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O artigo objetiva analisar a importância dos quadros de referência utilizados pelos 

enunciadores em seu posicionamento de mercado e pelas agências de 

publicidade no uso dos veículos de comunicação. Nosso estudo parte das 

correntes teóricas da análise do discurso, apresentando o contrato comunicacional 

de uma publicação brasileira e anúncios de cursos de pós-graduação, analisando-

os pela tematização da revista, referente ao repertório das necessidades de 

qualificação e da gestão da carreira. 

 
Resumo 
 

Um dos principais fatores que diferenciam as campanhas publicitárias é a 

convergência entre o perfil de consumo da mídia e o público alvo das empresas 

anunciantes, por isso, o correto planejamento da veiculação da campanha deve 

levar em consideração o enunciatário presumido, num quadro de referências 

necessário aos contratos de comunicação dos veículos. O fenômeno do 

empreendedorismo e os diferentes discursos da gestão profissional/carreira são 



 

 
 

exemplos de algumas necessidades geradas pela comunicação. No artigo, 

identificamos o repertório sociocultural do público alvo das empresas anunciantes 

pelo método de enquadramento e tematização da revista, seguindo a corrente 

francesa. Relacionamos o perfil do enunciatário da Você S/A ao público alvo dos 

anunciantes escolhidos para a análise. Os anúncios foram escolhidos pela 

tematização do sucesso profissional, nucleados pela qualificação profissional e 

pela formação sociocultural dos leitores, valendo-se de constituições repertoriais 

dos recém graduados. 
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A defesa de ideias depende da argumentação desenvolvida entre os agentes do 

processo de comunicação. Inseridos no processo, da mesma forma, os 

enunciados são formulados visando um campo de prováveis argumentos. Este 

campo é formado pelas expectativas dos agentes e, no caso do anúncio 

publicitário, o posicionamento prévio do enunciador e do enunciatário é definido 

pelos textos utilizados, constituindo sua plausibilidade no processo de enunciação. 

O texto publicitário trabalha argumentações num campo relativamente estável de 

reconhecimento - conforme os postulados de Bakhtin (in Sobral, 2009) sobre os 

gêneros discursivos. Em sua abordagem sobre a persuasão, Ferreira (2010) 

atribui ao texto persuasivo – falado ou escrito – uma propriedade de 

aconselhamento, pois a proposta do enunciador deve ser compreendida e 

admitida como um ponto de vista e, assim, realizar as conexões emocionais que 

transformem o argumento em compreensão. 

 

Todo anúncio publicitário prevê um determinado alcance de público (alvo) e, a 

partir da projeção elaborada sobre o perfil desejado, busca apresentar e promover 

ideias, marcas, mercadorias e serviços, argumentando a partir das realidades que 

tanto formam o mundo dos leitores quanto evocam as “... molduras semânticas 



 

 
 

complexas” (Santaella, 2010, p. 14). Tais molduras são consideradas como 

estruturas conectoras entre a previsão do enunciador – empresas comerciais, por 

exemplo – e a realidade que impõe constantemente a necessidade pela 

informação. O uso comercial dos meios de comunicação constitui-se, de fato, 

como um espaço em que se constrói a credibilidade do mundo pela informação 

noticiosa e, ao mesmo tempo, promove a inserção de enunciados qualitativos – 

anúncios publicitários - de produtos e serviços. 

 

Os argumentos do texto publicitário emanam da relação entre imagens, sons e 

textos escritos, conforme a linguagem dos meios de comunicação utilizados, e 

visam o emocional, na tentativa de coordenar as percepções (racionais e 

emocionais), na tentativa de persuadir um público determinado. Ainda, as 

sugestões semiotizadas pelo texto publicitário são capazes de ativar percepções, 

de acionar “... hipóteses de significado não definitivas.” (Santaella, 2010, p. 94) e 

seduzir a partir do repertório utilizado, numa convergência entre o sentimento e o 

inteligível. Dessa forma, os anúncios publicitários tendem a trabalhar com o 

desejo, visto que engendram conexões entre o racional e o emocional, 

caracterizando-se pela capacidade retórica de seus textos, causando impressão 

de ‘determinada’ verdade. Neste sentido, convém atribuirmos aos veículos de 

comunicação a sua parte, pois a condição de credibilidade destes é fundamental 

para que a enunciação publicitária ocorra.  

