiência e eficácia do Banco do Brasil. De forma incipiente, presencia-se 

também a função expressiva, explicitamente identificada pelos embreantes de 

pessoa (Quadro 49) e os adjetivos avaliativos, cujo objetivo maior é colocar o sujeito 

falante/escritor no texto, como pertencente da cena enunciativa criada, no caso, a 

organização BB, mais especificamente, a Diretoria de Logística. Contudo, como já 

se mencionou, esta função foi usada na elaboração textual como estratégia de 

convencer o receptor que ele faz parte daquela cena e daquele grupo de sucesso; 

desta forma, atesta-se ainda a presença da função conativa. 

Vale a pena ainda ressalvar que, em se tratando de uma revista premiada e 

de tão grande qualidade, como já foi salientado para os demais textos analisados, a 

notícia deveria passar por uma revisão da língua materna para que erros como da 

ausência da concordância no exemplo a seguir: “há uma equipe de pessoas que 

garantem o caloroso aplauso” (l. 8-9); ou a não utilização adequada da pontuação, 

como na linha 8 não aconteçam em hipótese nenhuma. Fato que a pesquisadora 

reitera como sendo inadmissível para publicações do porte das estudados neste 

trabalho.  

Nota-se que o texto, em sua totalidade, expressa o discurso jornalístico 

mesclado com o empresarial. O primeiro vem como suporte que comprova a eficácia 

e a eficiência do segundo. O ethos adquire o tom jornalístico com nuances 

empresariais, principalmente, com a apresentação maciça de números, os quais são 

bem característicos do discurso dos administradores. Os elementos linguísticos, 

entretanto, são colocados, nesta produção, para tornar os funcionários convictos da 
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sua importância na empresa, bem como convencê-los que o BB adota um ethos de 

empresa com destaque, eficiência e eficácia a partir do trabalho individual dos seus 

colaboradores. Com isso, chega-se ao discurso igualmente dos relações públicas, o 

qual é uma mescla do jornalístico com o administrativo, terminando por construir um 

ethos mais adequado a um gestor administrativo na atualidade, ou seja, o de um 

profissional que só possui o sucesso que tem graças a labuta incansável de sua 

equipe.   

 

 

4.2.2.2 Revista Unibanco 

 

Na notícia53 da RU, o ethos do Unibanco é montado a partir do adotado 

individualmente para os três funcionários apresentados no corpo da matéria. Apesar 

de serem três pessoas diferentes, há um traço que os une que é a preocupação em 

atender o cliente com eficiência, eficácia, delicadeza e de modo inesquecível, daí a 

premiação recebida por cada um, o prêmio Atitude de Valor. As características 

inerentes a este trato com o cliente são transportadas igualmente para a instituição 

bancária, uma vez que a cena enunciativa criada é a de um espaço que permite o 

surgimento de colaboradores com o mesmo perfil. Aliás, esta categoria retórica é 

adotada justamente para que o leitor da produção textual se identificasse e aderisse 

este caráter/postura/comportamento. 

Para se chegar a esta construção retórica, é necessário a análise dos 

argumentos e estratégias comunicativas usadas na feitura do texto, bem como o 

exame dos elementos linguísticos que compõem esta notícia, procedimento 

igualmente feito nos exames anteriores. Começa-se, então, com o exame da teia 

argumental.  

Nos trechos da produção textual (l. 8-17, 35-43 e 59-74) em que são 

apresentados os colaboradores e suas respectivas iniciativas que os conduziram à 

premiação, é exposto um argumento pela ilustração. O que o sujeito falante/escritor 

transparece com esta argumentação é a necessidade de reafirmar a adesão a uma 

regra conhecida e aceita a de que o Unibanco prima pelo atendimento com 

excelência do cliente, fornecendo os exemplos dos colaboradores premiados que 

                                                            
53 MANSO, Ursula Alonso. Eles fazem a diferença. Revista Unibanco. São Paulo, n. 330, abr. 2006. 
Revista Empresarial. p. 14-16. 
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ilustrem essa postura, através dessas aplicações possíveis, aumentando no leitor 

consciência de que ele pode ser ter atitudes de valor. 

O argumento de superação foi utilizado em alguns parágrafos (l. 18-22, 24-

26, 27-33, 75-79 e 89-93). Nesta matéria, este cumpre plenamente a sua função que 

é a possibilidade de se ir sempre mais longe, sem que se imponha um limite na 

direção tomada, imprimindo um crescimento contínuo de valor para o Unibanco, sem 

se importar, entretanto, em possuir um objetivo bem definido – os colaboradores 

fizeram o esforço sem saber que iriam ser premiados –, mas sim considerar cada 

situação como um ponto de início/trampolim que servirá para se prosseguir na 

direção a qual conduzirá ao crescimento de forma indefinida.  

Além do argumento de superação, entre as linhas 18-22, há igualmente a 

presença do argumento de competência construído com base da fala de Natacha 

Tarraço, uma das ganhadoras da primeira premiação Atitude de Valor, uma vez que 

esta é uma funcionária que tem a competência de fundamentar a ideia de tratamento 

diferenciado e com excelência para o cliente Unibanco, pois foi uma das premiadas 

por ter superado a expectativa acerca de como deve ser o atendimento ao cliente. 

Já no excerto (l. 44-57), observa-se a construção de um argumento pela 

competência, o qual supõe a existência de um indivíduo com competência teórica 

para embasá-lo tecnicamente. No caso desta matéria, Fábiola Leoni é a pessoa que 

tem fundamento para atestar a mudança cultural ocorrida nos “11 PABs 

coordenados” por ela, mudança esta que foi empreendida pela própria Leoni.   

Há um argumento conservador em um dos parágrafos da notícia, que vai da 

linha 83 a 88. Com este argumento, o locutor textual apoia suas opiniões em 

elementos já conhecidos no auditório, visando reforçar a ideia que quer transmitir. 

Entre as linhas 94 e 98, encontra-se um argumento de autoridade, no qual 

Bete Szabó se embute de sua autoridade para atestar o valor da premiação 

oferecida aos funcionários do Unibanco. Esta postura é evidentemente aceita pelos 

leitores uma vez que esta profissional é uma das gestoras de uma reconhecida 

Consultoria, a Pessoas Varejo. 

No último parágrafo do corpo textual da matéria (l. 99-103), observa-se o 

imbricamento de dois argumentos: o de superação e o de autoridade. O primeiro 

constrói a ideia da dificuldade em se ganhar as próximas premiações, pois os 

funcionários terão de concorrer com candidatos que se superam cada vez mais no 

cotidiano do exercício profissional dentro do Unibanco, enquanto que o segundo 
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está fundamentado na autoridade da opinião expressa por Cristina Pinciroli, gestora 

da área de Qualidade da instituição bancária em questão.  

Dessa forma, pode-se concluir que o ethos empresarial construído emana da 

competência que os gestores contemporâneos devem possuir para que possam 

gerir uma empresa de vanguarda e de sucesso em atendimento ao cliente. Ethos 

este corporizado a partir de uma série de pequenas preocupações e ações que 

fazem do Unibanco uma instituição bancária peculiar. 

Acerca da forma como foi montada esta matéria, fica explícito que o 

comunicador social entrevistou cinco pessoas diferentes: os três vencedores do 

prêmio Atitude de Valor – Nathalia Tarraço, Fabíola Leoni e Arnaldo Broge – e as 

gestoras Bete Szabó, da Consultoria Pessoas Varejo, e Cristina Pinciroli, da área de 

Qualidade do Unibanco. Os ganhadores da premiação são apresentados como 

destaques, “celebridades instantâneas do Unibanco” naquele momento e servem de 

exemplo/estímulo para que outros funcionários imitem a postura/comportamento 

destes. Tudo, nesta notícia, é colocado (legendas das fotos, as próprias fotos, a 

exposição da fala ipses litteris dos premiados – Anexo Z) como estratégia de 

valorização dos funcionários que primam pelo atendimento ao cliente com 

excelência e excepcionalidade, criando uma situação enunciativa (o local de trabalho 

da instituição bancária em questão) que favorece esse comportamento. Essa 

estratégia é usada para que outros colaboradores se identifiquem com os vitoriosos. 

Enquanto que as gestoras ouvidas funcionam como a credibilidade da validade da 

referida premiação.  

Percebe-se, assim, que o sujeito falante/escritor, ou seja, o comunicador 

social utiliza cinco enunciadores díspares para fundamentar as ideias difundidas na 

produção textual. Salientando-se sempre que um escritor quase sempre usa 

enunciadores que defendam as mesmas ideias que ele próprio sustentaria, pois 

precisam está sob a mesma FD – no caso desta matéria, a da Administração de 

Empresas, aparecendo a FD do Jornalismo apenas na estruturação textual. Estes 

enunciadores, no corpo textual, aparecem através de suas próprias falas explícitas, 

isto é, nos discursos direto existentes no texto.  

Explicado isso, parte-se para a análise linguística, na qual alguns pontos 

foram levados em consideração.  

Inicia-se o exame, então, com os embreantes de pessoa, que sofreram um 

total apagamento: o locutor se expressa, em toda a notícia, de modo impessoal, 
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como um narrador que utiliza da terceira pessoa sem se intrometer nem vivenciar os 

fatos os quais estão sendo apresentados; e o alocutário aparece/é interpelado, em 

dois momentos apenas, linha 4 e a 105, quando, explicitamente, os verbos 

aparecem no imperativo (“conheça” e “inscreva-se”), sendo que o primeiro presta 

para convidar o leitor a ler a matéria, enquanto o outro mobiliza o funcionário a 

aderir/participar do referido prêmio e, consequentemente, da postura desejada pela 

direção do Unibanco para o atendimento ao cliente.  

Este distanciamento enunciativo dá-se por se tratar de um discurso 

construído sobre uma narrativa de algo que aconteceu e que deve se tornar 

conhecido para os leitores, pois estes podem também concorrer à premiação 

exposta na produção textual. Como se trata de um fato que é apresentado e que o 

escritor almeja a adesão do leitor, torna-se imprescindível este recurso de 

apagamento dos co-enunciadores, uma vez que fatos expostos sem ligação nem a 

um “EU” e nem a um “VOCÊ” particulares são facilmente mais críveis por parte do 

alocutário. Salientando-se que, nesta notícia, leitor, alocutário e co-enunciador 

equivalem à mesma pessoa destino da produção textual. 

 

FORMAS DO “EU” FORMAS / NÚMERO DA LINHA 
“Eu” explícito 32; 33 
Pronomes da 
primeira pessoa do 
singular 

meu (19); minha (22, 32); 
 

Terminações verbais 
da primeira pessoa 
do singular 

acredito (18); conseguisse (21, 33); sabia (32); fiquei 
(36); estava (37); vou (40); fui (71); marquei (72)  

Pronomes da 
primeira pessoa do 
plural 

nosso  e flexões (53, 102, 103) 
 

Terminações verbais 
da primeira pessoa 
do plural 

temos (53) 
 

Quadro 54 – RU – Notícias – Formas de explicitação do “EU”  

 

A primeira pessoa, neste texto, só aparece nas falas dos enunciadores 

(Quadro 54), tanto com marcas de primeira pessoa do singular como na do plural. 

Mesmo assim, não há registros nem de “nós” explícito nem de “a gente”. Vale 

ressaltar que a primeira pessoa do plural também só tem cinco ocorrências contra 

quatorze da do singular. Fato que é facilmente explicado já que se tratam itens 

presentes em falas que exprimem a opinião e vivências dos enunciadores. 
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CLASSIFICAÇÃO DOS 
ADJETIVOS 

LINHAS 

Objetivos / Descritivos Unibanco (1, 30, 106); Regional do Varejo (8); 
colaboradora da agência Juscelino 
Kubitscheck (9); trimestral (14, 37, 41, 61, 92); 
financeiro (20); inteiro (21); corrente pessoa 
física (26); física (26); geral (29); Barão de 
Iguape (30); pessoal (35); cumprida (35); 
simples (44); cultural (44); coordenados por 
Fabíola (45); adicional (48); eficiente (49); 
sistematizado (52); Schering (55); colaborador 
da agência Brooklin (60); Brooklin (60); terceiro 
(60); automáticos (77); que aluga (77); dados 
(83); multiplicados (89); Corporativo (91, 93, 
106); premiadas (92); mensal (92); Pessoas e 
Varejo (94); inovadoras (95); concreto (96); 
replicado (96); profissional (98); inscritas (100); 
banco (103) 

Avaliativos não-
axiológicos 

diferença (3); primeiro e flexões (4, 14, 44); 
nervosa (12); muito prejudicado (32-33); muito 
bem atendido (50); mesma (69); outro (70); 
terceiro (73)  

Avaliativos axiológicos fundamental (52); novo (62, 79); bons (89); tão 
boas (100); mais difícil (101) 

Quadro 55 – RU – Notícias – Classificação dos Adjetivos 

 

Deve-se salientar que, nesta produção textual, os adjetivos e as locuções 

adjetivas, apesar de figurarem em número reduzido, têm uma função 

particularmente importante, uma vez que são eles que construem a imagem positiva 

dos fatos relatados além de apresentarem a avaliação qualitativa do enunciador 

frente ao que está sendo apresentado. Seguindo a mesma classificação usada para 

representar esses mesmos fatos gramaticais, que é a de Kerbrat-Orecchioni (1993), 

observa-se (Quadros 55 e 56) que não existe nenhum adjetivo com valor afetivo e 

que os avaliativos – axiológicos ou não axiológicos –, aqueles que apresentam a 

subjetividade enunciativa, neste texto, é bastante inexpressivo. O emprego deste 

tipo de qualificadores terminaria por quebrar a impessoalidade presente na notícia, 

fato que o locutor não quer que se concretize. Porém, mesmo com esse cuidado, o 

intento deste foi traído: há três adjetivos avaliativos não-axiológicos e cinco 

axiológicos. Os outros três avaliativos não-axiológicos foram empregados pelos 

enunciadores textuais. Nota-se, entretanto, que os adjetivos e as locuções adjetivas 

de valor objetivo/descritivo possuem um número de registro bastante acentuado (46 

registros para os adjetivos e 58 para as locuções adjetivas), fato já esperado uma 
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vez que a impessoalidade do discurso é o objetivo almejado pelo locutor o qual, ao 

apenas descrever algo, não se envolve subjetivamente. 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS 
LOCUÇÕES ADJETIVAS  

