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RESUMO 

 

Esse trabalho consiste numa análise sobre como o dialogismo e a intertextualidade são 

utilizados na construção dos anúncios de oportunidade a fim de produzir peças que 

identifiquem e causem empatia no leitor. Para isso, através de uma pesquisa bibliográfica 

(livros e sites especializados), o trabalho analisa todo o processo criativo de um anúncio de 

oportunidade, que são peças que dialogam com fatos externos e que são de amplo 

conhecimento do público-alvo, desde o momento do surgimento da ideia até a veiculação da 

peça pronta nos meios de comunicação. Esse levantamento dará suporte ao objetivo principal 

do trabalho: analisar como o dialogismo é utilizado na construção do discurso publicitário de 

oportunidade. Para essa análise, será realizada uma pesquisa bibliográfica dos principais 

autores que falam sobre dialogismo, polifonia e intertextualidade, para então estudarmos esses 

conceitos aplicados na publicidade e nos anúncios de oportunidade. Por fim, analisaremos 

duas peças de oportunidade que fizeram uso desses recursos. 

Palavras-chave: Anúncios de oportunidade. Publicidade e Propaganda. Dialogismo. 

Intertextualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This work consists of an analysis of how dialogism and intertextuality are used in the 

construction of occasion advertising to produce parts that identify cause and empathy in the 

reader. To do so, through a literature search (books and specialized sites), this paper analyzes 

the entire creative process of an occasion advertising, which are pieces that dialogue with 

external facts, which are widely known in the audience from the moment the emergence of 

the idea to the finished part placement in the media. This survey will support the main 

objective for this work: to analyze how dialogism is used in the construction of the discourse 

of occasion advertising. For this analysis, will be performed a literature search of major 

authors who talk about dialogism, polyphony and intertextuality, and then study these 

concepts applied in advertising and occasion advertising. Finally, we analyze two pieces of 

occasion that made use of these resources. 

 

Keywords: Occasion Advertising. Advertising. Dialogism. Intertextuality. 
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INTRODUÇÃO 

 

Inspirado no francês publicité e proveniente do latim publicus, o termo “publicidade” 

faz referência à qualidade do que é público, designando o ato de divulgar, tornar público um 

fato ou uma ideia. Essa característica de tornar público e divulgar um fato ou uma ideia 

adquire um caráter comercial a partir do momento que a função da publicidade é, 

substancialmente, vender produtos, serviços e ideias. 

Para que essa venda se efetive, a publicidade precisa adotar uma postura persuasiva 

em relação ao público a que se dirige, de modo que seu discurso consiga não apenas vender a 

marca ou produto do anunciante, mas também que o público se sinta convencido de que 

aquele serviço é, de fato, o mais indicado. 

Essa postura persuasiva no discurso publicitário se constrói sob várias formas, uma 

delas é a utilização do dialogismo e da intertextualidade na criação das peças, que será o tema 

de discussão desse estudo, visto que, como veremos, as peças que recorrem a esse recurso 

criativo conseguem gerar empatia e identificação no público leitor, fazendo com que ele 

compre o produto ou serviço não apenas porque precisa, mas porque simpatizou com a marca 

e ficou convencido de que adquirir o que está sendo anunciado seria uma boa ideia. 

Esse trabalho tem como objetivo principal estudar o dialogismo e a intertextualidade 

nos anúncios de oportunidade, de modo analisar como o discurso alheio é utilizado na 

construção do discurso publicitário, em especial do discurso publicitário de oportunidade. Os 

anúncios de oportunidade, como veremos, caracterizam-se por dialogarem com fatos externos 

que estão em discussão na mídia e que são de conhecimento do público-alvo do anúncio. 

Ou seja, sempre que há algum fato ou notícia que ganha repercussão perante o 

consumidor, estando ou não relacionado com o produto do anunciante, a publicidade 

aproveita a oportunidade para veicular anúncios que dialogam com esse fato, e, por isso, 

ganham a simpatia do leitor. Esse diálogo, entretanto, precisa ocorrer de forma coerente para 

que o leitor entenda a referência com o fato externo, caso contrário o objetivo principal da 

peça fica comprometido. É essa utilização que iremos discutir ao longo desse trabalho, de 

modo a analisar como o discurso publicitário de oportunidade se constrói apoiado no discurso 

do outro (o fato externo). 