 

A constituição do repertório sociocultural que traduz os argumentos veiculados nos 

anúncios publicitários resulta do sistema complexo e engenhoso da Modernidade. 

Discutidos por Giddens (1991), o uso dos termos confiança e risco traduzem a 

evolução das sociedades contemporâneas, bem como a necessidade do sistema 

capitalista pela publicidade e a respectiva necessidade sociocultural pela 

informação. Tanto a confiança quanto o risco se inserem no quadro de referência 

das sociedades modernas e representam aquilo que Giddens (id) conceituou 



 

 
 

como um desencaixe temporal: é a projeção de algo futuro que constitui as 

certezas e favorece o desenvolvimento de previsões, como as bolsas e fundos de 

investimentos. O discurso publicitário é resultado de parte dessa consciência 

prática (id), uma vez que os afazeres na modernidade concentram em si 

ordenamentos para que as pessoas projetem suas condições futuras, a partir do 

desenvolvimento e na materialização das identidades dos produtos e serviços. Por 

sua vez, acreditamos, os desencaixes são parte do discurso liberal-capitalista1 e 

garantem a geração e reprodução das necessidades sociais pelas trocas 

simbólicas, em favor de um tempo futuro como, por exemplo, o uso do dinheiro, 

dos cartões de crédito, entre outros. 

 

Podemos propor um raciocínio: a noção do leitor de uma revista sobre sua própria 

participação é restrita ao ato econômico de consumo, na aceitação do ponto de 

vista da publicação (ordenamento temático) e sem a percepção do valor de troca 

sociológico (Baudrillard, 2010). Assim, o quadro de referência é regulador do 

processo de comunicação, pois faz circular um objeto de saber (os assuntos 

tematizados pela revista) por suposição estratégica do enunciador na construção 

de efeitos visados e subsidiados pela comunicação social. 

 

As empresas da mídia trabalham com pesquisas visando ‘localizar’ e ‘assimilar’ a 

transitoriedade do leitor, ou seja, pesquisam perfis e hábitos de consumo dos 

produtos midiáticos. Afirmamos isso por que existem técnicas de pesquisa 

mercadológica utilizadas para tentar desenhar o perfil do leitor, pela abordagem 

direta em que este diz quem se presume ser o enunciatário. Preferências, 

atitudes, pessoas de referência, situações cotidianas, opinião e outras tantas 

informações relacionadas aos leitores-consumidores são abordadas nas 

pesquisas de consumo da mídia. A transitoriedade do leitor constitui uma dinâmica 

de mercado, pois o discurso da concorrência é válido em todos os segmentos de 
                                                            
1 Considero importante abordar os temas do conjunto dos ideais liberais, aposto ao capitalismo, 
pois são discursivizados pelas mídias e dominam o campo do discurso do desenvolvimento. 



 

 
 

mercado, inclusive o das publicações impressas, e, dessa maneira, o que os 

enunciadores visam são os cenários em que os leitores podem transitar. 

 
Os contratos de comunicação 
 

Os acordos existentes entre os consumidores da informação e os respectivos 

veículos de comunicação são definidos no ato de consumo (leitura) e se realizam 

a partir de um contrato de comunicação. A ideia de um contrato de comunicação 

pode ser considerada uma das questões centrais nos estudos de Patrick 

Charaudeau sobre os discursos produzidos pelas mídias. O autor conceitua a 

existência de uma espécie de pacto entre enunciador e enunciatário na relação de 

consumo dos noticiosos. Consideramos a noção de contrato comunicativo como 

um fundamento para o funcionamento do discurso publicitário, pois nele se 

estabelecem algumas associações entre a empresa anunciante e o público alvo 

das campanhas. Segundo o autor, os contratos apresentam “algumas condições 

particularizadas e restrições” (Charaudeau, 2006, p. 68) que regulam as 

expectativas de troca entre o enunciador e o enunciatário. Essas condições 

mínimas são observadas pelo autor como constituintes dos quadros de referência 

cognitiva pela recorrência de determinadas modalidades discursivas. Nesse 

sentido, a veiculação do anúncio publicitário se inscreve no pacto, pois o consumo 

das informações depende da aceitação do enunciatário. 