LINHAS 

Objetivos / Descritivos de valor (1, 5); do Atitude de valor (4-5); da 
Convenção Regional do Varejo (8); do Varejo 
(8); da agência Juscelino Kubitscheck (9); do 
banco (14); das vencedoras (14); do programa 
de reconhecimento trimestral Atitude de Valor 
(14-15); de reconhecimento trimestral Atitude 
de Valor (14-15); de Valor (15, 37, 84, 89, 106-
107); de Marcio Shettini (15); de estudos (15, 
99); do cliente (17, 31, 71); de Natacha (24); de 
fiança (27, 30); de uma semana  (27); de greve 
(28); de Iguape (30); do programa Atitude de 
Valor (37); em Finanças (38); de PABs (39); do 
Book de registro (41-42); de resposta (47); de 
Satisfação de Cliente (53); de contatos (54); da 
agência Brooklin (60); de 84 anos (63); de um 
banco concorrente (64); da conta (65); do outro 
banco (67); de CPMF (69); da esposa (72); do 
Unibanco (72, 103); do trabalho do gerente (75); 
do gerente (75); de imóveis (77); de 
relacionamento (79); de Suporte à Rede (84-85); 
do programa (89); do conglomerado (90); de 21 
regiões premiadas (91-92); de Atitudes (93); da 
Qualidade (93, 105); do grupo (95-96); do 
reconhecimento (97); de Qualidade (99, 106) 

Quadro 56 – RU – Notícias – Classificação das Locuções Adjetivas 

 

Sobre os embreantes de tempo, têm-se os tempos verbais no presente 

marcando a concomitância com o momento do acontecimento (Quadros 57 e 59), ou 

seja, com o instante em que o discurso/texto foi produzido, o qual é contemporâneo 

ao do momento da leitura da matéria já publicada. Salienta-se, porém, que o texto é 

construído igualmente sobre a estrutura de uma narrativa e isso é confirmado pela 

flexão verbal – os verbos do texto estão no pretérito perfeito e são auxiliados pelo 

pretérito imperfeito. Esta narrativa, quando versa acerca dos fatos realizados pelos 

funcionários premiados, está centrada no sistema enuncivo (Quadro 58). Entretanto, 

quando os enunciadores se pronunciam ou há uma abordagem sobre o momento da 

entrega do prêmio, volta-se para o sistema enunciativo (Quadro 57). 
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SISTEMA ENUNCIATIVO 
Concomitância MR Presente Linhas 

Concomitância MA Presente fazem (3), cabia (10); acredito (18); pode 
atender (18); basta ter (19); conta (22); 
acrescenta (33); faz (35); comemora (38); 
preciso fazer (38); é (46, 84, 85, 86); liga 
(46); ajuda (48); atrai (49); concentra (49); 
sente (50); sabe (50); explica (51); acha (52); 
temos (53); tem (54); detalha (56); há (59); 
conta (71); relata (74); deixam (83); resume 
(85); agrega (85); espera (86); procura (87); 
faz (87); completa (88); está sendo 
desenhado (90); vai disponibilizar (91); 
destaca (94); eleva (95); vê (96); pode ser 
(96); explica (96); é valorizar (97); afirma 
(98); acredita (99); é reconhecer (101); 
parece (103) 

Não-
Concomitância 

Posterioridade 
MA Futuro 

Vou aprender (40); vai ficar (51, 100-101); 
serão (89, 100); estará (93)  

 Anterioridade MA 
Pretérito 

pensava (11); escolhia (11); imaginava (11); 
ficaria (12); foi (12, 60, 68); recebeu (15); 
surpreendeu (20); era (33); sabia (33); fiquei 
(36); decidiu (40); agia (45); caiu (55); 
desistiu (71); marquei (72) 

Quadro 57 – RU – Notícias – Tempos Plenos – Sistema Enunciativo 

 

SISTEMA ENUNCIVO 
Concomitância MR Presente Linhas 

Concomitância MA Presente começou (24); movimentava (25); precisava 
(27); estava (28); desistiu (28); pediu (29); foi 
(29, 41, 63); saiu (30); chegou (31); ia ser 
(32); foi escolhida (36); estava fazendo (37); 
provocou (44); tratou (62); assumiu (63); 
falou (63); havia (64); disse (66); transferiria 
(66); queria (67); teve (68); ofereceu (68); 
mantinha (70); era (70); fui (71); estariam 
(75); trouxe (76); transferiu (77); inaugurou 
(78) 

Quadro 58 – RU – Notícias – Tempos Plenos – Sistema Enuncivo 

 

Como nas análises anteriores, igualmente são colocados em quadros (os de 

número 59 e 60) os semitempos. Segue-se também o mesmo procedimento de 

representação: a forma plena entre colchetes, o semitempo em negrito e a linha 

citada refere-se à situalidade deste último. Observa-se, nos dados apresentados no 

Quadro 59, que a ideia de um discurso construído em uma linha de tempo presente 

contínua foi reforçada, uma vez que há uma presença muito grande de formas no 

infinitivo (trinta e dois registros nos dois sistemas contra nove de todos os outros 
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semitempos presentes no texto), as quais funcionam de maneira cursiva na linha do 

tempo. Isto comprova mais uma vez que a embreagem de tempo não se processa 

plenamente em presentes pontuais. 

 

SISTEMA ENUNCIATIVO 
Concomitância MR Presente Linhas 

Concomitância MA Presente [fazem] Prevenir (4); [fazem] solucionar (4); 
[fazem] surpreender (4); [fazem] Conheça (4); 
[pode] surpreender (18); cumprir [surpreendeu] 
(19); investir [surpreendeu] (19); encontrar 
[surpreendeu] (20); [liga] confirmando (46); [liga] 
explicando (47); [tem] fazer (54); [tem] resolver 
(55); [está] disseminar (91); [destaca] reconhecer 
(95); [é] agregando (97); [é] compartilhar (102); 
[é] encantar (102); [é] aumentar (103); [parece] 
inscreva (105)  

Não-
Concomitância 

Anterioridade 
MA Pretérito 

[pensava] agradecer (11); [foi] discutir (12); [foi] 
conseguisse trabalhando (21); [ia] conseguisse 
(33); [estava] custear (37); [decidiu] aplicar (40); 
Premiada [foi] (40); [foi] recebendo (61); [tratou] 
apresentar (62); [foi] transferir (69); [fui] apanhar 
(71); [fui] incluir (72); [marquei] voltar (73); 
[marquei] concluir (73) 

Quadro 59 – RU – Notícias – Semitempos – Sistema Enunciativo 

 

SISTEMA ENUNCIVO 
Concomitância MR Presente Linhas 

Concomitância MA Presente [começou] tentando estreitar (24-25); 
conseguir atender [pediu] (29-30); [foi] 
acompanha (42); [havia] conversar (65); 
[queria] encerrar (67); [ofereceu] ir (68); 
[estariam] vir (75); abrir [trouxe] (76); 
[transferiu] aluga (77); concluir [inaugurou] 
(78) 

Quadro 60 – RU – Notícias – Semitempos – Sistema Enuncivo 

 

Foram encontradas expressões que ancoram temporalmente a 

narrativa/enunciação apresentada na produção textual, são elas: “a apenas um dia” 

(l. 8); “ No dia 20 de abril” (l. 13); “Às 20h” (l. 31); “no último dia 17 de abril” (l. 41); 

“entre junho e dezembro do ano passado” (l. 55-56); “Há apenas sete meses” (l. 59); 

“no último dia 19 de abril” (l. 61-62). O que acontece, entretanto, nesta produção 

textual, é um imbricamento bastante acentuado da narrativa com a enunciação, 

ocorrendo em vários trechos uma sobreposição dessas. 
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Os embreantes de espaço, existentes nesta notícia, servem para marcar 

apenas a narrativa. Sabe-se, contudo, pelo conhecimento o qual se tem de como é 

elaborada uma notícia, que o ME desta matéria, como nos textos anteriores, é 

bastante extenso: desde a coleta das entrevistas com os enunciadores do texto até 

o momento em que o leitor se interessa pelo tema abordado e resolve ler a produção 

em específico. Entretanto, não se sabe nem onde foram feitas as referidas 

entrevistas que resultaram no corpo textual, uma vez que esta informação foi 

omitida/não-dita. 

Destaca-se que o texto, em sua totalidade, tenta expressar o intento da 

direção do Unibanco: o de que todo funcionário se espelhe nos três funcionários 

premiado e tenha uma Atitude de Valor como uma constante em seu cotidiano 

profissional dentro desta instituição bancária. O que resulta, de certa forma, num 

discurso administrativo corrente das organizações bancárias, especialmente, na 

contemporaneidade. Nota-se que o locutor, desta produção, tenta não aparecer, 

traindo este objetivo apenas quando usa alguns pouquíssimos adjetivos de valor 

avaliativo. O ethos adquire implicitamente, desta forma, uma representação corpórea 

de um gestor de empresas atualizado teoricamente que utiliza de um tom peculiar a 

essa área profissional, que é o da eficiência, da eficácia e a do distanciamento 

emocional. Isso é usado para construir uma imagem positiva do próprio Unibanco 

junto a seus funcionários: uma imagem de vanguarda na implementação de 

novíssimas ideias administrativas, bem como de seriedade e compromisso com 

aquilo que faz.   

A função da linguagem, em predominância, é a referencial. O locutor do 

texto manteve a linguagem extremamente impessoal, narrando e descrevendo 

objetivamente os fatos relevantes para que os leitores entendessem como os 

funcionários premiados conseguiram este intento. 

Igualmente, presencia-se a função emotiva nos discursos diretos existentes 

no texto (l. 18-22, 32-33, 40, 53-56, 68-73, 95-98, 101-103). Nestes, os enunciadores 

expressam seus feitos os quais conduziram ao prêmio Atitude de Valor, bem como 

suas opiniões acerca do valor e do futuro desta premiação. 

A função conativa está manifesta no texto explicitamente, através do uso dos 

dois verbos no imperativo, e implicitamente, como um chamado ao alocutário/leitor a 

se identificar e imitar o comportamento/postura dos vencedores do Atitude de Valor. 
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Cabe ainda classificar esta notícia no grupo das matérias grupais, ou seja, 

como é impossível apresentar, isoladamente, todos os funcionários do Unibanco que 

atendem os clientes com excelência, o sujeito falante/escritor escolheu um grupo, os 

três vencedores do referido prêmio e os tornou objeto desta reportagem. 

Salienta-se ainda uma coincidência que foi presenciada ao se selecionar as 

duas representantes da matéria denominada notícia: ambas produções estão 

situadas na página 14 das respectivas publicações. 

Por fim, ressalta-se, mais uma vez, a falta de revisão ortográfica e 

gramatical, o que resulta na ausência de vírgulas no texto, bem como os equívocos 

do posicionamento das aspas no último parágrafo do texto (l. 101 e 103), fatos estes 

já registrados como inadmissíveis.  

Com isso, chega-se ao final das análises individuais dos discursos/textos 

que compõem este trabalho. No próximo capítulo, o de número cinco, serão 

empreendidas as análise comparativas entre cada tipo de texto estudado neste 

capítulo. 
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5 ANÁLISE COMPARATIVA 

 

Este capítulo tem como objetivo a análise comparativamente dos dados 

que, em cada texto/discurso, foi estudado de forma detalhada, porém isolada. Serve, 

assim, para confrontar os resultados encontrados em cada uma das matérias 

examinadas, o que termina por emergir, deste novo trabalho/perspectiva, outras 

conclusões. 

Deve-se ressaltar que, para cada componente gramatical estudado, foi 

gerado um tipo de gráfico. Desta forma, escolheram-se os cilindros para os 

adjetivos; os cones para as locuções adjetivas; as colunas emparelhadas para os 

tempos plenos no sistema enunciativo e as enfileiradas, no enuncivo; as pizzas 

inteiras para os semitempos no sistema enunciativo e bolhas, no enuncivo; e, por 

fim, as barras para as pessoas e papéis enunciativas.  

 

 

5.1 GÊNERO OPINATIVO 

 

 

5.1.1 Editoriais 

 

No capítulo quatro desta Tese, é realizada uma análise dos dados 

linguísticos encontrados nos editoriais tanto na bb.com.você (RBB) quanto na 

Revista Unibanco (RU). A partir de agora, passa-se para uma investigação 

comparativa, resultante daqueles exames que foram empreendidos de forma 

isolada.  

Esta análise será empreendida focalizando-se os elementos linguísticos 

estudados em cada uma das matérias. Dito isso, parte-se para a investigação 

comparativa propriamente dita.  

No que toca ao uso dos adjetivos, observa-se que estão distribuídos como 

figuram nos Gráficos 5 e 6. 
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Gráfico 5 – RBB – Editoriais – Classificação dos Adjetivos 

 

 

Gráfico 6 – RU – Editoriais – Classificação dos Adjetivos 

 

Partindo-se do que foi exposto nestes gráficos, a respeito dos adjetivos: na 

RBB, totalizam 28,57% para os objetivos, para os avaliativos não-axiológicos e para 

os axiológicos, encontrando-se apenas 14,29% dos afetivos; enquanto que, na RU, 

nota-se um somatório de 40% dos objetivos e 30% tanto para os avaliativos não-

axiológicos como para os axiológicos. Observa-se que, na Revista Unibanco, existe 

uma tendência maior à impessoalidade do sujeito enunciador, uma vez que juntando 

os adjetivos objetivos com os de valor não-axiológico totalizam 70%; resultado 

similar ao obtido no editorial da bb.com.você, mas nesta o resultado está mais 

distribuído entre os registros encontrados. 

Ao continuar o exame com os Gráficos 7 e 8, os quais focalizam as 

locuções adjetivas, estas são, tanto na Revista Unibanco quanto na bb.com.você, 
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100% de valor objetivo. Este resultado massificado de ocorrências descritivas deste 

fato gramatical, nos dois textos, aponta para uma tentativa de apagamento total da 

subjetividade enunciativa. Caso se junte esses dados aos encontrados para os 

adjetivos (Gráficos 5 e 6), esta quantidade de qualificadores objetivos aumentará 

mais ainda, o que assinala, da mesma forma, para uma tentativa de extinção da 

presença do enunciador. Este fenômeno confere uma maior credibilidade ao que se 

está lendo, uma vez que se trata de produções textuais opinativas nas quais o 

locutor optou por não apresentar enunciadores, fazendo com que o texto flua 

independente de quem o esteja redigindo, mesmo quando está 

apresentando/defendendo os seus pontos de vista. 