A respeito dessa categoria de anúncios, é interessante pontuar a dificuldade de estuda-

la por conta da falta de bibliografia que defina e analise mais detalhadamente suas 

características de produção e veiculação, bem como seus aspectos de construção verbal e 
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visual. Entretanto, a falta de bibliografia não prejudicará esse trabalho, visto que, a partir do 

que já temos publicado, é possível desenvolver um estudo que analise mais detalhadamente 

essa categoria de anúncio e, assim, contribuir para alargar o material sobre o assunto. 

O método utilizado nessa pesquisa foi o da pesquisa bibliográfica, tanto sobre o 

dialogismo quanto os anúncios de oportunidade. Sobre o dialogismo, foram estudadas as 

obras de Mikhail Bakhtin, autor do conceito e de autores que deram – ou tentaram, como 

veremos – dar continuidade à sua obra, como Jose Luiz Fiorin, Julia Kristeva e Gerárd 

Genette. Artigos e dissertações recentes sobre o tema também foram utilizados, o que nos 

mostra que, apesar de Bakhtin ter escrito suas ideias no início do século XX, elas continuam 

atuais e aplicáveis à realidade hoje. 

Sobre os anúncios de oportunidade, o autor que mais trata do assunto em livros 

publicados é o Celso Figueiredo, mas a análise desse trabalho levou em conta também sites de 

publicidade escritos por publicitários formados, que estão em atividade e conhecem as 

tendências da área. Dentre eles, temos Kenzo Kimura com o site “Rafiado”, Paulo André com 

o blog “Puta Sacada” e a equipe do site “Brainstom9”. 

Para a análise desse estudo, foram escolhidas duas peças publicitárias de oportunidade, 

uma veiculada em 2007 e a outra em 2012, a fim de aplicarmos os principais conceitos 

debatidos nesse estudo. Além disso, ao longo desse trabalho serão apresentados anúncios de 

oportunidade de diversos tipos de anunciantes.  

Esse estudo se divide em três capítulos. O primeiro capítulo trata das principais 

características de produção e veiculação dos anúncios de oportunidade. Nesse capítulo, 

estudaremos o processo de criação desses anúncios dentro da agência de publicidade, bem 

como a escolha das mídias e a veiculação nos meios de comunicação. Além disso, 

estudaremos o caráter persuasivo e informacional dessa categoria de anúncios. 

No segundo capítulo, estudaremos os conceitos de dialogismo, polifonia e 

intertextualidade a partir do proposto por Mikhail Bakhtin. Debateremos as principais ideias 

do autor a partir do conceito de dialogismo, com enfoque no caráter dialógico dos discursos, 

bem como de outros estudiosos da área. Veremos também os discursos que derivam do 

dialogismo, como é o caso da intertextualidade e da paródia. Ao fim, teremos uma discussão 

geral de como o dialogismo é utilizado na publicidade. 

No terceiro capítulo, analisaremos como o dialogismo e a intertextualidade se aplicam 

aos anúncios de oportunidade, bem como os demais elementos estudados ao longo desse 
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trabalho. Para isso, analisaremos dois anúncios caracterizados como peças de oportunidade, 

levando em conta os elementos que o compõem e o fato externo que lhes deu origem. 
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1 Anúncios de oportunidade: características, produção e 

veiculação.  

 

A execução satisfatória de uma campanha de publicidade advém de um bom 

planejamento em cada fase do processo criativo. Há casos, porém, que o tempo hábil para 

criação e veiculação de uma peça não pode ultrapassar um dia e as fases de produção do 

anúncio precisam ser “encurtadas”, como é o caso dos anúncios de oportunidade, 

reconhecidos por causarem impacto no público ao dialogarem com fatos recentes que estão na 

mídia. 

Neste capítulo, será estudado como os anúncios de oportunidade são utilizados para 

causar identificação no público-alvo e qual o benefício da utilização desses anúncios para a 

marca do anunciante. Para isso, será discutido as características dos anúncios de oportunidade 

e o que os diferem dos demais anúncios, bem como o processo de criação e veiculação desses 

anúncios nas diversas mídias. 