 

Segundo Barros (2011, p. 62), enunciador e enunciatário são projeções do sujeito 

da enunciação, desdobrados no processo comunicacional. São, respectivamente, 

o veículo e o leitor em suas funções na enunciação. Os contratos, dessa forma, 

precisam reconhecer as dinâmicas do contexto sociocultural dos leitores e, por 

isso, necessitam dos quadros de referência para estabelecer “os lugares de 

enunciação” (Maingueneau, 1996, p. 10). A natureza dos contratos, portanto, 

presume interface entre os produtores e os receptores da comunicação em sua 



 

 
 

operação enunciativa, em atividade intersubjetiva na aceitação ou negação do 

pacto que os relaciona no próprio sistema de consumo das mídias. 

 

Sob a batuta da dupla finalidade de credibilidade e captação, 

as restrições relativas à posição das instâncias de 

comunicação e à captura do acontecimento dão instruções e 

impõem um modo de organização do discurso em um 

ordenamento temático. (Charaudeau, 2007, p. 129) 

 

Tal organização seria parte do sistema desenvolvido pelas sociedades 

contemporâneas - principalmente as ocidentais - para manter-se a importância e o 

predomínio da Sociedade da Informação e Comunicação (Rüdiger, 2011). Pode-se 

depreender disso que tal predomínio é dado pela necessidade de consumo não 

apenas de bens mas, também, serviços, dentre os quais os da informação estão 

em relevo. Pode-se afirmar, ainda, que sem esta organização não haveria 

condições de instauração da interlocução, bem como da atualização necessária 

para se processar o sentido contratual, retomando a natureza prática de Giddens. 

Enquanto condição mínima, o quadro pressupõe o reconhecimento de referências 

comuns pelos participantes; assim, as informações são negociadas na troca 

comunicacional e revistas, jornais, entre outros noticiosos, são procurados e 

adquiridos da mesma forma que o alimento ou a roupa. 

 

A partir do reconhecimento dos papéis na troca comunicacional, as expectativas 

do enunciador sobre o que informar constrói um leitor idealizado: o enunciatário. 

Da mesma forma, o enunciador é ‘reconhecido’ pelo leitor pelo posicionamento de 

sua enunciação - e não pela autoria de textos e ilustrações. Pode-se dizer que um 

conjunto de referências comuns é utilizado para cada contrato e que tais 

referências elucidam as identidades projetadas do enunciador e do enunciatário, 

bem como as finalidades e as restrições do pacto entre eles (o contrato). Essas 



 

 
 

definições caracterizam o posicionamento político dos títulos de revista, por 

exemplo, em que é comum encontrar certa cisão ideológica entre enunciatários de 

dois ou mais títulos de revista. Da mesma forma, pela proximidade de 

posicionamento, pode-se inferir a forte semelhança entre enunciatários de outros 

dois títulos. 

 

O repertório noticioso das mídias é formado pelas expectativas socioculturais 

abrangentes, nucleada pelos discursos que regulam e criam a necessidade pela 

informação. Segundo Rüdiger (2011, p. 39), "... a sociedade se confunde em sua 

estrutura com a cultura, na medida em que representa um fenômeno gerado 

simbolicamente pela comunicação." e, dessa forma, prosseguimos, o processo de 

consumo das mídias se realiza e atualiza. 

 

Importante ressaltar que os contratos não são inteiramente apresentados num 

texto midiático, mas expostos em coerência imagético-textual articulada pelo 

veículo de comunicação em suas estratégias para alcançar o enunciatário. Como 

se pôde observar, a constituição do perfil do leitor recém-formado em cursos de 

graduação como, por exemplo, o enunciatário das revistas de carreira e 

empreendimentos, é influenciado pelo quadro de referência neoliberal, em que 

discursos sobre inovação, tomada de decisões e mudanças impõem um ritmo 

acelerado aos recém-formados. Dessa feita, as características dos enunciados 

são alteradas, moduladas pelos enunciatários na tentativa de acompanhar e ser 

acompanhado. Conclui-se que contratos comunicativos pressupõem o 

reconhecimento das dinâmicas socioculturais do enunciatário e, por isso, 

necessitam dos quadros de referência para estabelecer “os lugares de 

enunciação” (Maingueneau, 1996, p. 10). Por este motivo selecionaremos um 

título de revista para a análise das publicidades de cursos de pós-graduação. 