 

 

Gráfico 7 – RBB – Editoriais – Classificação das Locuções Adjetivas 

 

 

Gráfico 8 – RU – Editoriais – Classificação das Locuções Adjetivas 
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Este fato se confirma ainda mais, caso se pegue as considerações feitas e 

as anexar ao fato do “EU” quase nunca aparecer explicitamente, principalmente em 

se tratando das terminações verbais. Com isso, observa-se que o locutor do texto 

tentou eliminou a presença do sujeito enunciador com a pretensão da produção 

textual realmente “falar” por si só. É o que se pode denominar de neutralidade 

enunciativa, tão presente em textos científicos como nos jornalísticos. Aliás, esse 

tom de cientificidade é o que se encontra em toda a estrutura textual do editorial da 

Revista Unibanco. Daí, também as ocorrências do pretérito existentes neste, pois as 

“verdades” foram atestadas em um momento pontual do passado, mas que valem 

para o momento contemporâneo, uma vez que essas vêm se confirmando no 

presente. 

Acerca do comportamento dos tempos verbais no sistema enunciativo dos 

editoriais (Gráficos 9 e 10), encontrados em ambas revistas, existe uma presença 

expressiva dos tempos indicativos de presente, formas que coincidem com o 

momento do acontecimento, o qual foi o próprio ato de escrever o editorial, mas que, 

para o leitor, parece coincidir com o do ato da sua leitura. Esta é a peculiaridade do 

texto jornalístico. Vale ressaltar a ausência do tempo futuro no editorial da Revista 

Unibanco, mas se deve marcar a presença do tempo pretérito neste mesmo texto. 

Diante disso, pode-se concluir que esta produção textual tenta, pelo menos, em um 

enunciado – “a experiência do Interbanco, o braço do Unibanco no Paraguai, que 

alcançou um resultado recorde em 2006” (l. 18-20) – deslocar o co-

enunciador/empregado para as ações que ocorreram num passado próximo. 

Entretanto, não foi construída nenhuma tentativa de projeção ao futuro de forma 

explícita. Enquanto que, na bb.com.você, este futuro é vislumbrado. O editorial desta 

revista é elaborado em uma linha cronológica temporal que vai do passado para o 

presente, chegando ao futuro. 

Sobre os comportamento dos semitempos (Gráficos 11 e 12), observa-se 

que, tanto na bb.com.você quanto na Revista Unibanco existe uma maioria 

esmagadora de ocorrências no sistema enunciativo concomitância MR e MA no 

presente. Donde se conclui que é, neste tempo, que as ações têm uma importância 

mais significativa, imprimindo nestas o vigor/frescor do acontecimento atual, próprio 

do jornalismo contemporâneo. Nota-se, justamente, que é esta a ideia que está 

sendo “vendida” nestas produções textuais. Contudo, no texto da Revista Unibanco 

(Gráfico 12), há um registro de não-concomitância MA no futuro, confirmando o que 



 
182 

 

foi explicitado para os tempos plenos: o texto é estruturado fazendo-se um percurso 

cronológico presente-futuro.    

 

 

Gráfico 9 – RBB – Editoriais – Tempos Plenos – Sistema Enunciativo 

 

 
Gráfico 10 – RU – Editoriais – Tempos Plenos – Sistema Enunciativo 

 

 

Gráfico 11 – RBB – Editoriais – Semitempos Plenos – Sistema Enunciativo 
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Gráfico 12 – RU – Editoriais – Semitempos Plenos – Sistema Enunciativo 

 

Cabe ainda uma ressalva: na bb.com.você foi encontrado um registro no 

sistema enuncivo cujo MR é anterior ao presente implícito, portanto, está instalado 

no pretérito, resultando em um gráfico similar ao 11, reforçando, mais uma vez, o 

resultado da linha cronológica montada nesta matéria. 

Face ao exposto, conclui-se que tanto um quanto o outro texto, por serem 

editoriais, têm que ser escritos de maneira mais impessoal possível, daí as 

tentativas, em ambas produções, de apagar a presença enunciativa, o que conduz a 

uma maior adesão ao ponto de vista da empresa a qual é responsável pelo veículo. 

Porém, observa-se, nas duas matérias em questão, um tom de conversa que revela 

muito mais a presença do “TU”, comprovando, com isto, a importância do 

colaborador interno para as duas corporações estudadas.  

  

 

5.1.2 Crônicas 

 

Como foi empreendido um exame comparativo entre os editoriais, 

igualmente será realizada uma análise dos dados linguísticos encontrados nas 

crônicas tanto a bb.com.você (RBB) quanto na Revista Unibanco (RU). Parte-se, 

para esta investigação aproximativa para encontrar as semelhanças e as diferenças 

entre os resultados que foram obtidos isoladamente nas citadas matérias. 

No que toca ao uso das locuções adjetivas, observa-se que estão 

distribuídas como figuram nos Gráficos 13 e 14. Partindo-se do que foi exposto 

nestas representações, as locuções adjetivas são, na RBB, 100% de valor objetivo. 
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Entretanto, observa-se um comportamento bem peculiar nas locuções adjetivas 

encontradas na RU. Apesar de possuir 75% de ocorrências das de valor descritiva, 

presencia-se igualmente 18,75% das avaliativas axiológicas e 6,25% das não-

axiológicas. Esta peculiaridade é apontada porque não é comum, para as locuções, 

o registro de qualificadores avaliativos. Este resultado indica que a construção 

textual da RE em questão tem uma marcação valorativa, o que já era esperado visto 

o tema abordado, quebra do paradigma maniqueísta entre o que é considerado 

como sério ou divertido, categorizando as atividades humanas nestes dois blocos. 

Todavia, ainda se nota que o resultado massificado de ocorrências descritivas, nas 

duas crônicas, demonstra uma tentativa de apagamento da subjetividade 

enunciativa. Caso se junte estes dados aos encontrados para os adjetivos (Gráficos 

15 e 16), esta quantidade de qualificadores objetivos aumentará mais ainda, o que 

assinala, da mesma forma, para um esforço de extinção da presença enunciativa.   

 

 

Gráfico 13 – RBB – Crônicas – Classificação das Locuções Adjetivas 

            

 

Gráfico 14 – RU – Crônicas – Classificação das Locuções Adjetivas 
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Continuando o exame dos adjetivos, apresentado nos Gráficos 15 e 16, 

nota-se que os avaliativos aparecem em números mais significativos do que o foram 

para as locuções adjetivas, o que já era esperado. Os resultados obtidos para os 

qualificadores com este valor são os seguintes: para os avaliativos não-axiológicos, 

na RBB, totalizam 28,57% e, na RU, 22,5%; enquanto que para os axiológicos, na 

RBB, somam também 19,05% e, na RU, 22,5%. Na bb.com.você, há até um registro 

com validade afetiva. Percebe-se que, em ambas, a maioria dos registros são 

objetivos (47,62% na RBB e 60% na RU), comprovando o relato descritivo os fatos.  

 

 

Gráfico 15 – RBB – Crônicas – Classificação dos Adjetivos 

 

 

Gráfico 16 – RU – Crônicas – Classificação dos Adjetivos 
 

Sobre as formas de explicitação do “EU”, observa-se que o enunciador da 

crônica do bb.com.você (Gráfico 17) apresentou-se a partir de 59,09% de registros 

na primeira pessoa do singular (destas, 9,09% são ocorrências de “Eu” explícito e de 
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pronomes desta pessoa, enquanto que 40,91% são terminações verbais em 

singular) e 40,91% da do plural (desta, 9,09% são registros de “Nós” explícito;  

18,18% de pronomes e 13,64% de terminações verbais com esta flexão). Nota-se 

que não há ocorrências de “a gente” em nenhuma passagem do texto em questão, 

enquanto que, com a Revista Unibanco (Gráfico 18), acontece justamente o 

contrário, não há registros de primeira pessoa do singular. O enunciador da crônica 

da RBB usa a primeira pessoa do singular para narrar fatos que foram vivenciados 

por ele mesmo. Já na RU, o enunciador quer que o co-enunciador modifique o seu 

comportamento frente à categorização das atividades humanas, então, tenta inseri-

lo no grupo ao qual todos os humanos fazem parte (ou seja, o do homo sapiens 

sapiens54), bem como esforça-se para apresentar esta nova forma de ver esta 

classificação. Dessa forma, nada mais adequado do que o uso apenas da primeira 

pessoa do plural. 

 

 

Gráfico 17 – RBB – Crônicas – Formas de explicitação do “EU” 

 

                                                            
54 Espécie humana pertencente ao género homo, família hominidae (taxonomicamente homo sapiens 
advém do latim: "homem sábio"). Os membros dessa espécie têm um cérebro altamente 
desenvolvido, com inúmeras capacidades como o raciocínio abstrato, a linguagem, a introspecção e a 
resolução de problemas. Esta capacidade mental, associada a um corpo ereto possibilitaram o uso 
dos braços para manipular objetos, fator que permitiu aos humanos a criação e a utilização 
de ferramentas para alterar o ambiente à sua volta mais do que qualquer outra espécie de ser vivo. O 
homem, que vive neste século, pertence a esta espécie. 
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Gráfico 18 – RU – Crônicas – Formas de explicitação do “EU” 

 

Acerca do comportamento dos tempos verbais no sistema enunciativo das 

crônicas (Gráficos 19 e 20), em ambas as revistas existe uma presença expressiva 

dos tempos indicativos de presente, formas que coincidem com o momento do 

acontecimento, o qual foi o próprio ato de escrever da matéria, mas que, para o 

leitor, parece coincidir com o do ato da sua leitura. Vale ressaltar a ausência do 

tempo pretérito e futuro no sistema em questão na produção da RBB (Gráfico 19), 

uma vez que estes aparecem no sistema enuncivo (Gráfico 21), o qual corresponde 

ao tempo de relato. Enquanto que, com a RU (Gráfico 20), há ocorrências 

remetendo-se ao futuro, uma vez que a crônica desta revista é elaborada em uma 

linha cronológica temporal que vai do presente para o futuro. Futuro que representa 

a mudança/quebra do paradigma, já comentado. Entretanto, o presente aparece de 

forma mais significativa, as crenças neste momento existem e tem que ser alteradas 

para que o leitor/co-enunciador sinta-se mais feliz no desenvolvimento do seu 

trabalho e no direcionamento da sua vida. 

Na RBB, presencia-se ainda o sistema enuncivo (Gráfico 21), como já foi 

dito, o qual é aquele que se refere à narrativa pretérita empreendida na crônica 

desta publicação. Ainda assim, percebe-se que a concomitância do MA presente 

acontece em maioria quase absoluta nesta matéria – no sistema em questão, tem-se 

87,1% da concomitância contra apenas 12,9% do da não-concomitância MA 

pretérito –, presenciando-se este mesmo resultado ao se juntar os dois sistemas 

existentes na produção. Com o sistema enuncivo, confirma-se a constituição de um 

relato em que enunciador expõe um fato acontecido no passado. 
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Gráfico 19 – RBB – Crônicas – Tempos Plenos – Sistema Enunciativo 

                        

 

Gráfico 20 – RU – Crônicas – Tempos Plenos – Sistema Enunciativo 

 

 

Gráfico 21 – RBB – Crônicas – Tempos Plenos – Sistema Enuncivo 
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Sobre o comportamento dos semitempos (Gráficos 22 e 23), observa-se 

que, tanto na crônica da bb.com.você quanto na da Revista Unibanco, só existem 

ocorrências no sistema enunciativo concomitância MR e MA no presente. Resultado 

este que termina por reforçar as percepções empreendidas acerca da concomitância 

presente observada nos tempos plenos.    

  

 

Gráfico 22 – RBB – Crônicas – Semitempos – Sistema Enunciativo 

 

 

Gráfico 23 – RU – Crônicas – Semitempos – Sistema Enunciativo 

 

Na bb.com.você ainda são encontrados semitempos no sistema enuncivo 

(gráfico 24). Todos estão em concomitância MA Presente, o que igualmente reforça 

os resultados/análises realizados neste sistema para os tempos plenos. 
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Gráfico 24 – RBB – Crônicas – Semitempos – Sistema Enuncivo 

 

Diante de tudo que foi exposto, conclue-se que as crônicas possuem marcas 

diferenciadas pela própria construção de sentido empreendida para cada uma 

destas. 

 

 

5.1.3 Entrevistas 

 

Como já foi realizada uma análise individual de cada fato linguístico 

encontrado tanto na entrevista da bb.com.você quanto na Revista Unibanco, a partir 

de agora, faz-se um exame comparativo destes dados.  

Quanto às formas pelas quais o “EU” foi apresentado nos textos em 

questão, nota-se que estão dispostas como figuram nos Gráficos 25 e 26. Partindo-

se dessas representações, observou-se que a presença do “EU”, no texto da RBB, é 

muito mais frequente, entretanto, essas ocorrências inserem-se todas na primeira 

pessoa do singular. Enquanto que, na RU, aparecem todos os registros em primeira 

pessoa do plural, não havendo, contudo, nem registros de “a gente” nem de “nós” 

explícito. Estes comportamentos podem ser explicados pela construção do ethos 

adotado nas entrevistas. Na bb.com.você, o enunciador da matéria é “Rogério”, o 

qual verbaliza a sua trajetória profissional com bancário e como músico. Dessa 

forma, é um indivíduo que expõe a sua subjetividade, daí o uso das marcas 

indicadoras de singular. Enquanto que, na Revista Unibanco, o enunciador tenta 

construir seu discurso apagando a sua própria “fala” (o seu “Eu” enquanto indivíduo) 
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em prol daquela inerente a um gestor que é o porta-voz representante total da voz 

da empresa, daí o não uso do “a gente” o qual iria ficar muito informal para quem 

ocupa esta responsabilidade e igualmente do “nós” que implicaria em um eu mais 

outras pessoas, o que faria com que o sujeito da enunciação se expusesse, fato não 

almejado pelo locutor, pois o destaque, neste trabalho, é para a organização. 