 

1.1 Os anúncios 

 

O que é um bom anúncio? Os cínicos sustentam que um bom anúncio é aquele que o 

cliente aprovou. Outros dizem que o bom anúncio é aquele que tem força de 

persuasão e seja lembrado, tanto pelo público como pelo mundo publicitário, como 

um trabalho admirável. Há aqueles que acham ser um bom anúncio o que vende o 

produto sem chamar a atenção para si mesmo. Deve grudar a atenção do leitor ao 

produto. Em vez de dizer: ‘Que anúncio bem feito’, o leitor deve dizer ‘Eu não sabia 

disso’. (SANT’ANNA, 2002, pág. 153) 

 

O bom anúncio é aquele que vende. Decerto não há uma “receita de bolo” para a 

construção de bons anúncios, entretanto, há caminhos a serem seguidos na elaboração das 

peças publicitárias e dos anúncios de oportunidade para conseguir uma comunicação eficaz. 

Para Sant’Anna (2002), um anúncio eficiente deve ser original, oportuno, persuasivo, 

persistente e motivador. Original porque deve destacar-se, seja no apelo, forma, ilustração ou 

layout; oportuno porque deve ser atual e atingir o leitor no momento mais adequado, da 

maneira mais conveniente (veremos mais adiante o quanto a oportunidade é importante na 

construção de anúncios bem sucedidos); persuasivo porque deve ter credibilidade e fazer o 

leitor acreditar na mensagem; persistente porque deve ir sedimentando-se na mente do 

público, e, por fim, o anúncio deve ser motivador pois seus apelos precisam atender às 

necessidades e desejos do público-alvo. 
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Além de Sant’Anna, diversos autores elaboram teorias e métodos para a construção de 

um anúncio eficaz, mas a maioria acaba esbarrando na mesma conclusão: o anúncio deve 

chamar e prender a atenção do leitor, estimular seu desejo e leva-lo à ação. 

A primeira tarefa do publicitário é conseguir que o anúncio seja notado. Uma vez 

captada a atenção do leitor, o anúncio deve mantê-la e convencê-lo de que o tema 

daquele anúncio específico é do interesse dele. Além disso, o anúncio tem de 

convencer o leitor de que o produto vai satisfazer alguma necessidade. Por fim, não 

basta que o cliente em potencial chegue a sentir necessidade do produto: o anúncio 

deve convencê-lo de que aquela marca anunciada tem certas qualidades que a 

tornam superior às similares. (VESTERGAARD, 2000, pág. 47) 

 

Quanto à forma, o anúncio envolve conteúdo verbal e visual, de modo que ambos 

devem estar em harmonia para transmitir a mensagem final. Para que isso aconteça, a dupla 

de criação (diretor de arte e redator) deve trabalhar em constante sinergia, fazendo com que a 

mensagem verbal e visual se complementem e despertem a curiosidade do leitor. 

A mensagem verbal precisa ser clara, expressiva e de fácil compreensão para o 

consumidor alvo. Além disso, as normas gramaticais precisam ser respeitadas, principalmente 

no que diz respeito ao emprego da coerência e coesão textual. A partir disso, o redator tem a 

tarefa de produzir textos que sejam compreensíveis e interessantes para o leitor e, ao mesmo 

tempo, resolvam o problema de comunicação da campanha. 

Para Vestegaard (2000), ao estudar um texto, devem ser feitas três observações: 1) O 

texto existe numa situação particular de comunicação. 2) O texto é uma unidade estruturada. 

3) O texto comunica significado. A partir dessas premissas, podemos indagar três 

questionamentos que se aplicam a qualquer estrutura textual: “Como ele funciona realmente 

na situação de comunicação? Como se acha estruturado, isto é, de que forma suas partes estão 

unidas num todo? Que significado ele comunica?” (VESTEGAARD, 2000, pág.14) 

Sandmann (2007) destaca as características da linguagem da propaganda, acentuando 

as técnicas que são mais utilizadas na publicidade e que constituem o “estilo 

propagandístico”. Dentre elas, temos o emprego da variação linguística, do desvio da norma 

culta ou padrão, da rima e sonoridade e das figuras de linguagem. É importante ressaltar que a 

utilização dessas técnicas deve ocorrer por algum motivo que atribua valor e significado ao 

texto, e não por acaso. Os desvios da norma culta, por exemplo, “não devem ser gratuitos, 

mas ter um especial interesse comunicativo, de chocar, de chamar a atenção do interlocutor. 