 



 

 
 

Conforme desenvolveu Charaudeau (2007: 29), podemos elaborar uma síntese 

sobre a operação do contrato comunicacional das mídias: primeiro, infere um leitor 

ao organizar temas e enunciados visando os discursos voltados ao enunciatário, 

com finalidade estratégica e visando seu pacto relacional e, segundo, não dispõe 

de espaços efetivos para a troca entre as instâncias de produção e de recepção. A 

interatividade entre ambos é, portanto, o ato de consumo. Afirmamos isto pois as 

revistas só priorizam a fala de um leitor após selecionar os textos e, ao ceder 

espaço para falas nomeadas, reforçam as inferências inscritas no quadro. O pacto 

ocorre pela credibilidade do título, do nome da revista e, dessa forma, estabelece: 

 

[...] um saber e uma competência: um pedido para dizer que 

pressupõe um poder de dizer do segundo e que, ao mesmo 

tempo, provoca um dizer desse último. Sendo assim, 

estabelece-se uma relação de solicitante e solicitado cujo 

vínculo depende da situação de troca. (Charaudeau, 2007, p. 

50) 

 

Sem esta configuração relacional em que há a condução dos interesses pela 

enunciação, o sentido de contrato comunicacional não existiria, pois a essência do 

acordo é a presunção ao consumo, e este forma os vínculos entre o ‘fornecedor 

da informação e o consumidor dela’. Caso contrário, poder-se-ia afirmar, então, 

que o enunciatário tenderia optar por outro quadro de referências ou 

posicionamento diferente, mais afeito às suas expectativas, caso o 

posicionamento do enunciador não mais o subsidiasse em suas necessidades. 

Isto o levaria a interromper o pacto. Aqui há o estabelecimento da razoabilidade do 

contrato (Charaudeau, 2007), pois as opções são as de projeção (por parte do 

enunciador) e as de inserção (por parte do enunciatário), condições essas de 

intersubjetividade e que se estabilizam no quadro de referências pela necessidade 



 

 
 

de atualização constante, próprias ao sistema de consumo da informação e 

comunicação. 

 

As preferências de um e de outro dos envolvidos no contrato é situação complexa, 

pois a existência do pacto é gerada pela atitude. Podemos propor um raciocínio: a 

noção do enunciatário sobre sua participação é restrita ao ato econômico de 

consumo pela aceitação do ordenamento temático (chamadas e matérias das 

revistas, assuntos que convergem ao quadro e que são estampados nas capas) e 

sem a percepção do valor de troca sociológico (Baudrillard, 2010). Da mesma 

forma que o enunciatário só se reconhece nos discursos de suas necessidades, a 

“instância midiática é feita de múltiplos atores, o que também não permite 

distinguir o responsável pelo ato de comunicação” (Charaudeau, 2007, p. 242). 

 

Concluímos, portanto, que a regulação do processo dá-se no quadro de 

referência, pois este faz circular um objeto de saber (os assuntos tematizados), 

por suposição estratégica do enunciador na construção de efeitos visados e 

subsidiados pela comunicação social. Por outro lado, os anúncios publicitários 

veiculados nestes sistemas pactuais apresentam seus interessados, ativando 

aquilo que poderíamos chamar de convergência de interesses: pela credibilidade 

do enunciador as empresas se apresentam estrategicamente para anunciar seus 

produtos e serviços. 

 

Na projeção do enunciatário há a caracterização de perfis de leitores e as 

agências de publicidade são alimentadas por alguns dados, justamente para 

orientar suas empresas clientes para o uso dos espaços comerciais das revistas. 