 

 

Gráfico 25 – RBB – Entrevistas – Formas de explicitação do “EU” 

 

 

Gráfico 26 – RU – Entrevistas – Formas de explicitação do “EU” 

 

Ainda se detendo nas informações fornecidas pelos Gráficos 25 e 26, outro 

fator relevante e bastante representativo é que, na bb.com.você, como já foi 

mencionado, a concentração de ocorrências se dá maciçamente nos campos 
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referentes à flexão do singular, o que indica que o entrevistado em questão expõe, 

de forma bastante acentuada, a sua subjetividade, construindo, dessa maneira, um 

ethos mais voltado para pessoa individual do que para organização Banco do Brasil. 

Já na Revista Unibanco, acontece exatamente o contrário: os registros do “EU” se 

reúnem em totalidade nas representações de plural, confirmando o ethos do gestor 

empresarial mais forte que ao do indivíduo que ocupa esse cargo, como já foi 

mencionado anteriormente. 

Além das formas em que o “EU” é mostrado nestas entrevistas, na 

bb.com.você, este também, ao ser apresentado na estrutura textual, assume papéis 

variados. Cada um destes tem características peculiares de se revelar no decorrer 

do discurso. Observou-se, portanto, que o entrevistado apresenta características 

peculiares para cada um dos personagens por ele desempenhados. Isso é o que 

representa cada um dos gráficos seguintes (os 27, 28, 29, 30, 31 e 32).  

 

 

Gráfico 27 – RBB – Entrevistas – Funcionário – Formas de representação 

 

Quando o sujeito enunciador do texto da bb.com.você se pronuncia como 

“Funcionário” (Gráfico 27), detendo o maior número das ocorrências de explicitação 

do “EU” existentes no texto (42,86%), sendo que destas a maioria esmagadora dos 

registros estão no singular na forma de terminações verbais (93,33%), com exceção 

de 6,67% de registros de pronomes desta mesma pessoa. Esse comportamento é 

facilmente explicável porque o foco da entrevista é justamente este personagem, 

sendo apresentado em singular, uma vez que é o indivíduo Rogério que 
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desempenhou aquela função profissional. Enquanto que o outro papel, que é o de 

“Músico” (Gráfico 28), igualmente relacionado à atividade profissional, seguindo a 

mesma lógica da marcação do papel anterior, é apresentado em primeira pessoa do 

singular. 

 

 

Gráfico 28 – RBB – Entrevistas – Músico – Formas de representação 

 

Detendo-se, a atenção, agora, nos Gráficos 29, 30 e 31, nos quais o mesmo 

entrevistado agora se apresenta como “Rogério”, “Estudante” e “Filho”, percebe-se 

que estes se referem a sua vida pessoal, como ser humano que, inclusive, sofre 

influência do seu genitor. Também continua a explicitação do “EU” em primeira 

pessoa do singular, já que o foco aí é justamente a subjetividade enunciativa. 

 

 

Gráfico 29 – RBB – Entrevistas – Rogério – Formas de representação 
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Gráfico 30 – RBB – Entrevistas – Estudante – Formas de representação 

 

 

Gráfico 31 – RBB – Entrevistas – Filho – Formas de representação 

 

 

Gráfico 32 – RBB – Entrevistas – Confusão – Formas de representação 
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 No Gráfico 32, o locutor sobrepõe às vozes dos personagens apresentados 

na matéria, daí a idéia de confusão de papéis, sendo difícil, quiçá impossível, 

descolar, por exemplo, “Rogério” do “Funcionário” ou “Rogério” do “Filho”. 

Na Revista Unibanco, o que se presenciou foi uma constante 

confusão/imbricamento de papéis desempenhados pelo enunciador “Márcio 

Schettini”, sendo este, ao mesmo tempo, ser humano, com suas convicções, gestor 

do Unibanco e a voz da própria organização, sendo impossível desvincular essas 

vozes na produção em questão. 

Deve-se salientar que, tanto na RBB quanto na RU, foi encontrado 

confusão/imbricamento de papéis, principalmente, entre a voz empresarial e a 

individual. Fato este significativo e indicativo de que as empresas terminam por 

impor sua voz a todos os seus colaboradores. Entende-se que, se se trabalha para 

uma determinada organização, é porque concorda e aceita o discurso circulante 

nesta.   
Sobre os adjetivos, observa-se, na análise comparativa estabelecida entre 

as produções estudadas, na entrevista do bb.com.você (Gráfico 33) e na Revista 

Unibanco (Gráfico 34), os seguintes resultados: são, para a primeira, 65,38% de 

registros de adjetivos objetivos contra 34,62% dos subjetivos – sendo destes 15,39% 

dos avaliativos não-axiológicos, 17,31% dos axiológicos e 1,92% dos afetivos –; 

enquanto que, para a segunda, são 56,36% contra 45,68% – destes 18,18% dos 

avaliativos não-axiológicos e 25,5% dos axiológicos. Entretanto, este resultado 

contraria as construções do ethos presente nas matérias. Como, na RBB, o 

enunciador expõe a sua trajetória profissional e, na RU, verbaliza a reestruturação 

de uma área do Unibanco, o resultado esperado era o de que, na primeira matéria, 

um “falar” de si, mais emotivo, implicando mais subjetividade, e, na segunda, um 

“falar” da organização, mais referencial, implicando mais objetividade do que a 

encontrada. Porém, isso não é comprovado nos registros encontrados para os 

adjetivos nos dois textos. O que se pode conjecturar é que esta classe de palavras 

foi usado na contramão do seu uso, ou seja, Rogério da RBB os usou para manter 

um certo distanciamento e até modéstia ao apresentar a sua referida trajetória; já 

Márcio os utilizou para qualificar avaliativamente a citada reestruturação do Varejo 

do Unibanco, diminuindo um pouco mais a distância enunciativa imposta no texto. 
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Gráfico 33 – RBB – Entrevistas – Classificação dos Adjetivos 
 

 

Gráfico 34 – RU – Entrevistas – Classificação dos Adjetivos 

 

 

Gráfico 35 – RBB – Entrevistas – Classificação das Locuções Adjetivas 

 

Contudo, ao se juntar estes resultados aos apresentados para as locuções 

adjetivas, esta presença enunciativa se dilue. Em ambas entrevistas (gráficos 35 e 
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36), só existem ocorrências das descritivas. Esta diluição acontece, principalmente, 

ao se considerar o número de registros na RU, são 55, enquanto que, na RBB, são 

apenas 19.  

 

 

Gráfico 36 – RU – Entrevistas – Classificação das Locuções Adjetivas 

 

 

Gráfico 37 – RBB – Entrevistas – Tempos Plenos – Sistema Enunciativo 

 

Refletindo-se à presença dos tempos plenos no sistema enunciativo – ou 

seja, aquele instaurado a partir do momento da enunciação – nas duas produções 

analisadas (Gráficos 37 e 38), percebe-se que há predominância bastante 

acentuada dos tempos de concomitância MA presente: 80% na bb.com.você e 

72,22% na Revista Unibanco. No caso da RBB, este tempo é seguido pelo de não-

concomitância MA pretérito (20%) e a não presença da do futuro. Enquanto que, na 

RU, a não-concomitância MA pretérito apresenta-se de forma pouco expressiva 

(7,41%) e a de futuro (20,37%), com ocorrência mais marcante. Este resultado pode 
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ser explicado da seguinte maneira: na primeira publicação, a matéria versa sobre a 

trajetória de Rogério no Banco do Brasil e como músico, então, o tempo se 

estabelece do presente para o passado; já, na segunda, apresenta uma 

reestruturação, indo do presente com prognóstico positivo para o futuro. 

 

 

Gráfico 38 – RU – Entrevistas – Tempos Plenos – Sistema Enunciativo 

 

                

Gráfico 39 – RBB – Entrevistas – Tempos Plenos – Sistema Enuncivo 

 

Sobre o sistema enuncivo – ou seja, aquele que é ordenado em função do 

MR instaurados no enunciado – (gráficos 39), nota-se, mais uma vez, uma maioria 

esmagadora de ocorrências de tempos plenos em concomitância MA presente 

(93,11%). Mas, há registros de não-concomitância MA pretérito (5,17%) e de futuro 

(1,72%). Entretanto, notou-se que não muda significativamente a tendência 
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apresentada para o sistema enunciativo. Salienta-se que estes dados expostos 

apontam para relatos narrados por Rogério. 

Caso se observe o comportamento dos semitempos nestes dois textos 

(Gráficos 40 e 41), o resultado obtido confirma o encontrado para os tempos plenos. 

Diferindo apenas em um ponto, na Revista Unibanco, há uma presença mais 

significativa de não-concomitância MA pretérito do que de futuro. Isto pode ser 

esclarecido a partir da explicitação de como foi empreendida a referenciada 

reestruturação de uma das áreas do Unibanco. 

 

 

Gráfico 40 – RBB – Entrevistas – Semitempos – Sistema Enunciativo 

 

 

Gráfico 41 – RU – Entrevistas – Semitempos – Sistema Enunciativo 

 

Diante do que foi exposto para o componente temporal, conclui-se que 

ambas as produções textuais estão ancoradas no presente instaurado pela 
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enunciação, possuindo ainda narrativas em que recorre o pretérito, sendo o futuro 

utilizado apenas nas projeções/explicitações dos planos futuros. 

Passa-se, no próximo item deste capítulo, às análises dos textos 

pertencentes ao gênero informativo. 

         

 

5.2 GÊNERO INFORMATIVO 

 

 

5.2.1 Notas 

 

Empreende-se, a seguir, a análise comparativa dos dados encontrados em 

cada uma das investigações individuais, realizadas para as duas notas selecionadas 

para a elaboração desta Tese.  

Inicia-se a citada comparação com o comportamento dos tempos verbais no 

sistema enunciativo encontrado nas matérias selecionadas (Gráficos 42 e 43) de 

ambas as revistas. Existe, na produção da bb.com.você, uma presença expressiva 

dos tempos indicativos de presente (88,24%), aquelas formas que coincidem com o 

momento do acontecimento, o qual foi o próprio ato de redigir a nota, porém, para o 

co-enunciador, parece coincidir com o do ato da leitura textual. Salienta-se a 

ausência do tempo de não-concomitância pretérito e uma presença pequena da de 

futuro (11,76%). Enquanto que, no texto da Revista Unibanco, há 12,5% de registros 

de concomitância MA presente e todos os demais ocorrem na não-concomitância 

pretérito (87,5%). Diante disso, pode-se concluir que, neste texto, tentou-se deslocar 

o co-enunciador/empregado para as ações que ocorreram num passado próximo, 

apresentado a partir dos dados positivos conseguidos com o canal de comunicação 

Voz ativa. Entretanto, não é construída nenhuma tentativa de projeção ao futuro de 

forma explícita. Percebe-se que, na RBB, este futuro é vislumbrado em termos do 

comportamento que o funcionário tem de adotar em caso de assédio. Dessa forma, 

nota-se que os tempos verbais plenos foram utilizados, nas notas em questão, 

atendendo a situação enunciativa proposta nestas. 
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Gráfico 42 – RBB – Notas – Tempos Plenos – Sistema Enunciativo 

 

 

Gráfico 43 – RU – Notas – Tempos Plenos – Sistema Enunciativo 

 

Sobre os comportamento dos semitempos (Gráficos 44 e 45), observa-se 

que, tanto na bb.com.você quanto Revista Unibanco, há uma concentração de 

ocorrências no sistema enunciativo concomitância MR e MA no presente. Conclui-

se, com isso, que é neste componente temporal que as ações têm uma importância 

mais significativa, imprimindo nestas o frescor do acontecimento atual, fato este 

preconizado pela teoria do jornalismo e o qual se espera das notas na atualidade.   
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Gráfico 44 – RBB – Notas – Semitempos Plenos – Sistema Enunciativo 

 

 

Gráfico 45 – RU – Notas – Semitempos Plenos – Sistema Enunciativo 

 

Quanto ao uso dos adjetivos (Gráficos 46 e 47), percebe-se que estão 

distribuídos da seguinte maneira: na bb.com.você, 62,5% são objetivos e 37,5% 

subjetivos – destes, 31,25% são avaliativos não-axiológicos, 6,25% dos axiológicos 

e nenhum afetivo –; já na Revista Unibanco, são 50% contra 50% – destes 

subjetivos, 37,5% são avaliativos não-axiológicos, 12,5% dos axiológicos e 

igualmente nenhum registro do afetivo. Observou-se que, na RBB, portanto, existe 

uma tendência maior à impessoalidade do sujeito enunciador, uma vez que os 

adjetivos com valor não-axiológico – o qual é o que denota menor grau de 

subjetividade se comparado aos demais subjetivos – ainda está em maior número 

de ocorrências que os axiológicos presentes no texto. Isto pode ser explicado 

partindo-se da temática abordada na nota desta publicação, a qual precisa 

descrever o que vem a ser o assédio sexual, e a qualificação desta já é dada extra 
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textualmente, pela própria sociedade. Na RU, entretanto, os qualificadores possuem 

a função de formar um ethos positivo para o Voz ativa e, consequentemente, para o 

Unibanco. 

 

 

Gráfico 46 – RBB – Notas – Classificação dos Adjetivos 

 

 

Gráfico 47 – RU – Notas – Classificação dos Adjetivos 

 

Continuando a comparação dos dados com os Gráficos 48 e 49, os quais 

focalizam as locuções adjetivas, percebe-se que estas são, tanto na Revista 

Unibanco quanto na bb.com.você, 100% de valor objetivo. Este resultado 

massificado de ocorrências descritivas, nos dois textos, aponta para uma tentativa 

de apagamento total da subjetividade enunciativa, próprio de produções 

pertencentes ao gênero informativo, como é o caso das notas. Ao se anexar estes 

dados aos encontrados para os adjetivos (Gráficos 46 e 47), a quantidade de 
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qualificadores objetivos aumentará substancialmente, apontando para uma 

subtração do enunciador nos textos.  