Só esse especial interesse comunicativo os justificará ou lhes dará legitimidade.” 

(SANDMANN, 2007, pág. 48) 

A mensagem visual, por sua vez, relaciona-se com a disposição dos elementos – 

inclusive o texto – no anúncio. Na diagramação de uma peça publicitária, devem ser levados 
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em conta o layout, a disposição das formas e cores e a tipografia textual. A utilização das 

cores, por exemplo, é de extrema importância para a harmonia de um anúncio, devendo estar 

relacionadas às cores da marca do anunciante. Isso porque o cérebro humano faz inúmeras 

analogias com os tons multicoloridos, fazendo com que o anúncio ganhe expressão. “A cor 

influencia tudo, modelando, acidental ou intencionalmente, nossa percepção. Pode comunicar 

complexas interações de associação e simbolismo ou uma simples mensagem, mais clara que 

as palavras.” (FRASER, 2007, pág. 6) 

Observemos esses elementos no anúncio de oportunidade a seguir: 

 

Figura 1. Anúncio Associação São Martinho. Disponível em http://blogcitario.blog.br/2009/06/o-que-e-anuncio-

de-oportunidade/ Acesso em 06/05/2013. 

 

Esse anúncio de oportunidade da Associação Beneficente São Martinho faz menção à 

notícia de que o ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, negou as acusações de desvio de 

dinheiro público, afirmando que, caso realmente tivesse dinheiro no exterior, doaria à Santa 

Casa de São Paulo
1
. A mensagem verbal desse anúncio é simples, clara e comunica bem a 

intenção do anúncio: ironizar a declaração de Maluf e promover a Associação para doações 

futuras. 

A mensagem visual, por sua vez, também é clara e bem estruturada. Notemos aqui a 

simplicidade dessa peça: ela contém apenas o texto, o plano de fundo e a assinatura do 

anunciante. Grande parte dos anúncios de oportunidade “não previsíveis”, como veremos 

mais adiante, apresentam essa simplicidade, pois, pelo tempo rápido de produção, não dão 

espaço para elaboração de fotos e layouts bem desenvolvidos. A diagramação e o uso da cor, 

nesses casos, é essencial para o bom funcionamento da peça publicitária. Nesse caso, a 

                                                           
1
 “Maluf diz que, se tivesse conta, doaria dinheiro à Santa Casa de São Paulo”. Notícia publicada no jornal Folha 

de São Paulo, versão online. Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u23871.shtml 

Acesso em: 06/05/2013 

http://blogcitario.blog.br/2009/06/o-que-e-anuncio-de-oportunidade/
http://blogcitario.blog.br/2009/06/o-que-e-anuncio-de-oportunidade/
http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u23871.shtml
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logomarca do anunciante é preta, podendo ser combinada com várias outras cores. Entretanto, 

optou-se pelo uso do amarelo, que simboliza o ouro, o dinheiro das doações. Simplicidade, 

porém, não significa pobreza de recursos, pelo contrário, esse anúncio nos mostra a 

pluralidade de significados que traz, ainda que tenha uma simples estruturação.  

Como já dito, as mensagens visual e verbal devem estar em consonância e se 

complementarem. Há casos em que os anúncios apresentam só texto e outros só imagem, mas 

são peças específicas cujo objetivo de comunicação depende dessa utilização, pois a maioria 

das peças publicitárias apresentam texto e imagem que se complementam. 

Isso porque,“toda imagen es polisémica, toda imagen implica, subyacente a sus 

significantes, uma cadena flotante de significados, de la que el lector se permite selecionar 

unos determinados e ignorar todos los demás” (BARTHES, 1986, pág. 35). Ou seja, por conta 

desse caráter polissêmico da imagem, da infinidade de interpretações que uma imagem traz, 

na publicidade faz-se necessário um texto que explique e direcione a interpretação do leitor. É 

o que Roland Barthes chama de “ancoragem” do texto à imagem: 

El texto constituye realmente el derecho a la mirada del criador (y, por tanto, de la 

sociedade) sobre la imagen: el anclaje es um control, detenta una responsabilidade 

sobre el uso del mensaje frente a la potencia proyectiva de las imágenes; con 

respecto a la libertad de significación de la imagen, el texto toma un valor repressor. 