O funcionamento do contrato comunicativo favorece a veiculação das mensagens 

persuasivas, pois a coerência da inserção comercial é orientada pelo perfil do 

enunciatário, sendo este envolvido no que consideramos também uma realização 

persuasiva. Nesse sentido, a ‘mecânica’ do discurso publicitário opera num campo 



 

 
 

relacional de compreensões convergentes, de operações cognitivas relacionadas 

àquilo que, para o leitor, apresenta credibilidade suficiente a manutenção do 

contrato. Então, podemos afirmar que a credibilidade e a crença estão ligadas ao 

imaginário de cada grupo social (idem) e, corroboram situações consideradas 

importantes e afirmam, com maior ou menor intensidade, que há, segundo Peirce 

(2008, p. 58), performance de autoridade nas estratégias do enunciador. 

 

As revistas são produtos do conjunto de dispositivos do mercado de consumo e 

organizam seus temas de capa visando os assuntos de interesse dos públicos. 

Para tanto, os veículos utilizam aparato técnico suficiente e pesquisam o campo 

de reconhecimento cognitivo dos atores do processo de comunicação. A 

tematização das revistas é, portanto, um processo que demonstra o perfil 

projetado do enunciatário: 

 

“O espaço de tematização é onde é tratado ou organizado o 

domínio (ou domínios) do saber, o tema (ou temas) da troca, 

sejam eles predeterminados por instruções contidas nas 

restrições comunicacionais ou introduzidos pelos 

participantes da troca.” (Charaudeau, 2007, p. 71) 

 

A credibilidade atribuída ao veículo de comunicação pelo enunciatário resulta do 

sistema de interação mediada simbolicamente (Rüdiger, 2011: 98) e ocorre, 

segundo pela suposição “... que a informação que lhe é proposta será direta ou 

indiretamente útil para orientar sua conduta.” e “... principalmente para poder 

ocupar certa posição social, estabelecer relações com o outro...” (Charaudeau, 

2007, p. 80). Ainda, segundo Peirce isso ocorre porque “O método da autoridade 

sempre governará a massa da humanidade;” (2008, p. 56), e a continuidade de tal 

conduta social materializar-se-á sempre como um sentimento de que 'sempre há 

algo a alcançar', determinado pelas condições da lógica social. Podemos elaborar 



 

 
 

o seguinte raciocínio até aqui: as tematizações das revistas representam um 

campo cognitivo de interesses. Consideraremos também que as revistas devem 

apresentar-se como produtos midiáticos à disposição dos interessados e que a 

ocorrência da troca, da compra da publicação, materializa a interação para a 

simbólica. 

 

O uso da mídia comercial realiza é um sistema de veiculação dos textos 

persuasivos necessários à manutenção do consumo, em duas vias: a da 

credibilidade (ponto de vista) da revista e a dos anúncios. Gostaríamos de 

assinalar a convergência existente entre o perfil do público alvo dos anúncios 

desenvolvidos pelas agências de publicidade e os enunciatários idealizados pelos 

veículos de comunicação, pois existe uma interdependência entre ambos 

sustentando o sistema. 

 

A técnica publicitária, por sua vez, se utiliza de recursos diversos de pesquisa para 

desenhar um ‘perfil’ de consumidores; e as características desses grupos 

segmentados de consumidores, normalmente convergem ao enunciatário proposto 

pelos enunciadores. Como exemplo, utilizaremos a caracterização do enunciatário 

da Revista Você S/A: aquele que pensa em investir em si mesmo e busca o 

melhor conselho, a melhor orientação; abrange em sua maior parte pessoas 

recém-graduadas ou com formação mínima em nível superior, que valorizam as 

conquistas profissionais em busca de ascensão profissional. O enunciatário da 

Revista Você S/A enuncia a qualificação como sinônimo do desenvolvimento 

eatribui aos ‘empreendedores’ um valor social. 