 

 

Gráfico 48 – RBB – Notas – Classificação das Locuções Adjetivas 

 

 

Gráfico 49 – RU – Notas – Classificação das Locuções Adjetivas 

 

Diante de tudo que foi exposto, conclui-se que tanto um quanto o outro texto, 

por serem notas e por serem do gênero jornalístico, precisam ser escritos com o 

menor grau de subjetividade possível, daí as tentativas de eclipsar a presença 

enunciativa, o que conduz a uma maior aderência às ideias apresentadas nas 

produções.  
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5.2.2 Notícias 

 

Expõe-se, neste item, o exame comparativo feito entre os dados linguísticos 

encontrados individualmente nas notícias tanto da bb.com.você e Revista Unibanco.  

Inicia-se com o estudo com as formas de explicitação do “EU” (Gráficos 50 e 

51), e presenciam-se os resultados a seguir: na RBB, 100% dos registros estão em 

primeira pessoa do plural (destes, 28,57% são ocorrências de terminações verbais e 

71,43% de pronomes desta pessoa); enquanto que, na RU, 22,22% são ocorrências 

no plural (desta, 16,67% de pronomes e 5,55% de terminações verbais desta 

pessoa) e 77,78% no singular (11,11% de “Eu” explícito, 16,67% de pronomes e 

50% de terminações verbais nesta flexão). Nesta última notícia, nota-se que não há 

ocorrências de “a gente” e “nós” explícito em nenhuma passagem do texto. Faz-se 

necessário, então, entender o que esses dados significam. Na notícia da 

bb.com.você, há apenas marcas de primeira pessoa do plural uma vez que é 

simulada uma situação enunciativa em que o locutor fala pelo grupo de funcionários 

do Banco do Brasil. Dessa forma, optou por não usar nem o “a gente”, que denota 

muita informalidade, não recomendado em notícias, nem o “nós” explícito, o qual 

parece inserir-se demasiadamente no grupo citado. Na matéria da Revista 

Unibanco, existem enunciadores, os quais utilizam a voz dos funcionários da 

empresa, e aqueles que falam de suas experiências, por si mesmos. Este primeiro 

grupo de enunciados expressa-se sempre no plural por estar falando por um grupo, 

enquanto que o segundo, tanto usa o plural como o singular. 

  

 

Gráfico 50 – RBB – Notícias – Formas de explicitação do “EU” 
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Gráfico 51 – RU – Notícias s – Formas de explicitação do “EU” 

 

Focalizando-se, nos Gráficos 52 e 53, o uso das locuções adjetivas 

encontradas nas produções textuais pesquisadas e analisadas anteriormente. 

Percebe-se que essas, em ambas as matérias estudadas, são 100% de valor 

objetivo. 

 

 

Gráfico 52 – RBB – Notícias – Classificação das Locuções Adjetivas 
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Gráfico 53 – RU – Notícias – Classificação das Locuções Adjetivas 

 

Acerca da investigação empreendida para os adjetivos, apresentada nos 

Gráficos 54 e 55, presencia-se que existe uma maioria, em ambas as notícias, dos 

objetivos (83,33% na RBB e 73,33 na RU). Para os qualificadores subjetivos, foram 

encontrados os seguintes resultados: na bb.com.você, foram 13,89% de ocorrências 

para os avaliativos não-axiológicos, 2,78% para os axiológicos e nenhuma para os 

afetivos; na Revista Unibanco, totalizam 16,67% de registros para os avaliativos 

não-axiológicos, 10% os axiológicos e igualmente nenhum para os afetivos. Caso se 

somem estes dados aos obtidos para as locuções adjetivas, o discurso ficará quase 

totalmente impessoal, o que já é esperado em se tratando de uma produção 

genuinamente jornalística, como é o caso das notícias. 

 

 

Gráfico 54 – RBB – Notícias – Classificação dos Adjetivos 
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Gráfico 55 – RU – Notícias – Classificação dos Adjetivos 
  

Quanto ao comportamento dos tempos verbais no sistema enunciativo 

presentes nos textos em questão (Gráficos 56 e 57), nas duas produções, existe 

uma presença expressiva dos tempos indicativos de presente, formas que coincidem 

com o próprio ato de escrever e da sua leitura da matéria (na RBB, 84,31% e, na 

RU, 67,14%). Sobre a não-concomitância, pode-se dizer que a de futuro (3,92% e 

8,57%, respectivamente, RBB e RU) é quase insignificativa e a de pretérito (11,77% 

e 24,29) é mais protuberante. Estes resultados podem ser explicados pela própria 

estrutura redacional das notícias, as quais exigem atualidade – impressa pelo 

presente; brevíssimos relatos – expressos com remissões ao passado; e 

prognósticos/previsões – exprimidos no futuro, tempo pouco preciso, seu uso 

termina por não ser recomendado para este tipo de matéria. 

 

 

Gráfico 56 – RBB – Notícias – Tempos Plenos – Sistema Enunciativo 
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Gráfico 57 – RU – Notícias – Tempos Plenos – Sistema Enunciativo 

 

Na notícia da RU, ainda se encontram registros no sistema enuncivo 

(Gráfico 58), como já foi dito, o qual é aquele que se refere ao relato pretérito 

empreendido na matéria desta RE. Notou-se que a concomitância do MA presente 

acontece em maioria absoluta nesta matéria. Este tempo indica aspecto acabado, ou 

seja, processo apresentado como já finalizado no ME. Portanto, tratam-se de relatos 

de acontecimentos ocorridos no passado. No texto estudado, reportam-se as 

narrativas do que foi feito para se conseguir o prêmio Atitude de Valor. 

 

 

Gráfico 58 – RU – Notícias – Tempos Plenos – Sistema Enuncivo 
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Sobre o comportamento dos semitempos (Gráficos 59 e 60), observou-se 

que estes confirmam os resultados encontrados para os tempos plenos e, portanto, 

podem ser explicados na mesma linha expressa para estes.     

  

 

Gráfico 59 – RBB – Notícias – Semitempos – Sistema Enunciativo 

 

 

Gráfico 60 – RU – Notícias – Semitempos – Sistema Enunciativo 

 

Na matéria em questão da Revista Unibanco, ainda foram encontrados 

semitempos no sistema enuncivo (Gráfico 61). Todos estão em concomitância MA 

presente, o que igualmente reforça os resultados/análises realizados neste sistema 

para os tempos plenos. 
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Gráfico 61 – RU – Notícias – Semitempos – Sistema Enuncivo 

 

Diante de tudo que foi exposto, conclui-se que as notícias estudadas neste 

trabalho possuem marcas diferenciadas pela própria estruturação que lhes são 

peculiares, bem como pela construção de sentido empreendida para cada uma 

destas. 

Dito isso, finalizam-se as análises comparativas empreendidas entre os 

dados linguísticos encontrados nas produções textuais jornalísticas estudadas neste 

trabalho.  
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6 CONCLUSÕES 

 

Elabora-se, neste trabalho, um estudo da construção do ethos, via vocábulo, 

e da situação enunciativa nos textos produzidos pela área da Comunicação 

Empresarial, bem como a contribuição destes elementos para a elaboração dos 

discursos que auxiliam na formação de uma imagem positiva das instituições junto 

aos seus públicos de interesse.  

Para tanto, analisaram-se ao todo dez produções textuais do veículo de 

comunicação organizacional considerado como o de maior extensão e melhor 

elaboração e apresentação – a revista empresarial – tanto na concepção redacional 

quanto na editoração gráfica. Foram, neste trabalho, usadas duas publicações 

diferentes oriundas de duas grandes organizações nacionais, atuantes igualmente 

em solo baiano. São RE pertencentes ao setor bancário: a bb.com.você (RBB) e a 

Revista Unibanco (RU). 

Quanto às produções discursivas, são escolhidos cinco tipos de matérias: 

três do gênero opinativo – editoriais, crônicas e entrevistas – e duas do informativo – 

notas e notícias. Para cada uma destas, selecionaram-se dois textos, cada um 

oriundo ou da RBB ou da RU. Foram implementadas uma análise individual e outra 

comparativa entre estas produções, cujos formatos eram similares. Esta escolha 

terminou por favorecer a visualização das construções objetivadas neste estudo.  

Como é mencionado, no capítulo introdutório desta Tese, a pesquisadora 

sabia que havia um maior número de textos representantes do gênero opinativo, 

porém esta escolha deu-se de forma proposital, por se acreditar que a adoção de 

um tipo de ethos seja de grande importância neste gênero, mais que nos outros, 

uma vez que, neste, o locutor/enunciador, para ter sua opinião aceita, terá que 

buscar meios de agradar, de persuadir, de seduzir, de convencer através do caráter 

que atribui a si mesmo pelo modo como estrutura o seu texto, fato comprovado ao 

término das investigações. Porém, optou-se igualmente por visualizar o ethos em 

produções textuais representantes do gênero jornalístico, aumentando assim a 

compreensão da contribuição deste categoria retórica nos discursos empresariais, o 

que enriqueceu muito o estudo. 

Para realizar o exame proposto, investigaram-se nos textos selecionados, 

os dados linguísticos – estes formaram a análise mais detalhada das três 

empreendidas –, os argumentos que estruturaram o discurso e as estratégias de 
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comunicação utilizadas para convencer o co-enunciador. Outrossim, foi realizada 

uma descrição das características peculiares a cada uma das revistas que 

compuseram o corpus da pesquisa. 

Feitas essas ponderações, chegou-se às seguintes considerações finais: 

acerca da descrição realizada para cada um dos veículos de comunicação 

selecionados, notou-se o quanto de requinte, tanto financeiro quanto técnico, 

envolve a produção de uma publicação deste porte. Vale ainda a pena destacar que 

a bb.com.você recebeu o prêmio da ABERJE de melhor revista empresarial 

brasileira do ano de 2007. Esta premiação se dá devido a observância quase que 

irretocável das características que conduzem a uma publicação de qualidade e 

destaque no mercado editorial das RE.            

Diante da constatação deste primor, ratificando que presente em ambas as 

publicações, concluiu-se que há uma necessidade, cada vez maior, de as empresas 

contratarem profissionais da área da comunicação para a realização da feitura deste 

tipo de comunicação dirigida, e que estes indivíduos devem estar preparados para 

ocuparem estes cargos, além da demanda de possuírem o maior arsenal possível 

de conteúdos que irão facilitar o exercício consciente da atividade de comunicar no 

âmbito empresarial. Daí, a importância crescente de estudos como este, 

empreendido nesta Tese, essenciais para embasar esta prática, apresentando ao 

comunicador uma perspectiva, até então nova para a área, que é a de trabalhar com 

textos com fundamentação teórica tanto da Retórica como da Análise do Discurso 

de linha francesa. 

Sobre a análise dos discursos escolhidos, observa-se que, nas produções 

em que há locutores/enunciadores que expõem a sua individualidade – presentes, 

nas crônicas e entrevistas de ambos os veículos estudados; na nota da revista do 

Banco do Brasil, bem como na notícia da RE do Unibanco –, existe uma tentativa de 

se adotar um ethos de profissionais que encarnam o perfil de sucesso da sociedade 

contemporânea: têm uma formação acadêmica comprovada e sólida, estão sempre 

atentos às mudanças que ocorrem em sua área de atuação, trabalham para o 

crescimento da organização que estão inseridos, utilizam os discursos circulantes 

adequados aos cargos que ocupam, enfim, são indivíduos que exercem suas 

atividades dentro do que é prescrito pela ciência que fundamenta o seu campo de 

atuação, havendo produções jornalísticas (como é o caso da entrevistas da RBB), 

em que se incluíram também aspectos da vida pessoal do enunciador, sendo que a 
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exposição destes traços particulares tem como objetivo principal embasar a prática 

profissional destas pessoas, além de suas opiniões, bem como ainda proporcionar 

uma imagem positiva de si mesmo para os próprios colegas. 

Diante de um ethos tão favorável construído para esses colaboradores, 

observa-se que a empresa termina igualmente por se favorecer com isso, pois os 

profissionais ali apresentados resultam em exemplos dos muitos funcionários que 

atuam nestas instituições bancárias e isso também reflete uma adoção de um ethos 

que expresse eficiência e eficácia perante os seus públicos de relacionamento. O 

leitor da revista, ao identificar estes traços que foram edificados para tais 

funcionários, amplia o conceito positivo para a organização, ou seja, para os 

empregados que ali trabalham devem possuir estas mesmas qualidades, uma vez 

que as instituições delineiam o tipo, mais ou menos igual, do recurso humano que 

prefere em seu quadro funcional, selecionando no mercado de trabalho profissionais 

que se encaixem nesse perfil. É claro que esta escolha é feita a partir de parâmetros 

previamente estabelecidos pela direção administrativa. Então, pode-se concluir que 

os membros do corpo de colaboradores terão, mais ou menos, as mesmas 

características daqueles cujas imagens/ethos estão sendo veiculadas na revista 

empresarial.  

Há, entretanto, textos – os editoriais de ambos os veículos estudados; a 

notícia da revista do Banco do Brasil, bem como a nota da RE do Unibanco –, em 

que toda a situação enunciativa implica em uma construção de um ethos para a 

empresa, isto é, um que corporifica a própria organização. Ethos este que implica 

em eficiência, eficácia e presteza em atender e ouvir seus clientes. 

Com isso, pode-se afirmar que o ethos e a situação enunciativa, construídos 

nas produções discursivas estudadas, contribuem de forma preponderante na 

construção de uma imagem positiva da organização, sendo também evidente que 

esta categoria retórica edificada, em cada texto, auxilia igualmente na elaboração do 

ethos da própria instituição.  

Portanto, o que foi observado é que o ethos do Unibanco S.A. é o de uma 

empresa voltada para as inovações administrativas, oriundas da teoria produzida 

para essa área ou da dinâmica inerente ao próprio mercado no qual esta 

organização está localizada, que tem como principal foco de contratação recursos 

humanos que correspondem ao perfil do que se costuma denominar de “gestor” – 

profissional que administra equipes, reestrutura áreas, cria novas oportunidades 
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para o crescimento da instituição à qual pertence, estabelece canais produtivos de 

comunicação com os seus públicos de relacionamento – e que tem como metas 

constantes a eficiência e a eficácia. Esta também é uma organização cujo traço 

predominante seria o senso de corporação, subtraindo a figura do indivíduo 

possuidor de convicções e discursos em defesa de opiniões particulares. 

Da mesma forma, o ethos adotado para o Banco do Brasil S.A. é o de uma 

organização que se mostra atenta às mudanças (fato comprovado nos dados 

publicados na notícia desta RE) e com as mesmas metas citadas anteriormente. 