(BARTHES, 1986, p. 37) 

 

A ancoragem do texto detém, pois, uma espécie de controle sobre a imagem, visto que 

esta possui uma infinidade de significados, diante da sua liberdade de significação. Dessa 

forma, o texto assume um caráter “repressor” frente a imagem, de modo que tende a explicar 

e direcionar a interpretação do leitor. 

 

1.1.1 Tipos de anúncios: 

 

De acordo com Celso Figueiredo (2005), os anúncios podem ser classificados em 

cinco modalidades: varejo, anúncio institucional, marca, teasers e anúncios de oportunidade. 

O anúncio de varejo, também chamado Hard Sell, objetiva especificamente a venda de 

produtos, sendo bastante comum nas marcas de grandes lojas, magazines, automóveis e 

imóveis. Os anúncios de varejo partem do princípio que o consumidor já está interessado no 

produto e a função da propaganda é apenas informar a oferta, de modo que o preço ou forma 

de pagamento é quase sempre o único argumento. “Vender é a palavra chave em varejo. E a 

propaganda cumpre extraordinariamente bem essa tarefa, através da oferta de condições e 
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preços, informação de vantagens e disponibilidade, motivação de consumo e coisas 

semelhante” (SAMPAIO,1999, p.104). 

Nos anúncios institucionais, a intenção direta não é vender o produto e sim mostrar a 

filosofia da empresa: geralmente suas políticas, instalações, ativos etc. Essas ações geram 

simpatia no público e servem para reforçar a imagem da marca do anunciante. 

A modalidade dos anúncios de marcas, conhecida também como soft sell, a intenção 

da peça é chamar a atenção do consumidor para um produto que ele não está diretamente 

interessado. Desse modo, esses anúncios buscam despertar o interesse e o desejo do leitor, 

envolvendo-o na trama do anúncio: “Esse modelo procura, com frequência, ambientar o 

consumidor na situação apresentada no anúncio para que ele possa se projetar, se imaginar, 

ou, ainda, buscar em sua memória sinestésica situações em que ele teve esse tipo de 

sentimento ou sensação.” (FIGUEIREDO, 2005, pág. 79) 

Os teasers, por sua vez, são os anúncios que tencionam provocar a curiosidade do 

consumidor, dando apenas “pistas” sobre o produto a ser divulgado. Geralmente ocorre aos 

pares, ou seja, o teaser é veiculado para provocar a curiosidade do leitor e, em seguida, a 

“revelação” do que foi proposto é apresentada. Do inglês, o verbete teaser significa “aquele 

que provoca”.  

Por fim, os anúncios de oportunidade são aqueles que se utilizam de fatos do cotidiano 

e que são de amplo conhecimento do público-alvo para gerar identificação e empatia no leitor. 

Essa modalidade de anúncio é o objeto desse artigo e será discutida mais detalhadamente nos 

próximos tópicos. 

 

1.1.2 Os anúncios de oportunidade e ocasião 

 

Um anúncio de oportunidade pode ser entendido como uma publicidade que:  

Aproveita a oportunidade de algum tema ou assunto recente e utiliza como mote 

para divulgar um produto ou serviço. É importante que o assunto em questão tenha 

sido de grande repercussão e de conhecimento pelo público-alvo, caso contrário, o 

anúncio corre o risco de perder o significado. (BRITO, 2008, pag. 4) 

 

Desse modo, podemos compreender que os anúncios de oportunidade surgem a partir 

de algum fato ocorrido recentemente e que foi de amplo conhecimento do público ao qual o 

anúncio se destinará. Aproveitando-se dessas ocasiões, as agências de publicidade criam 

anúncios para vender produtos e serviços que dialogam com esses fatos, provocando 

identificação e empatia no público-alvo. 
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Antes de adentrarmos na discussão sobre os anúncios de oportunidade e ocasião, é 

importante observar a carência de bibliografia que define e trata desse tipo de anúncio. Para 

os publicitários e estudantes de publicidade, essa definição é clara devido ao contato diário 

com esses anúncios, seja na televisão, no jornal, nas mídias externas ou em sites de 

publicidade que volta e meia dedicam postagens falando sobre o assunto. 

