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RESUMO 

O objetivo do trabalho é analisar a organização de um texto e suas informações em 

diferentes meios de comunicação de forma que se transmita a mesma mensagem. A 

análise será feita a partir dos conceitos da Teoria da Relevância, comparando 

anúncios publicitários veiculados na mídia televisiva e impressa. O questionamento 

inicial propõe que essas mídias, tendo em vista as formas específicas de contato 

com o provável consumidor, selecionam diferentes informações consideradas como 

relevantes, levando ao emprego de efeitos de sentido diversos nas produções e 

execuções das peças publicitárias. A partir das conclusões obtidas dessa análise, 

faz-se a ampliação e generalização dos conceitos, chegando à delimitação de 

princípios que podem direcionar a observação de outros conjuntos de dados. 
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INTRODUÇÃO 

Este artigo expõe uma pesquisa de Iniciação Científica no campo dos estudos 

pragmáticos, centrado na observação da linguagem em uso. O estudo da 

Pragmática aborda as condições de uso da linguagem, estudando a relação entre a 

estrutura da língua e os processos de enunciação que colocam essa estrutura em 

funcionamento (ARMENGAUD, 2006; LEVINSON, 2007). A análise pragmática 

procura captar a realidade linguística, seus fenômenos e estruturas em sua instância 

de produção, procurando captar a enunciação e os produtos linguísticos desse 

processo, os enunciados. Entre os fenômenos linguísticos de interesse dos estudos 

da Pragmática estão os enunciados performativos, constatativos e os atos de fala 

resultantes do uso desses enunciados; o princípio de cooperação, que rege as 

trocas conversacionais e as máximas que garantem a eficácia da interação verbal. 

Ao lado de uma observação desses fenômenos pragmáticos, a proposta aqui 

estabelecida centra-se especificamente na Teoria da Relevância, desenvolvida em 

1986 pelos teóricos linguistas Deirdre Wilson e Dan Sperber, com base nas ideias 

do filósofo Paul Grice.  

Uma das mais importantes constatações derivada da teoria escolhida é a tendência 

humana para maximizar a relevância, de onde surge a possibilidade de, até certo 

ponto, prever e, consequentemente, manipular a inferência e produção de 



conclusões do ouvinte. Assim, conhecendo sua propensão para escolher certos 

inputs e sua maneira de processá-los, é possível produzir um estímulo que “atraia 

sua atenção, ative um apropriado conjunto de suposições contextuais e aponte na 

direção de uma conclusão pretendida.” (Linguagem em (Dis)curso – LemD, Tubarão, 

v.5, n. esp., p. 228). Um nítido exemplo do uso desse poder de manipulação é 

notado ao analisarmos o mercado publicitário buscando informações sobre seus 

clientes potenciais, através de pesquisas de mercado ou outros mecanismos, e 

procurando conhecer seus interesses para, arquitetando construções linguísticas 

favoráveis e utilizando-se de princípios estabelecidos na Teoria da Relevância, 

atingi-los e convencê-los a consumir, utilizar ou adquirir os produtos ou serviços 

oferecidos. 

OBJETIVOS 

Tendo em vista o objetivo geral de definir generalidades sobre efeitos de sentido 

produzidos pelo discurso publicitário, a partir da observação pragmática dos 

elementos linguísticos, embasada na Teoria da Relevância, de uma seleção de 

peças publicitárias em diferentes mídias (a impressa e a televisiva), definiram-se os 

objetivos específicos deste artigo, focando na analise e interpretação, nas peças 

publicitárias selecionadas, da formação e produção dos efeitos de sentido, 

procurando caracterizar seu contexto de produção, público-alvo e orientações 

persuasivas. Procura-se, também, observar em que medida a seleção das 

informações transmitidas nessas peças publicitárias de cada uma das mídias 

organizaram e privilegiaram de forma diversa o conteúdo veiculado para o público 

alvo, relacionando essa seleção do conteúdo a uma análise baseada nos 

procedimentos da Teoria da Relevância e comparando a formação de sentido em 

cada uma das mídias, em relação à quantidade e natureza das informações 

escolhidas para persuadir o leitor. 