 

O discurso persuasivo da gestão profissional 
 

Contextualizando a oferta dos cursos de especialização: a educação continuada é 

um argumento inserido nas práticas socioeducacionais brasileiras e é 



 

 
 

compreendida como fundamento para a evolução. Existem mais de 80 instituições 

de ensino ofertando cursos de especialização na cidade de São Paulo. Por isso, 

analisaremos cinco anúncios de pós-graduação de cinco instituições que veiculam 

mensalmente na Revista Você S/A. Destacaremos as práticas sociais que 

contornam as condições enunciativas, para então partirmos para a análise dos 

anúncios. 

 

Usamos para a análise dos anúncios a argumentação da educação continuada, 

verificando o emprego dos termos gestão, carreira e sucesso, como condição às 

práticas discursivas – consideradas no quadro referencial. A partir dos estudos, 

destacaram-se os termos ‘atualização’, ‘formação complementar’ e ‘profissional 

atuante’, utilizados em diversas matérias sobre empregabilidade, desempenho 

profissional e nas classificações de ofertas de vagas nas mais variadas carreiras. 

 

Os anúncios analisados são das instituições de ensino (1) Centro Universitário da 

FEI, (2) Universidade São Judas, (3) Faculdade FIPECAFI, (4) Faculdade FIAP e 

(5) Universidade Anhembi Morumbi, todas com sede na cidade de São Paulo, 

capital do Estado de São Paulo, referenciada como núcleo brasileiro dos 

escritórios e empresas de negócios. Respectivamente, o tempo de existência e 

consecutivo reconhecimento das instituições são apresentados: 1, 2 e 5 

reconhecimento pela maioria do enunciatário, 4 com médio reconhecimento e 3 

com pouco reconhecimento. O nome da marca dos cursos (instituições e pessoas 

relacionadas), conforme nossa análise e, segundo Semprini (2010), indicou em 

primeiro semestre de 2012 a composição de atitudes e imagem: a) maior 

reconhecimento e lembrança, instituições 2 e 1; nenhum reconhecimento e pouca 

lembrança, instituição 3. Conforme o modelo de Kevin Keller (in Semprini, 2010), 

as marcas com maior índice de lembrança material de benefícios e atributos dos 

cursos são, respectivamente, as instituições 2, 5 e 1, seguidas por médio e baixo 

pelas instituições 4 e 3. 



 

 
 

O anúncio da instituição 1 (anexo 1) enuncia a naturalidade da passagem da 

graduação na FEI para a pós, na mesma instituição, relacionando os cursos como 

resposta precisa ao universo de desafios profissionais. O texto persuasivo do 

anúncio destaca as palavras ‘gestão’ e ‘tecnologia’ sem expor as áreas das 

especializações, relacionando-os imediatamente às áreas do stricto sensu; 

apresenta a imagem do jovem profissional com aspirações saindo da porta da 

graduação e observando a possibilidade de ingressar na pós, modalizando2 o que 

é, do que se trata pela apresentação tipográfica (PÓS) e o funcionamento 

apresenta os três termos de formação (gestão, carreira e sucesso), 

problematizando os múltiplos discursos de atualização, complementar e liderança 

em seu texto, referindo-se à carreira como sobrevivência no mundo de hoje, 

afirmando ser “... preciso estar sempre atualizado e aperfeiçoando...”, afirmação 

esta que posiciona a pós-graduação num tempo em movimento, exatamente como 

a multidiscursividade premente da Modernidade enfatiza, aquilo a que Bauman 

(2008) teorizou como o volume crescente de consumo do futuro – e não no 

presente. Além das exposições informativas, o anúncio da FEI exibe confiança no 

reconhecimento de sua marca e nas condições de repertório do público alvo, pois 

apresenta em destaque a existência de cursos de mestrado e doutorado, além das 

especializações.  

 

O anúncio da instituição 2 (anexo 2) enuncia uma série de opiniões que realizam 

os termos de formação de perfil carreira e sucesso, ao relacionar a excelência do 

curso à empregabilidade próxima aos 100%, caracterizando o sucesso. O texto 

persuasivo do anúncio destaca a atuação do aluno, transferindo-lhe autonomia 

pelo uso da palavra “optaram”, o que viabiliza a condução posterior sobre a gestão 

da própria carreira. Outra convergência aos múltiplos discursos da atualização é 

enfatizada pelo uso das frases “atender suas necessidades” numa “sociedade em 

constante mudança”, bem como para a liderança, em ”para assumir posição de 
                                                            
2 A modalização discursiva é parte da produção do enunciado e apresenta argumentos que 
revelam o posicionamento do enunciador. 