Entretanto, deve-se salientar que é percebível que, nesta corporação, o indivíduo 

tem mais voz, consegue impor as suas opiniões e convicções particulares, mesmo 

sentindo-se como parte de um todo maior, da instituição bancária. O BB possui um 

comportamento mais aberto que termina por tornar o colaborador interno orgulhoso 

de si e da organização na qual está inserido. 

Ao se resgatar/reconstruir estes ethè e as situações enunciativas nos textos 

estudados, percebeu-se que, apesar de serem produções textuais escritas por 

jornalistas ou relações públicas, a formação discursiva que preponderava e, 

portanto, instaurava o sentido do texto era a da administração de empresas (ADM), 

ou seja, há igualmente a presença da FD da comunicação, mas a da ADM é a mais 

incisiva. Com isso, concluir-se que aqueles dois elementos são preponderantes para 

se descobrir as FDs envolvidas na atividade destes comunicadores sociais. 

Ressalta-se que se notau ainda que tanto o ethos como a situação 

enunciativa contribuem de forma preponderante na construção de textos produzidos 

pela comunicação empresarial. Devido a isso, pode-se afirmar que esses são 

elementos importantes para o entendimento dos discursos produzidos por essa área 

e deveriam ser estudados nos Cursos de Comunicação Social (CS),o que não se 

observa na prática.  

Após essas considerações, chega-se à conclusão de que as hipóteses 

formuladas no início da pesquisa foram confirmadas ao término deste trabalho, 

salientando-se que os objetivos traçados também foram atingidos. 

Vale ainda afirmar que esta Tese é útil para o Curso de Letras, uma vez que 

este é o âmbito de estudo de produção e recepção de textos, uma vez que, neste 

trabalho, foram analisados discursos que circulam com grande frequência na vida 

cotidiana da sociedade contemporânea e, por isso mesmo, importantes para a 

formação de indivíduos competentes e capazes de desenvolver uma leitura crítica 
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destas produções. Dessa forma, os docentes dessa área devem saber 

interpretar/compreender de forma consciente estes textos, cujas ferramentas, para a 

sua análise, constam no âmbito teórico das Letras. 

Salienta-se que, em toda a trajetória como estudiosa que transita entre a 

área da CS e das Letras, a pesquisadora sempre defendeu que a comunicação deve 

ser tanto objeto das ciências da linguagem como das ciências sociais aplicadas, 

sendo, neste âmbito interdisciplinar, que está a Comunicação Organizacional. Foi 

pensando assim que surgiu o tema analisado neste documento e será assim que a 

estudiosa continuará focando as suas futuras investigações.  

Desta forma, pode-se, então, concluir, resumidamente, que as revistas 

empresariais são um rico material de estudo, não só para os profissionais da CS 

como também para os de Letras, por serem, aquelas, veículos de ampla circulação. 

Saber como elas são elaboradas e como devem ser lidas, principalmente, usando-se 

as pistas nelas deixadas pelo enunciador, deve ser tarefa destes dois profissionais – 

um tendo consciência do que está produzindo e o outro tendo capacidade de ler este 

tipo de material – e esta, com certeza, é a pequena contribuição deixada por esta 

Tese.  
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APÊNDICE A – EDITORIAL bb.com.você55 

 

editorial56 

 

A grande vantagem de chegar à maturidade é que o tempo nos concede 

experiência de vida e, com ela, conhecimento, sabedoria e tranqüilidade. O 

Banco do Brasil reúne todas essas características e, aos 199 anos, tem uma 

qualidade extra: a vitalidade de um jovem. Assim, às vésperas de completar 

seu bicentenário, o BB celebra sua história – e toda a bagagem que ganhou 

com ela – e se prepara, cheio de saúde, para o futuro, com os desafios e as 

vitórias que certamente virão. E, por falar em saúde, a bb.com.você trata 

nesta edição de um assunto importantíssimo: a doação de sangue e de 

medula. Esse é um gesto de amor ao próximo que não custa nada para 

quem dá, mas vale uma vida para quem recebe. E qualidade de vida é o 

tema da reportagem da página 14. Você vai ver como um programa especial 

do Banco, lançado em julho, tem contribuído para tornar melhor o dia-a-dia 

de colegas como a Regivane Salvador e a Louise Tardin, escriturárias da 

agência Vale do Rio Doce, em Vitória (ES). Muita saúde, então, para você, 

para o próximo e para o BB! 

 

Boa leitura! 

 

O BB reflete 199 anos de vitórias que apontam para o futuro.57 

 

 

 

 

 

 

                                                            
55 EDITORIAL. bb.com.você. Brasília, n. 44, maio/jun. 2007. Revista Empresarial. p. 4. 
56 Nesta matéria, título e seção temática possuem a mesma denominação. 
57 Legenda da foto, página 4. 
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APÊNDICE B – EDITORIAL Revista Unibanco58 

 

PORTA DE ENTRADA59 

 

CARO LEITOR, 

 

Ser mais eficiente no trabalho, nos estudos, no esporte ou mesmo 

em um hobby é um objetivo perseguido por pessoas do mundo todo. Com 

as empresas, não é diferente, pois ser eficiente é sinônimo de ter a melhor 

produtividade, com menores custos e, conseqüentemente, maior 

rentabilidade.  

Esta edição da sua Revista Unibanco traz uma reportagem sobre o 

Projeto Eficiência, uma iniciativa que está transformando a maneira como o 

conglomerado analisa e administra seus processos e seus custos, ficando 

assim mais próximo do objetivo de ser o mais rentável do mercado em 

2010. Medidas simples, disciplina e monitoramento constante estão fazendo 

a diferença no desempenho do banco. 

Aliás, ser diferente tem tudo a ver com o jeito Unibanco. É com 

essa atitude que os colaboradores da Rede estão conseguindo atuar de 

forma decisiva para aumentar a satisfação dos clientes, como você poderá 

ver na matéria sobre o Dia da Qualidade. Esta edição traz ainda as novas 

conquistas do Unibanco Private Bank, eleito o melhor private bank local; a 

experiência do Interbanco, o braço do Unibanco no Paraguai, que alcançou 

um resultado recorde em 2006 e que tem também o seu “Soy Unibanco”, o 

jeito Unibanco de lá. E você vai encontrar também dicas para organizar 

melhor as suas tarefas e ter mais tempo livre. 

 

Boa leitura! 

 

 

APÊNDICE C – CRÔNICA bb.com.você60 
                                                            
58 CARO leitor. Revista Unibanco. São Paulo, n. 340, fev. 2007. Revista Empresarial. p. 2. 
59 Seção temática na qual está inserida a matéria. 
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crônica61 

 

Nós funcionários da agência Juruti, localizada na margem direita do Rio 

Amazonas, temos o privilégio de conviver com pessoas que moram em regiões 

de difícil acesso e que, por essa dificuldade, vêm à cidade apenas uma vez por 

mês para receber benefícios ou aposentadorias do INSS. As pequenas 

embarcações saem das comunidades lá pelas quatro horas da manhã e 

chegam à cidade duas horas depois. Como o objetivo é receber o dinheiro e 

fazer algumas compras, a primeira parada é o nosso Banco do Brasil. 

Preocupados com o atendimento diferenciado que os aposentados 

precisam ter, procuramos chegar mais cedo para que as pessoas possam 

retornas no mesmo dia, já que as embarcações partem às 11 horas. Então, 

quase sempre às seis da manhã já tem algum colega do Banco para auxiliá-los 

nos saques, desbloqueios e revalidações de senhas, além de outros 

atendimentos. 

 

Onde está o gatão? 

 

Foi assim que, certa manhã, ainda bem cedo, cheguei à agência, 

cumprimentei as pessoas e recebi alguns abraços dos aposentados que 

necessitam, mensalmente, de nossas atenções. Dentre eles, lã estava um 

senhora com seus 80 anos, aproximadamente, que todos os meses capricha no 

visual para ir ao Banco. Chegou cheirosinha, com sua melhor roupa. Seu 

chapéu de palha trazia um laço colorido, que combinava com o vestido. Ganhei 

o abraço costumeiro e notei que alguma coisa diferente estava no ar. Olhei com 

mais atenção e percebi que ela usava um batom muito vermelho, do mesmo 

tom das maçãs do rosto. Não poupei elogios e disse-lhe que além de cheirosa, 

como sempre, ela estava mais bonita – parecendo com quem está namorando 

ou pretendendo conquistar uma paixão arrebatadora. Todos se voltaram para 

                                                                                                                                                                                          
60 FERREIRA, Layse. Onde está o gatão? bb.com.você. Brasília, n. 47, nov./dez. 2007. Revista 
Empresarial. p. 38. 
61 Seção temática na qual está inserida a matéria. 
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olhá-la e ficaram atentos à nossa conversa. Ela baixou os olhos, envergonhada, 

e com um leve sorriso perguntou: 

- Não, minha filha... quem me dera! Você acha que alguém vai querer uma 

velhinha como eu? 

Acreditem: bem atrás dela, estava um senhor que aparentava também 

uma idade e que, com grande esforço, levantou a mão e disse: 

- Eu bem que queria... 

Todos nós rimos muito e, a partir daquele dia, a atitude daquelas pessoas 

me fez ver o quanto é prazeroso trabalhar em lugares onde a grandeza de 

espírito prevalece sempre – isso nos faz superar quaisquer dificuldades. Até 

hoje pergunto, em tom de brincadeira, “onde está o gatão?”, arrancando um 

sorriso gostoso que faz corar as bochechas daquela simpática senhora.  

 

A autora: Layse Ferreira é gerente geral da UN na agência Juruti (PA).62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
62 Legenda da foto. 
 

 

 

  30 

 

  35 

 

 

 

 

  40 

 



 
231 

 

APÊNDICE D – CRÔNICA Revista Unibanco63 

 

CÂMBIO DE LETRAS64 

 

Martha Medeiros Cronista do mês Escritora e públicitária65 

 

Trabalho que nem parece trabalho 

Colunista defende que todos devem ter alegria e prazer também nos 

compromissos e nos assuntos mais sérios. 

 

Uma das coisas que atrapalha o fluir do cotidiano é a mania que temos de 

departamentalizar nossas atividade. Ou algo é frívolo, divertido e 

inconseqüente – como tudo o que fazemos nos finais de semana – ou é sério e 

chato – como a maioria das tarefas que ocupam nossos dias úteis. Será 

mesmo que existe esta linha divisória? 

A tendência é acharmos que cinema, tevê, música, teatro, karookê, 

esporte e praia é tudo diversão, enquanto trabalho, casamento, religião, 

dinheiro e família são coisas sérias – e, às vezes, chatas. Precisamos desta 

fronteira? Não precisamos, mas temos por ela o maior respeito e por causa 

disso nossa visão de mundo fica limitada. 

Casamento é uma coisa séria, mas nada impede que seja divertidíssimo. 

Aliás, é melhor que seja, se se pretende eterno. Amor é coisa séria? É, e nem 

por isso deixa de nos fazer ir, brincar, dançar, se alegrar. Ser mãe e pai? Uma 

aventura! O fato de sermos responsáveis não impede que encaremos a vida de 

uma forma leve e desestressada.  

Trabalho, idem. É assunto da maior seriedade, mas nem por isso você 

deve mecanizar-se e levar os dias feito um robô cumpridor de ordens. È 

obrigatório extrair um mínimo de prazer do que você faz, rir das tranqueiras que 

aparecem todo dia. Como é possível passar a maior parte do tempo envolvido 

com nossa profissão e não relaxar e nem se distrair com ela? Ok, nem tudo é 
                                                            
63 MEDEIROS, Martha. Trabalho que nem parece trabalho. Revista Unibanco. São Paulo, n. 323, set. 
2005. Revista Empresarial. p. 19. 
64 Seção temática na qual está inserida a matéria.  
65 Legenda da foto. 
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um mar de rosas, há momentos em que a gente é cobrado e exigem de nós 

uma postura rígida. Nenhum problema, desde que nunca se esqueça que, por 

dentro, você é quem está no comando. Ninguém tem a capacidade de saber o 

que você está pensando, o que está fantasiando, a quantas anda o seu humor. 

Divirta-se mentalmente. É zona privativa sua. 

Nosso estado de espírito é que determina o que nos alivia e o que nos 

enrijece. Profissão, religião, família, tudo isso pode e deve ser encarado como 

fonte de alegria e descontração. Quando você assinou o contrato de trabalho 

ou sua certidão de casamento, não havia nenhuma cláusula que exigia sisudez. 

Pessoas corretas, pontuais e eficientes não precisam ser formais e tensas. Ao 

contrário: os mais competentes, em qualquer área de atuação, costumam ser 

aqueles que fazem do seu ofício uma ótima fonte de lazer. 

O mundo está repleto de problemas, nada está fácil. Mas nem por isso 

devemos marcar hora para nos divertir: só no sábado e domingo, entre uma 

pizza e um jogo de futebol. Divirta-se de segunda a segunda, que a vida é curta  

e rápida, e as coisas sérias também merecem ser feitas com o sorriso aberto. 
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APÊNDICE E – ENTREVISTA bb.com.você66 

 

entrevista67 

por Carlos Eduardo Fonseca 

fotos Markos Fortes 

 

 

Rogério experimental 

Rogério Skylab fala sobre sua produção musical e trabalho na BB 

 

�Matador de passarinho, Carrocinha de cachorro quente, Você vai continuar 

fazendo música?... as canções de Rogério Skylab chamam a atenção desde o 

título.  Músico e bancário, Rogério construiu fama com uma considerável 

discografia e com uma série de aparições no programa de Jô Soares. 

Pelo lado bancário, Rogério aposentou-se no fim de maio, quando 

trabalhava na CSO Compe Rio de Janeiro, no Andaraí. Entrevistado pela 

bb.com.você, Skylab (ou melhor, Rogério Tolomei Teixeira) falou sobre suas 

facetas. 

 

Como foi seu início no BB? 

Foi em 1977. Tomei posse na agência Maracaju (MS). Foi ali que aprendi o 

serviço bancário... tenho saudades de lá. Antes, cursava Direito no Rio de 

Janeiro, pela UERJ, influenciado pelo meu pai, advogado criminalista. 

Fale sobre o retorno ao Rio. 