METODOLOGIA 

A pesquisa teve inicio com a seleção das peças publicitárias atuais, que serviram de 

material de análise para a observação dos fenômenos pretendidos. Após a seleção 

dos anúncios televisivos e suas respectivas versões impressas, foram feitas as 

observações para a descrição de cada anúncio publicitário e da produção de sentido 

nas peças publicitárias, tendo em vista a presença de elementos pragmáticos 



atuantes nas tentativas de persuadir o consumidor. Em seguida, fizemos uma 

comparação, à luz da Teoria da Relevância, entre as informações selecionadas em 

cada meio, a sua forma de organização, a ênfase dada em cada elemento, a sua 

apresentação, buscando pontuar diferenças e semelhanças. A partir dessas 

comparações e observações, com a evidenciação de semelhanças e diferenças 

específicas dessas peças publicitárias, foi feita a generalização das conclusões e 

resultados obtidos. 

DESENVOLVIMENTO 

Apresentação das peças publicitárias e análise das estratégias argumentativas: 

Estratégia argumentativa das peças publicitárias da Via Embratel: 

  

Anúncio publicitário: campanha Via Embratel 

A estratégia principal do anúncio é utilizar-se do humor para conquistar a simpatia 

do público alvo e convencê-lo a adquirir o produto. Utilizando conhecimentos de 

domínio de qualquer receptor protótipo da sociedade brasileira (ditos populares 

usados cotidianamente para expressar facilidade: com o pé nas costas, de olhos 

vendados, uma mão na roda, sentar no pudim) e um ator conhecido pelo trabalho 

cômico (Bruno Mazzeo), a propaganda é construída, de forma humorística, 

destacando a facilidade de se ter o plano de TV por assinatura da Via Embratel. A 

construção lógica da piada, apresentada no comercial integralmente, é quebrada no 

anúncio impresso, o que não atrapalha na depreensão do sentido do texto. A 

presença da frase “Você assina com o pé nas costas” associada à replica de pé 

presa nas costas do ator já indica ao leitor o processo de construção das relações 

entre as “alegorias” e seus significados pretendidos. Consequentemente, isso o leva 

a procurar outros ditos populares que completem o sentido da figura. 



Além dos elementos cômicos, a apresentação das características do produto 

também é usada como estratégia argumentativa. As informações postas em 

destaque são manipuladas, levando o leitor a conclusões incorretas: o número de 

canais, por exemplo, é anunciado como mais de 80. A conclusão mais provável a 

que o receptor chegaria é a de que ele terá a sua disposição pouco mais de 80 

canais de televisão. Porém, nas informações disponíveis abaixo do anúncio, em 

letras miúdas, o número real de canais, 81, é discriminado como sendo 14 pagos, 17 

abertos, 18 rádios e 32 canais de áudio, ou seja, apenas 31 canais de televisão e 50 

canais de rádio. Nota-se a utilização da capacidade e tendência do receptor a 

maximizar a relevância, deixando-o inferir do texto uma informação falsa e crer nela, 

o que contribui positivamente na decisão de comprar ou não o produto. 

Estratégia argumentativa das peças publicitárias do McDonald’s: 

 

Anúncio publicitário: campanha do McDonald’s 

O comercial apresenta diversos elementos da vida moderna e as mudanças que 

eles sofreram no conceito social. Logicamente, o interlocutor estaria esperando ouvir 

sobre mudanças também em relação ao produto em questão. Porém, em 

contraponto, é apresentado o lanche Quarterão – que está sendo reintegrado ao 

cardápio do restaurante – que não sofreu alterações. Essa manutenção do lanche é 

utilizada para a sua rotulação como um ‘clássico’, na propaganda, exaltando-o ainda 

mais. 

Na propaganda impressa, a construção da oposição mudança x manutenção é feita 

com a utilização da palavra geral “tudo” no lugar dos exemplos que são 

apresentados no comercial televisivo e com o ato de fala pessoal, supostamente 

expressando o desejo do cliente, “não mexam no meu Quarterão”. 