 

 
 

destaque” e complementar com o núcleo persuasivo “vivenciando obstáculos e 

desafios”, uma vez que toda funcionamento discursivo desenvolve a relação de 

autonomia. Prova disso é que imagens de pessoas sem nomeação são 

reconhecidas como alunos da pós da São Judas, numa referência ao aluno que 

decide e escolhe pelos bons relacionamentos (“na opinião de quem faz 

acontecer”), e afirma tais ‘falas’ - o asterisco informa sobre pesquisa realizada. O 

texto desenvolve o portfólio com destaque também para cursos de mestrado e 

doutorado, chamando para maiores detalhamentos no sítio da Internet. As 

modalizações do anúncio trabalham a proximidade, apresentando a imagem de 

jovens e os textos que valorizam o vivenciando e networking. Por apresentar maior 

reconhecimento enquanto instituição de ensino superior e lembrança, o texto 

verbo-visual encerra afirmando determinada colocação, a de ser “uma das 

melhores” da cidade. Tal fechamento conceitual posiciona a marca e seus cursos 

como o das pessoas da cidade, metrópole em que muitos vivem, alguns talentos 

emergem a todo o momento e as conexões e relacionamentos são importantes. 

 

O anúncio da instituição 3 (anexo 3) enuncia a naturalidade de trilhar os caminhos 

profissionais, definindo a instituição como um ‘em comum’ ao enunciatário da 

revista. O texto persuasivo do anúncio destaca as palavras ‘gestão’, explorando a 

indicação ‘para gestores’, ou seja, atuantes na gestão “exata”. Amplia seu 

posicionamento ao relacionar no texto que “é reconhecida” pelas “práticas de 

gestão”. Modaliza o que é pelo texto escrito buscando a falibilidade humana na 

conexão com os pensamentos considerados das ciências exatas, pois a imagem 

carrega na interpretação e significa, minimamente, seguir em frente na contramão. 

Procura o reconhecimento por atributos correlacionados, conectados no campo 

multidiscursivo em que qualquer formado pela USP apresenta “ótimas 

credenciais”, mesmo considerando a falta de definição sobre a maioria docente 

(sobre a titulação ou se formados pela USP) na construção textual. Além disso, 

não apresenta quem a reconhece, em quais empresas destacadas atuam os 



 

 
 

docentes e tão pouco apresenta o ranking nacional. Modaliza o funcionamento nas 

áreas das finanças e contabilidade, apresentando o portfólio e fechando o anúncio 

com o imperativo e a aproximação do faça com quem tem tudo a ver, com quem é 

igual, colocando-se enquanto instituição no lugar individual. Além das exposições 

informativas, o anúncio da FIPECAFI exibe a portaria que a credenciou, na 

tentativa de facilitar alguma busca, uma vez que as condições de repertório do 

público alvo indicam o conhecimento sobre instituições que são ou não são 

“reconhecidas pelo MEC”. 

 

O anúncio da instituição 4 (anexo 4) enuncia aproximação com a tecnologia pelo 

uso do texto escrito e composição de imagem. Relaciona os cursos da FIAP como 

um grupo de MBAs em “TI e gestão” e posiciona a instituição com o uso de 

referências técnicas, como os veículos de comunicação Folha de São Paulo e 

Revista Você S/A. O texto persuasivo do anúncio destaca as palavras ‘gestão’ e 

‘tecnologia’ sem expor as áreas das especializações, relacionando-os à 

informação de um novo campus; apresenta a imagem composta de uma placa de 

uso eletrônico recortada no formato do coração, produzindo interação com o título, 

“para você que se emociona com tecnologia”, modalizando o termo gestão ao bom 

funcionamento do equipamento tecnológico. O anúncio atribui valores 

relacionados à atualização, à necessidade de se complementar os estudos e à 

formação de líderes. Utiliza a previsão de conexões com os quadros de referência 

sobre o grupo de excelência, no “ranking da Você S/A”, o destaque “na Veja SP” e 

a primeira a estabelecer parceria com a Singularity University. O repertório 

trabalhado utiliza credenciais de terceiros, dos veículos e órgãos relacionados, 

efetivando o aval pretendido. 