Quando voltei de Maracaju, fui para a agência Centro – 1°de Março – setor 

Vapro (Valores e procurações). Era um BB antigo, que usava máquinas 

manuais, não havia computador... me lembro que os colegas eram bem mais 

velhos que eu, bem próximos de aposentar. 

Qual foi a melhor lembrança no BB? 

Nessa mesma época mudei de curso – Letras –, mas só havia vagas de 

manhã. Não dava para conciliar com o horário de trabalho, mas me deixaram ir 

                                                            
66 FONSECA, Carlos Eduardo. Rogério experimental. bb.com.você. Brasília, n. 34, set./out. 2005. 
Revista Empresarial. p. 8-10. 
67 Seção temática na qual está inserida a matéria. 
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trabalhar no andar onde era o Cesec (ficava no mesmo prédio) e mudei para o 

setor de Gravações – pude conciliar o trabalho com o curso que eu queria... fui 

gravador, digitava valor e número dos cheques, me adaptei muito bem à nova 

função. 

Com o BB, consegui fazer o que eu gosto. Sempre digo isso. Se não 

fosse o Banco, eu não teria a carreira que conquistei. Qual o músico 

underground** brasileiro que conseguiu a discografia que tenho? <hoje, 

Rogério está em seu oitavo álbum> Lembro que só fiz o “Fora da Grei” <seu 

primeiro trabalho> porque vendi minha licença-prêmio. Muitos de meus colegas 

usavam a licença para comprar carro ou viajar para Miami. 

O lado mais “engraçado” de sua música já o atrapalhou de alguma forma? 

Não, nunca atrapalhou – sempre fui mais reservado. Nem o Banco nem eu 

alimentamos esse assunto. Eu sabia que não combinava ser músico e ser 

funcionário do BB. Evitei, sempre, falar de música com os colegas.  

E quais cargos ocupou? 

Preferi não exercer cargo comissionado, mas já trabalhei em vários lugares e 

cidades. No antigo Cesec Salvador, por exemplo, foram mais de três anos. 

Cheguei a trabalhar no setor Valetik (quando era em papel). Dava um trabalho 

enorme... aquela papelada. Depois trabalhei na Cobrança e agora, mais perto 

da aposentadoria, na Compensação. 

E por que a separação entre o BB e a música? 

Acho que a separação é importante – só adquiri a radicalidade da minha 

música assim. Se não fosse o BB, eu não seria hoje o Rogério Skylab, com 

essa discografia. 

Se você produz algo artístico, é fundamental manter certa reserva. 

Sempre fui um bom funcionário. O segredo é manter a separação, sem medo 

de errar. O Skylab é minha paixão, uma coisa absorvente. Mantive a separação 

sendo bom funcionário e artista radical – ainda que reconheça que foi 

fundamental ter sido funcionário do BB. 

Como você define o seu estilo musical? 

Muito experimental... é muito difícil classificar minha música num gênero 

determinado, é justamente a mistura de tudo. O que prevalece é o rock 

experimental, mas tem samba, tango, bossa nova, punk... 
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Numa de minhas músicas, faço a junção entre punk e a bossa nova – a 

minha idéia é quebrar todos os parâmetros e gêneros, produzir algo realmente 

“experimental”. 

E o nome Skylab? 

Estava cantando uma música num festival, em Minas Gerais, e defendi uma 

canção chamada Samba do skylab, em referência ao laboratório espacial 

lançado pela Nasa... as pessoas começaram a me chamar de Rogério... 

Skylab. A idéia de “laboratório espacial” encaixou com minha idéia de 

“experimentação” – uma idéia nobre, que está presente no meu trabalho desde 

o início. Alguns acham minha música chocante, esquisita, estranha – é porque 

no palco, na poesia e nos arranjos sempre esteve presente a experimentação. 

 

Saiba mais68  

Como exemplos de movimentos caracterizados como underground temos punk 

e hip hop. 

 

Rogério sempre manteve separados seus lados artístico e bancário.69 

 

“O Banco foi meu chão, minha base. Não precisei fazer concessões. O BB me 

deu a possibilidade de radicalizar”70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
68 Trecho destacado no corpo da entrevista, encontrado na p. 11 da RBB.  
69 Olho colocado na ilustração da p. 12. 
70 Texto destacado que finaliza a diagramação da última página da referida entrevista. 
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APÊNDICE F – ENTREVISTA REVISTA UNIBANCO71 

 

PAINEL UNIBANCO72 

 

por Yuri Vasconcellos 

 

 

no caminho da evolução 

 

Depois de encerrar um produtivo ciclo que promoveu a sinergia entre todos os 

canais, o Varejo é reestruturado e ganha novos desafios. À frente desse 

processo, Márcio Schettini revela, nesta entrevista, que a missão agora é 

aperfeiçoar a gestão de cada um dos negócios do setor, buscando maior 

rentabilidade e participação no mercado. 

 

Como ficou a nova estrutura do Varejo? 

Na nova estrutura temos executivos dedicados a cada uma das áreas de 

negócios do banco, com o objetivo de concentrar energia em todas as 

atividades do Varejo. Fizemos uma mudança profunda, mas que não altera o 

conhecimento adquirido por cada um dos gestores. A maior motivação para 

essa mudança foi a percepção de que estamos terminando um ciclo cujo 

objetivo era criar sinergia entre os diversos negócios do Varejo, aumentar a 

venda cruzada e o aproveitamento de todos os nossos clientes e canais. No 

antigo formato, quatro executivos eram responsáveis pelas unidades de 

negócio e por uma parte da geografia da rede de agências. Essa fase de ganho 

de informação e sinergia já foi finalizada. Temos na rede um novo modelo de 

atendimento e acreditamos que é o momento certo para voltarmos à gestão 

intensa de cada um de nossos negócios. A partir de agora, haverá uma 

evolução natural. 

Qual a expectativa de resultados com a nova estrutura? 

                                                            
71 VASCONCELOS, Yuri. No caminho da evolução. Revista Unibanco. São Paulo, n. 341, mar. 2007. 
Revista Empresarial. p. 4-5. 
72 Seção temática na qual está inserida a matéria. 
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Temos um orçamento bastante desafiador para este ano, numa fase em que o 

mercado está em ebulição, com mudanças nos segmentos de pessoa física e 

jurídica e alterações importantes no setor de crédito e folha de pagamento. 

Queremos que a gestão dedicada a cada um desses negócios traga um 

resultado final maior do que no modelo anterior, em que tínhamos uma gestão 

unificada. A percepção que temos neste início de ano é muito positiva. Os 

resultados de janeiro sinalizaram uma performance bastante adequada e 

estamos certos de que, ao implantarmos a nova estrutura, estaremos muito 

mais aptos a cumprir nosso orçamento de maneira confortável. Vamos fazer o 

possível para que todo o conhecimento adquirido nos últimos dois anos e meio 

seja transportado agora para a gestão dedicada a cada um dos nossos 

negócios. 

Quais são os principais desafios da nova estrutura do Varejo? 

Nosso principal desafio é manter o nível de crescimento em cada uma das 

nossas operações e ganhar participação de mercado. Além disso, estaremos 

focados no melhor aproveitamento de todos os nossos negócios. Iniciamos 

2007 com todas as operações equilibradas do ponto de vista operacional, de 

risco e com as questões relacionadas a distribuição e conquista de clientes 

resolvidas. Um dos exemplos nesse caso foi o fato de termos aumentado nossa 

base de auto-relacionamento em 506 mil novos clientes. O importante agora é 

tornar nossa operação mais rentável através da maior penetração de produtos, 

e fortalecer nossa posição no mercado. 

Sob o ponto de vista estratégico, como a nova estrutura do Varejo pode 

ajudar o banco a melhorar sua competitividade? 

Já temos estruturas montadas para cada um dos negócios e nossa meta agora 

é explorá-los de maneira mais adequada. Não deixamos a desejar em nada em 

relação aos nossos negócios quando nos comparamos ao mercado. 

De que forma a reestruturação do Varejo está alinhada às metas de 

aumento de rentabilidade traçadas pelo banco em 2010? 

As mudanças no Varejo estão absolutamente alinhadas com a busca crescente 

de rentabilidade. Quando falamos em rentabilidade, estamos falando de 

geração de volume, obtenção de receitas e manutenção de custos e perdas 

sobre controle. 
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Nesse momento de mudança, que mensagem você daria aos 

colaboradores? 

Devemos ver nesse movimento uma oportunidade para nos destacarmos ainda 

mais em nossas atividades. Investimos bastante nos últimos dois anos e meio, 

redesenhando negócios e processos de vendas e retaguarda. Um dos 

exemplos desse investimento foi a implantação do novo modelo de atendimento 

na rede que tem sido muito bem-sucedido. Além disso, melhoramos muito a 

infra-estrutura da organização. Agora, já temos as ferramentas para operar de 

maneira ainda mais competitiva, com foco no cumprimento das nossas metas.  

 

A nova estrutura permite ao Varejo explorar melhor cada um de seus negócios, 

de forma alinhada às metas de rentabilidade de 2010.73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
73 Texto em destaque.  
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APÊNDICE G – NOTA bb.com.você74 

 

   notas75 

OUVIDORIA INTERNA 

 

Assédio Sexual 

 

Se, na rua, você é abordada(o) de forma grosseira, com conotação 

sexual, só você pode estabelecer os limites dessa manifestação. Se tal fato, 

porém, parte do seu chefe, seguido de propostas sexuais e ameaças, isto é 

crime. A abordagem vira assédio quando sua resposta é “não” e a pessoa 

insiste na tentativa de obter favores por meio de qualquer forma de 

constrangimento. A nossa lei diz que é crime “constranger alguém com o 

intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o 

agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao 

exercício de emprego, cargo ou função” (art. 216-A do Código Penal). As 

pesquisas indicam que as mulheres são mais vulneráveis e, 

majoritariamente, as vítimas do assédio sexual. Muitas vezes [sic] elas não 

denunciam por medo de serem ridicularizadas por seus colegas, por 

temerem represálias ou por não saberem o que fazer. 

É muito importante a existência de provas, dada a dificuldade de se 

configurar “o assédio sexual”. No BB [sic] as normas de conduta são claras e 

repelem tais práticas. Por isso, caso você seja alvo de alguma situação como 

as descritas aqui e necessite de ajuda, não hesite em procurar a Ouvidoria 

Interna. O sigilo será garantido. Os caminhos são: intra.bb.com.br (Encontre 

o que você precisa), ou ouvidoriainterna@bb.com.br ou (61) 3310 4888.     

 

 

 

 

 
                                                            
74 NOTAS: Assédio sexual. bb.com.você. Brasília, n. 33, jul./ago, 2005. p. 36. 
75 Seção temática na qual está inserida a matéria. 
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APÊNDICE H – NOTA REVISTA UNIBANCO76 

 

EXTRATO77 

 

Unibanco em revista 

 

Comunicação 

 

 
Interatividade 

 

O Voz Ativa passou por uma grande reformulação [sic] no início de 

2006 [sic] e se transformou na principal ferramenta de interação entre 

colaboradores e o Unibanco. O canal permite o envio de opiniões, críticas e 

sugestões sobre diversos temas, além, [sic]  de disponibilizar uma área com 

perguntas mais freqüentes e acompanhamento de status da mensagem. Os 

números comprovam a credibilidade e eficácia do Voz Ativa. No ano 

passado, foram enviadas cerca de 14 mil mensagens. Destas [sic] 99% 

foram respondidas, sendo 87% delas no prazo de até sete dias. Além disso, 

95% dos colaboradores que utilizaram o canal disseram estar satisfeitos 

com a prestação de serviços. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                            
76 UNIBANCO em revista: Comunicação: Interatividade. Revista Unibanco. São Paulo, n. 341, mar. 
2007. Revista Empresarial. p. 18.  
77 Seção temática na qual está inserida a matéria.  
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APÊNDICE I – NOTÍCIA78 BB.COM.VOCÊ79 

 

Material de uso diário ficam armazenados no almoxarifado da Gerel Brasília. 80 

 

 

Na mesma busca 

Diretoria de Logística tem papel fundamental na garantia do padrão de 

atendimento característico do BB.             Fotos Luís Câmara. 

 

Talvez você não saiba, mas por trás do trabalho de agências, órgãos 

regionais e unidades da Direção Geral há uma equipe de pessoas que 

garantem a infra-estrutura dos negócios. Nem sempre estrelam espetáculos ou 

ganham o caloroso aplauso do público, mas estão sempre lá, trabalhando para 

que os atores deste palco – nossos colegas da rede de agências e das 

unidades de apoio aos negócios – tenham sucesso. Esses produtores, 

cenógrafos e iluminadores são tão necessários para a realização de peça como 

aqueles que se apresentam ao público em nome do BB. 

Tudo que é usado em nosso ambiente de trabalho tem um toque da 

Diretoria de Logística e de suas gerências Regionais. Suas atribuições vão do 

suprimento de papel A4 ao material utilizado nos terminais; dos serviços de 

vigilância aos serviços de limpeza; da compensação de cheques às soluções 

de engenharia e arquitetura; das compras e contratações das dependências. 

Só para se ter uma idéia da dimensão dessas atribuições, o BB dispõe de 

uma rede com 3.959 agências e 11.065 postos de atendimento diversos, 

realizando em tempo real todos os serviços e operações bancárias. Desse total, 

95% das agências contam com salas de auto-atendimento que funcionam além 

do expediente. Não é tarefa fácil manter essa imensa rede suprida dos recursos 

necessários para garantir o padrão de atendimento característico do BB. 

A contribuição de cada um dos profissionais da Logística complementa a 

tarefa das diversas áreas e faz com que o BB se consolide como uma 

referência positiva no mercado, independente das dificuldades enfrentadas no 

                                                            
78 Esta matéria está inserida na seção temática Logística, cujo nome só aparece na página 15, 
segunda da notícia. 
79 NA mesma busca. bb.com.você. Brasília, n. 40, set/out, 2006. p. 14-15. 
80 Legenda da foto existente na página 14. 
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dia-a-dia. E já que falamos em dificuldade, não podemos esquecer o trabalho 

que a Empresa vem realizando em relação à acessibilidade de pessoas com 

deficiência. Aliás, o BB foi o primeiro banco a oferecer equipamentos adaptados 

e hoje conta com 184 terminais de auto-atendimento desse tipo, que, somados 

às rampas de acesso, indicam o percentual de 98% de agências ajustadas para 

esse público.  