Estratégia argumentativa das peças publicitárias do Banco Itaú: 



  

Anúncio publicitário: campanha do Banco Itaú 

O objetivo principal desta campanha publicitária é o de aproximar a ‘marca’ Itaú ao 

consumidor. A estratégia utilizada foi a criação da campanha “Itaú sem papel”, 

relacionando o banco à ideia da sustentabilidade, valor amplamente propagado e 

bem visto pela sociedade, atualmente. E, além da criação desta campanha, 

corrobora também para esta aproximação e familiarização com a marca, a sua forma 

de veiculação. No caso, o anúncio apela para o elemento afetivo, ganhando a 

aprovação e simpatia dos consumidores, como desejado pela empresa. 

O papel do interlocutor na compreensão da peça publicitária é determinante para a 

apreensão do sentido pretendido. Ao ver o papel sendo rasgado, o espectador deve 

associá-lo a pergunta feita pelo narrador (“Sabe o extrato mensal da sua conta no 

Itaú?”), inferindo que o papel se trata de um extrato mensal, para que a construção 

lógica futuramente proposta pelo anúncio possa se desenvolver. 

Após apresentar a possibilidade da troca do extrato impresso para o digital, o que 

economizaria papel e, segundo a ideia da sustentabilidade, colaboraria com a 

preservação do meio-ambiente, o narrador profere a seguinte frase: “Use papel para 

o que realmente vale a pena.”. Considerando que, no vídeo, um papel que poderia 

ser utilizado com diversos fins, acabou de ser rasgado para propiciar um momento 

de diversão à criança - atitude que poderia ser questionada sob os preceitos da 

sustentabilidade - a frase do narrador, que acaba de sugerir a troca do extrato 

impresso pelo digital, deixa implícito que a utilização do papel para a impressão de 

um extrato tem menos utilidade do que para o que foi utilizado no vídeo (fazer o 

bebê dar risada), incentivando, assim, o cliente do banco a efetuar a troca 

recomendada. 

Na transposição da propaganda de uma mídia para outra, nota-se a obrigatoriedade 

do interlocutor de ter o conhecimento prévio da que é veiculada na mídia televisiva, 

para compreender a da mídia impressa, pois, no anúncio impresso, não há indicação 



do motivo pelo qual o bebê está rindo, apesar da presença de pedaços de papel 

rasgados (mas que demandam certa atenção para serem notados). Assim, o 

anúncio impresso se vale da intertextualidade, recuperando informações do anúncio 

televisivo para construir o sentido pretendido. As informações esperadas pelo 

enunciador são facilmente reativadas na mente do receptor pela presença da 

imagem do bebê, o mesmo do comercial, e pela aparição das palavras “papel” e 

“risadinha” no texto do anúncio, que remetem à situação anteriormente apresentada 

na mídia televisiva. 

RESULTADOS 

A partir da análise, guiada pelos conceitos da teoria da relevância, nos diferentes 

meios de comunicação escolhidos, observando suas particularidades, a escolha de 

diferentes informações ou aspectos colocados em evidência, as diferentes formas de 

abordagem, ou mesmo suas semelhantes apresentações, podemos fazer algumas 

considerações gerais em relação a essa transposição de meio de propagação da 

informação. 

Observamos a preferência, na apresentação em mídia televisiva, pelo uso de uma 

abordagem cômica, ou lúdica, para a exposição do produto. No caso da peça da Via 

Embratel, essa intenção é pré-anunciada pela opção por um ator conhecido por seus 

trabalhos humorísticos, e, com o desenrolar da peça, confirma-se por meio da linha 

de raciocínio utilizada na construção lógica da propaganda, baseando-se em ditos 

populares – que já apresentam um viés informal, levando o receptor a uma situação 

de descontração – para construir o humor em cima da associação de cada ditado à 

alegoria apresentada pelo ator. Na peça publicitária do Banco Itaú, esse caráter 

cômico é obtido a partir da simpatia com o bebê e sua risada, praticamente 

induzindo o receptor ao riso. Já na peça do McDonald’s, é adotado um aspecto mais 

lúdico, com a escolha da música, mas ainda com a presença do humor, pelas 

imagens representativas, não tradicionais, para cada ‘tema’ apresentado na música.  