 

O anúncio da instituição 5 (anexo 5) enuncia de maneira imperativa “a melhor 

escola de negócios do Brasil”, pois indica em segundo nível de aproximação a 

eleição e, por isso, a melhor. O texto persuasivo do anúncio utiliza a palavra 



 

 
 

gestão aplicada as áreas das especializações (projetos e saúde), apresenta a 

imagem da jovem profissional em perfil imponente, de quem fala do alto de uma 

conquista. Sua fala é apresentada textualmente e enfatiza os termos carreira e 

sucesso ao afirmar o acréscimo ao currículo, em pouco tempo (“apenas 12 

meses”). Modaliza o pós pela fala da gerente atuante em empresa reconhecida 

internacionalmente e o funcionamento apresenta os três termos de formação 

(gestão, carreira e sucesso), informando sobre suas qualidades como as 

passagens “avaliada como a melhor escola de negócios”, “rápida e de alta 

qualidade” e as associa aos múltiplos discursos de atualização e crescimento 

profissional. Além das exposições informativas, o anúncio da BSP exibe alguns 

selos de associações, certificações e rankings, para ampliar a potência qualitativa 

do texto. 

 

Todos os anúncios analisados apresentam em seu contrato comunicativo, em 

maior ou menor exploração materializada nas frases, os as palavras de ordem 

qualidade, expressa diretamente ou no viés da excelência e sucesso na carreira. 

Os enunciados representam as instituições de ensino cujos princípios são 

orientados para o aprendizado como necessidade da técnica (conforme Giddens, 

Pecheaux, Althusser, entre outros), no sentido de manter reproduções solicitadas 

pelo mercado de trabalho. Tais princípios resultam não apenas da técnica 

realizada pelas agências de publicidade, que desenvolvem/criam os anúncios, 

mas do consumo definido hegemonicamente pelo sistema capitalista de produção 

e todos os quadros de referência nele implícitos. As instituições dos anúncios 1, 2 

e 5 apresentam argumentação persuasiva enfatizando a necessidade da 

atualização para a progressão na carreira, indicando o futuro, a modernização e a 

visibilidade esperada, a partir aconselhamentos diretos ou indiretos, utilizando a 

práxis da ‘exigência do mercado’ como nucleadora de seus enunciados. 

 



 

 
 

Os anúncios das instituições 2 e 5 exibem também receitas de sucesso, 

transferindo parte da suposta realidade sobre o desempenho, o sucesso na 

carreira e consecutiva empregabilidade, a partir de atores e dados. Esta 

característica implica numa “totalidade coerente” (Maingueneau, 2004, p. 57) e 

realiza o fechamento do enunciado com o discurso publicitário. 

 

Podemos concluir pela via da Sociedade da Abundância e do Consumo, conforme 

afirmam Baudrillard (2010) e Bauman (2007), que por se tratar da formação de 

pessoas, do conhecimento e, portanto, da qualificação após a graduação, os 

enunciados persuasivos utilizam a formação sociocultural dos indivíduos, fazendo 

valer as constituições discursivas amplamente divulgadas pelos veículos de 

comunicação e consumidas nos assentos escolares. Os anúncios das instituições 

3 e 4 constituem enunciados menos persuasivos, pois apresentam argumentação 

textual e imagética a decifrar. Não apenas pelo histórico das instituições e 

consecutiva falta de ‘imagem de marca’, mas especialmente pela falta de conexão 

dos argumentos: o anúncio 3 apresenta o atual como perdido na trilha das 

oportunidades, quase numa contramão dos significados de sucesso, e preocupa-

se mais com a sua apresentação institucional. A instituição 4 também utiliza 

argumentação a decifrar, tentando pelo viés dos terceiros, das marcas que 

supostamente a reconhecem, traçar a compreensão apelando para a analogia do 

órgão que representa o sentimento e a aproximação sentimental com a tecnologia. 
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