A Logística é responsável pelos aspectos ergonômicos dos equipamentos 

e pelos acompanhamento da instalação e manutenção dos caixas eletrônicos. 

Os engenheiros e arquitetos cuidam de ambientação, projeto arquitetônico e 

soluções de engenharia das dependências, zelando pelo conforto dos clientes. 

O BB produz uma média de 40 cartões por minuto para a base de clientes. 

Neste ano, já foram expedidos 14,5 milhões deles. E os números não param 

por aí: no ano passado, 300 milhões de correspondências foram enviadas para 

clientes – neste ano, foram 171 milhões até julho. 

O BB é uma referência no uso de testes de qualidade de cartuchos de 

impressoras a laser, que são remanufaturados e reutilizados. Esse trabalho 

gerou economia de R$ 218 milhões desde 2000, quando foi implantado. O 

laboratório de testes é usado até por outras instituições. Além disso, a Dilog é 

responsável pelos programas de racionalização e redução do uso de papel e 

impressões, consumo de água e de energia elétrica. 

Das canetas que usamos ao dinheiro que circula no mercado [que é o 

centro da atividade bancária], dos serviços mais simples aos mais complexos, 

este é um trabalho que todos sentem mas nem sempre é percebido 

facilmente81. Sem essa parceria afinada entre agência e Dilog não teríamos 

espetáculos em forma de negócios, lucros, resultados. 

 

A área de logística é responsável por vários serviços, como a confecção de 

cartões e a impressão de formulários. 82 

 

 

 

                                                            
81 Este período, que se encontra sublinhado, aparece duplicado no texto original, sendo que um 
desses aparece em total destaque, em letras com maior tamanho e diferenciada cor, estando à direita 
da coluna diagramada da notícia. 
82 Legenda da foto existente na página 15. 
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APÊNDICE J – NOTÍCIA REVISTA UNIBANCO83 

 

REPÓRTER UNIBANCO – atitude de valor84 

 

Eles fazem a DIFERENÇA 

Prevenir, solucionar, surpreender o cliente. Conheça os primeiros premiados do 

Atitude de Valor. 

por Ursula Alonso Manso. 

 

A apenas um dia da Convenção Regional do Varejo em São Paulo, 

Natacha Veiga Tarraço, colaboradora da agência Juscelino Kubitscheck (sic), 

na capital paulista, não cabia em si de tanta felicidade e – por que não? – 

ansiedade. Pensava em como agradecer, escolhia as palavras, imaginava se 

ficaria nervosa... Para ela, o evento foi mais que uma chance para discutir 

estratégias, projetos e resultados do banco. No dia 20 de abril, Natacha, uma 

das vencedoras da primeira edição do programa de reconhecimento trimestral 

Atitude de Valor, recebeu das mãos de Marcio Shettini uma bolsa de estudos 

no valor de R$ 10 mil em reconhecimento à sua atitude na resolução do 

problema do cliente. 

“Acredito que todo o mundo pode atender bem e surpreender o cliente, 

basta ter comprometimento. Mesmo com metas a cumprir, investir meu tempo 

para encontrar uma solução para o cliente e o retorno financeiro surpreendeu. 

Foi algo que talvez não conseguisse trabalhando um mês inteiro sentada à 

minha mesa”, conta. 

 

SUPERAÇÃO  O desafio de Natacha começou numa ligação rotineira tentando 

estreitar o relacionamento com um cliente que não movimentava a conta 

corrente pessoa física. 

O cliente precisava de uma carta de fiança no prazo de uma semana, num 

período em que o banco estava de greve. Natacha não desistiu! Para conseguir 

atendê-lo, pediu auxílio ao seu gerente geral e seu diretor e foi pessoalmente 

                                                            
83 MANSO, Ursula Alonso. Eles fazem a diferença. Revista Unibanco. São Paulo, n. 330, abr. 2006. 
Revista Empresarial. p. 14-16. 
84 Seção temática na qual está inserida a matéria. 
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aos Edifícios Unibanco e Barão de Iguape. Só saiu de lá com a carta de fiança 

em mãos. Às 20h, enfim, Natacha chegou à casa do cliente com o documento. 

“Minha preocupação era com o cliente, eu sabia que ele ia ser muito 

prejudicado num negócio se eu não conseguisse a fiança”, acrescenta.  

 

 

DESENVOLVIMENTO PESSOAL  Missão cumprida, Natacha faz planos para a 

bolsa. “Fiquei surpresa quando minha atitude foi escolhida para a premiação 

trimestral do programa Atitude de Valor. Estava fazendo contas para custear 

um MBA em Finanças e agora só preciso fazer a inscrição”, comemora. 

Como ela, Fabíola Leoni, gerente de PABs em São Paulo, também já 

decidiu como aplicar o dinheiro. “Vou aprender francês”. Premiada com a bolsa 

trimestral no último dia 17 de abril, Fabíola foi responsável pela criação do Book 

de registro, uma agenda que acompanha todas as solicitações e pendências 

com os clientes. 

A idéia, embora simples à primeira vista, provocou uma mudança cultural 

no 11 PABs coordenados por Fabíola. Se antes o colaborador agia 

passivamente, hoje é ele quem liga confirmando a entrega do 

documento/recebimento de resposta ou, eventualmente, explicando a 

necessidade de prazo adicional. “Esse processo ajuda no relacionamento com 

o cliente, pois um processo  eficiente atrai ainda mais o cliente que concentra 

suas operações onde realmente se sente muito bem atendido e sabe que nada 

vai ficar sem resposta”, explica. 

Para isso, ela acha fundamental um controle sistematizado das 

pendências. “Temos, em nossa Pesquisa de Satisfação de Clientes (tracking), 

uma pergunta sobre a quantidade de contatos que o cliente tem que fazer para 

resolver um problema. No PAB Schering, este número caiu de 2,7 para 1, entre 

junho e dezembro do ano passado, e, no PABMTV, de seis para dois”, detalha 

Fabíola. 

 

 

MAIS QUE ATENDER  Há apenas sete meses no Unibanco, Arnaldo Broge 

Neto, colaborador da agência Brooklin, em São Paulo, foi o terceiro 

contemplado na premiação trimestral, recebendo sua bolsa no último dia 19 de 

abril. Como todo novo gerente, ele tratou de se apresentar aos clientes assim 
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que assumiu a função. Um deles, um senhor de 84 anos, foi à agência e falou 

sobre sua insatisfação com os serviços de um banco concorrente em que havia 

dificuldades até para conversar com o gerente da conta.  

O cliente disse que até transferiria seus recursos para o Unibanco, mas 

não queria ter o trabalho de ir até à agência do outro banco para encerrar suas 

contas. Arnaldo não teve dúvidas: ofereceu-se para ir com o cliente. “Não foi 

possível transferir os recursos na mesma hora sem o pagamento de CPMF 

porque a conta que ele mantinha no outro banco era conjunta com a esposa”, 

conta Arnaldo, que não desistiu. “Fui à casa do cliente apanhar a 

documentação da esposa para incluí-la na conta do Unibanco e marquei um 

terceiro dia para voltar com ele ao banco concorrente e concluir a operação”, 

relata. 

Os resultados do trabalho do gerente, no entanto, ainda estariam por vir. 

Pouco depois de abrir a conta, o cliente trouxe R$ 200 mil para o Unibanco, oito 

débitos automáticos e transferiu os depósitos de imóveis que aluga. E Arnaldo, 

além de concluir com sucesso um atendimento, inaugurou em sua agência um 

novo padrão de relacionamento com o público. 

 

 

MOTIVAÇÃO EM ALTA85 

 

O exemplos dados por esses colaboradores não deixam dúvidas sobre o 

que é uma Atitute de Valor. Mas Tadeu Sassi, responsável pela área de 

Suporte à Rede, resume bem: “É uma atitude que agrega valor para o 

colaborador, para o cliente e para o banco”, define. “É o que o cliente espera 

quando procura um banco, uma atitude que faz a diferença no atendimento”, 

completa Sassi. 

Os bons resultados do programa serão multiplicados. O Atitude de Valor 

está sendo desenhado para outras áreas do conglomerado e, em breve, para 

disseminar as atitudes, o Portal Corporativo vai disponibilizar as 54 atitudes de 

21 regiões premiadas com os reconhecimentos mensal e trimensal no Banco 

de Atitudes, que estará disponível no Site da Qualidade no Portal Corporativo. 

                                                            
85 Texto em destaque em fundo verde claro. 
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Bete Szabó, à frente da consultoria Pessoas Varejo, destaca a importância 

de reconhecer as atitudes inovadoras. “A premiação eleva a motivação do 

grupo, que vê um exemplo concreto, que pode ser replicado”, explica. “A idéia 

do reconhecimento é valorizar o colaborador, inclusive agregando valor ao seu 

desenvolvimento profissional. Por isso a idéia da bolsa de estudos”, afirma. 

Cristina Pinciroli, à frente da área de Qualidade, acredita que, daqui por 

diante, serão tantas e tão boas as atitudes inscritas que a escolha também vai 

ficar cada vez mais difícil”. Nosso objetivo é reconhecer essas atitudes e 

compartilhar com todo o Brasil nosso diferencial para encantar o cliente, e 

aumentar o resultado do Unibanco, o banco que nem parece banco.”  

 

Inscreva-se através do Site da Qualidade:  

Portal Corporativo > Site de Qualidade > Qualidade Unibanco > Atitude de 

Valor > Iniciar uma atitude. 

 

{“Minha preocupação era com o cliente.” – Natacha Veiga Tarraço}86 

{“Fui à casa do Cliente apanhar a documentação.” – Arnaldo Broge Neto}87  

Arnaldo Broge Neto, Natacha Veiga Terraço e Fabíola Leoni: atitudes 

reconhecidas e bolsa de estudos de R$ 10 mil.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
86 Texto em destaque na página 15, colocado acima do trecho iniciado pelo subtítulo Superação. 
87 Texto em destaque na página 16, colocado abaixo da foto existente no topo da página, sendo a 
primeira mensagem verbal dessa folha. 
88 Legenda da foto da página 16. 
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ANEXO A – MENÇÃO DO CUSTO DE CADA EXEMPLAR DA bb.com.você89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                            
89 CUSTO Unitário. bb.com.você. Brasília, n. 31, mar./abr. 2006. Revista Empresarial. p. 4. 
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ANEXO B – PROPAGANDA INSTITUCIONAL SOBRE RESPONSABILIDADE 

SOCIOAMBIENTAL90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
90 PROPAGANDA institucional sobre responsabilidade socioambiental. bb.com.você. Brasília, n. 38, 
maio/jun. 2006. Revista Empresarial. p. 14-15. 
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ANEXO C – ENCARTE DA EDIÇÃO ESPECIAL DA bb.com. você91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
91 ENCARTE. bb.com.você. Brasília, Especial Sustentabilidade. 2007. Revista Empresarial. 
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ANEXO D – CAMPANHA DESENVOLVIDA PELO BB SEGUROS92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
92 CAMPANHA desenvolvida pelo BB Seguros. bb.com.você. Brasília, n. 44, maio/jun. 2007. Revista 
Empresarial. p. 20-21. 
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ANEXO E – MAPA ENCONTRADO NA bb.com. você93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
93 O BRASIL de amanhã. bb.com.você. Brasília, n. 47, nov./dez. 2007. Revista Empresarial. p. 33. 
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ANEXO F – FOTO DA bb.com. você94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
94 AÖR, Rodrigo. O pulo do gato. bb.com.você. Brasília, n. 53, nov./dez. 2008. Revista Empresarial. p. 
30-31. 
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ANEXO G – FOTO DA Revista Unibanco95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
95 MORETZ-SOHN, Cláudia. Seu parceiro de negócios. Revista Unibanco. São Paulo, n. 323, set. 
2005. Revista Empresarial. p. 10-11. 
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ANEXO H – ILUSTRAÇÃO DA REVISTA UNIBANCO96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
96 UNIMASCOTES ganham voz. Revista Unibanco. São Paulo, n. 341, set. 2007. Revista 
Empresarial. p. 14. 
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ANEXO I – ILUSTRAÇÃO DA bb.com. você97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
97 QUANDO 2+2=5. bb.com.você. Brasília, n. 55, mar./abr. 2007. Revista Empresarial. p. 8-9. 
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ANEXO J – PROPAGANDA bb.com.você98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
98 BANCO da Lúcia. bb.com.você. Brasília, n. 55, mar./abr. 2009. Revista Empresarial. p. 20-21. 
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ANEXO K – INDICAÇÃO DA PREMIAÇÃO CONFERIDA PELA ABERJE99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
99 CAPA. bb.com.você. Brasília, n. 46, set./out. 2007. Revista Empresarial. p. 1. 
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ANEXO L – FRENTE DO FOLHETO COM A PESQUISA SOBRE A REVISTA          

UNIBANCO100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
100 UNIBANCO. Que tal? Revista Unibanco. São Paulo, n. 360, out. 2008. Revista Empresarial. 
Folheto encartado. 
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ANEXO M – VERSO DO FOLHETO COM A PESQUISA SOBRE A REVISTA 

UNIBANCO101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
101 Idem à Nota 46. 
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ANEXO N – PROPAGANDA REVISTA UNIBANCO102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
102 PROPAGANDA do Unibanco. Revista Unibanco. São Paulo, n. 340, fev. 2007. Revista 
Empresarial. p. 20. 
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ANEXO O – EDITORIAL bb.com. você103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
103 EDITORIAL. bb.com.você. Brasília, n. 44, maio/jun. 2007. Revista Empresarial. p. 4. 
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ANEXO R – CRÔNICA REVISTA UNIBANCO106 
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ANEXO S – ENTREVISTA bb.com. você107 
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ANEXO T – ENTREVISTA REVISTA UNIBANCO108 
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ANEXO U – NOTA bb.com. você109 
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ANEXO V – NOTA REVISTA UNIBANCO110 
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ANEXO Z – NOTÍCIA REVISTA UNIBANCO112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
112 MANSO, Ursula Alonso. Eles fazem a diferença. Revista Unibanco. São Paulo, n. 330, abr. 2006. 
Revista Empresarial. p. 14-16. 



 
299 

 

 

 

 

 



 
300 

 

 

 



 
301 

 

 

 