Já na mídia impressa, é posto em destaque um caráter mais informativo, com 

detalhes sobre o produto, mas sem, obviamente, abandonar a estratégia 

humorística, abordando-a, entretanto, de outro modo, por meio da intertextualização, 

com referência à própria propaganda televisiva (estratégia adotada em função do 

grande poder de disseminação desta mídia, atingindo um grande número de 



receptores e da maior facilidade de expressão e compreensão que esta mídia 

proporciona). Na propaganda impressa da Via Embratel, esse processo de 

referencialização se constitui por meio da presença dos elementos alegóricos 

referentes aos ditos populares, que, no comercial, são explicitados 

discriminadamente, enquanto que no anúncio impresso, é deixado a cargo do leitor 

fazer a associação, a partir da ‘amostragem’ dada pelo exemplo do dito “com o pé 

nas costas” em relação à réplica de pé fixado nas costas do ator. Porém a finalidade 

do anúncio em si se mostra ser mais informativa, pela presença das diversas 

características do produto, suas especificações, informações de contrato, etc. Nos 

impressos do Banco Itaú e do McDonald’s, o caráter informativo não aparece tão 

explicitamente, mas está presente (e mais evidente do que no comercial) através da 

frase “Em vez de guardar mais papel (...)” e “Mude seu extrato para digital.”, 

explicando o produto - no caso, o serviço – no primeiro; e, através da imagem em 

close-up do produto, no segundo, permitindo o reconhecimento dos ingredientes 

presentes no lanche. O humor se faz notar novamente pela presença de imagens 

alusivas ao comercial, como a presença do mesmo bebê segurando o papel, no 

primeiro, e a frase “Tudo muda, mas não mexam no meu Quarterão”, parte da letra 

da música, no segundo. 

Tal preferência pelo cômico no ambiente televisivo pode ser explicada pelo fato de a 

televisão em si ser um meio de comunicação voltado, principalmente, para o 

entretenimento. Assim, segundo a teoria da relevância, se o telespectador que, 

teoricamente, está assistindo a uma programação significativa – do ponto de vista do 

entretenimento -, não receber um estímulo oferecido pelo comercial que, ao menos, 

se equipare ao do programa, esse comercial não será considerado relevante pelo 

receptor, e não lhe será dada a atenção desejada. 

Observamos, também, que o meio impresso caracteriza-se pela apresentação 

objetiva das informações, de forma direta. Essa tendência evidencia-se no anúncio 

do McDonald’s, onde há a presença apenas da frase “Tudo muda, mas não mexam 

no meu Quarterão”, em oposição à letra completa da música no comercial, com os 

diversos exemplos de ‘coisas que mudaram’. Até mesmo a informação sobre o 

lanche (seus ingredientes) é exposta visualmente – através da foto do lanche -, 

forma de comunicação instantânea, enquanto que, no comercial, sua composição é 

falada: “(...) Pão, queijo, carne, queijo, pão. Quarterão, simplesmente um clássico”.  



Também no anúncio impresso da Via Embratel notamos a forma sucinta como são 

apresentadas as informações sobre o produto. É posto em maior evidência apenas o 

nome do produto, o preço, e o ditado associado à foto do ator, ou seja, apenas as 

informações mínimas de descrição do produto (do que se trata e quanto custa) e a 

informação básica necessária para a recuperação da construção lógica da piada (a 

miniatura de pé, na foto, referindo-se ao ditado presente no anúncio). No comercial, 

além de o ator falar das outras informações que, no anúncio impresso, são deixadas 

em segundo plano, ainda é feita a correlação de cada elemento alegórico ao seu 

respectivo ditado popular.  

Igualmente, no anúncio do Banco Itaú, a informação é mostrada de forma direta e 

resumida, como notamos no contraste das frases “Em vez de guardar mais papel 

(...)” e “Mude seu extrato para digital.”, presentes no impresso, com o texto proferido 

pelo narrador no comercial: “Sabe o extrato mensal da sua conta no Itaú? Com 

alguns cliques, ele passa a ser somente digital. Com isso, você economiza papel e 

colabora com um mundo mais sustentável. Use papel para o que realmente vale a 

pena.”. Neste, a informação é ‘diluída’ no meio de um texto cheio de rodeios.  

Essa sintetização para a transmissão da informação se dá, em parte, pelo próprio 

caráter referencializador adotado pelo meio impresso, eximindo-lhe, assim, a 

responsabilidade da construção do humor, cabendo-lhe apenas a tarefa de propiciar 

os elementos necessários para a recuperação do sentido do comercial televisivo. 

Também justifica a sua concisão o princípio do menor esforço da teoria da 

relevância, ou seja, quanto menos esforço de processamento for depreendido na 

compreensão de um estímulo, mais relevante esse estímulo se faz. Assim, os textos 

produzidos de forma direta e sucinta tendem a ser considerados mais relevantes 

pelo receptor. 

O meio televisivo pode apresentar as informações de forma mais completa, sem se 

preocupar com a perda da relevância, nesse sentido, tanto pela facilidade de 

comunicação do conteúdo através da oralidade quanto por seu caráter lúdico que, 

por si só, já gera um efeito cognitivo positivo. 

Justamente por essa diferença entre as possibilidades de exposição da informação 

nos meios, às vezes se faz necessário promover adaptações no método de 



divulgação. Na propaganda impressa do McDonald’s, o verbo ‘mudar’, em “Tudo 

muda, (...)”, é conjugado no presente do indicativo, tempo verbal utilizado, nesse 

caso, para expressar regularidade, constância, uma verdade factual. Assim, a 

criação do objeto de contraste para o lanche – que não mudou – se dá por meio da 

generalização. Já no comercial televisivo, o verbo é conjugado no pretérito perfeito, 

como em “Conversa mudou”. Dessa forma, a criação do objeto de contraste é feita 

através da exemplificação. Essas diferentes formas linguísticas, no entanto, não 

alteram a estratégia de persuasão, que permanece a mesma em ambos meios de 

comunicação.  

Por fim, observamos que, independente do meio de comunicação usado na 

transmissão da informação, a estratégia de persuasão, em sua essência, permanece 

a mesma. Na campanha publicitária do McDonald’s, a estratégia se baseia na 

diferenciação do produto por sua inalteração. Assim, quer por generalização, quer 

por exemplificação, de forma sucinta ou delongada, imageticamente ou verbalmente, 

a publicidade está ressaltando como argumento de convencimento o fato de seu 

produto ser considerado um ‘clássico’.  

No caso da campanha publicitária da Via Embratel, notamos o apelo persuasivo 

voltado para a facilidade de aquisição do produto/serviço. Além de ressaltar - pela 

repetição, no comercial, e pela formatação (tamanho da fonte), no impresso - o baixo 

preço e citar a vantagem da instalação gratuita, o anunciante destaca a ideia de 

facilidade por meio da utilização dos ditos populares que expressam esse conceito, 

quer de forma completa, explicando-os um por um, quer sintética, apoiando-se na 

dedução do receptor.  

Já na campanha publicitária do Banco Itaú, a estratégia persuasiva se baseia na 

aproximação com o consumidor, a fim de promover uma simpatia pela marca, e usar 

essa simpatia como artifício de convencimento na escolha proposta pelo anúncio 

(utilizar o serviço de estrato digital). Utiliza-se a figura do bebê rindo, através do 

vídeo ou da imagem de referência, e uma linguagem descontraída – no vídeo, as 

construções “Sabe o extrato (...)?”, “Com alguns cliques (...)”, “(...) vale a pena.”, “(...) 

conte com o Itaú (...)”; e, no impresso, o uso do diminutivo em “risadinha” e a 

presença do emote :-) – para promover esse apreço. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



A partir da verificação e interpretação dos efeitos de sentido nas peças publicitárias, 

depreendidas dos fatores pragmáticos presentes nos textos, pôde-se observar de 

que forma a seleção das informações transmitidas nas peças publicitárias das 

diferentes mídias organiza e privilegia, de maneiras diversas, o conteúdo veiculado 

para o público-alvo. A utilização dos princípios presentes na teoria escolhida permitiu 

a percepção de elementos críticos da estratégia de persuasão, relacionando a 

seleção e disposição do conteúdo das peças em suas mídias específicas à análise 

baseada nos padrões da relevância. Por fim, comparou-se a formação de sentido 

nas peças de diferentes mídias, tendo em vista analisar a quantidade e a natureza 

das informações selecionadas para persuadir o leitor, obtendo resultados utilizados 

na elaboração dos princípios, direcionamentos e orientações gerais gerados a partir 

desta pesquisa, tratados nos resultados do artigo. 
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