Como essas matérias em sites e blogs que falam sobre os anúncios de oportunidade 

são o material mais consistente que temos para tratar desse tipo de anúncio, convém aqui citar 

os publicitários que mais tratam dessas peças: Kenzo Kimura em seu site sobre a publicidade 

no Ceará (http://www.rafiado.com/) dedica uma categoria exclusiva para os anúncios de 

oportunidade, que são, na maioria, voltados para as datas comemorativas. Paulo André 

Brione, escritor do site de redação publicitária “puta sacada” (http://www.putasacada.com.br), 

fala sobre os anúncios de oportunidade focando na análise do texto. O site Brainstorm9 

(www.brainstorm9.com.br), de autoria de um grupo de publicitários, cada um especializado 

em uma área da publicidade. Dentre outros profissionais da área que tratam dos anúncios de 

ocasião em seus sites ou blogs, temos a equipe do Mídia Publicitária 

(http://www.midiapublicitaria.com), Caio Costa com o Blogcitário 

(http://www.blogcitario.blog.br), Fernando Paes em seu blog sobre design gráfico 

(http://www.fernandopaes.ppg.br), dentre outros. 

Entretanto, as definições acadêmicas e publicações em artigos e revistas de 

comunicação deixam a desejar sobre essa modalidade de anúncio, não havendo nem mesmo a 

discussão se o termo correto é “anúncios de oportunidade” ou “anúncios de ocasião”. Outro 

ponto importante a observar é que no idioma inglês a carência de bibliografia também se 

apresenta, como aponta o site da agência de publicidade Agency Faqs em artigo sobre o 

assunto: 

Perhaps there's a better name for it that we don't know of. But for want of one, let's 

term it ‘occasion advertising'. We're referring to the kind of advertising one gets to 

see on Independence Day, Valentine's Day, Holi, Durga Puja, Christmas etc. Those 

one-off congratulatory ads released on occasion of those assorted festivals and 

celebrations that purportedly couch a national or regional sentiment. Ads aimed at  

forging some sort of a long-term relationship with the consumer, usually (but not 

always) on the emotional or mental plane. (SHATRUJEET, 2011, acesso em 

25/03/2013)
2
 

                                                           
2
 Tradução da autora: “Talvez haja um nome melhor para isso que nós não conhecemos. Mas, por falta de um, 

vamos denomina-lo “publicidade de ocasião”. Nós estamos nos referindo ao tipo de anúncio que se vê no Dia da 

Independência, Dia dos Namorados, Holi, Durga Puja, Natal etc. Esses anúncios pontuais de comemoração 

realizados na ocasião desses diversos festivais e celebrações que supostamente causam um sentimento nacional 

ou regional. Anúncios destinados a forjar algum tipo de relacionamento de longo prazo com o consumidor, 

geralmente (mas nem sempre) no plano emocional ou racional”. 

 

http://www.rafiado.com/
http://www.putasacada.com.br/
http://www.brainstorm9.com.br/
http://www.midiapublicitaria.com/
http://www.blogcitario.blog.br/
http://www.fernandopaes.ppg.br/
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Independente da carência de bibliografia sobre o tema, os anúncios de 

oportunidade/ocasião circulam com frequência em todas as mídias e são amplamente 

debatidos nos sites sobre publicidade. Um exemplo disso foi uma questão da prova do 

concurso público da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE) promovida em 

maio/2013 pela Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (FUNCAB) para o cargo de 

Analista de Gestão em Comunicação Social – Jornalismo/Publicidade e Propaganda. 

Transcrição da questão
3
: 

“Questão 44. Aproveitar-se de um assunto em evidência para divulgar uma empresa 

ou produto. Esta é a finalidade do(a): 

A) campanha institucional. 

B) texto jornalístico. 

C) anúncio de oportunidade. 

D) promoção de vendas. 

E) produção de eventos.” 

Esse exemplo deixa claro que, apesar da carência de estudo relacionada ao tema, os 

anúncios de oportunidade existem e ocupam posição destaque dentre as categorias de 

anúncios, de modo que esse estudo não será prejudicado pela falta de produção acadêmica 

sobre o assunto.  

Quanto aos termos, “anúncios de oportunidade” e “anúncios de ocasião”, que muitas 

vezes são utilizados como sinônimos, possuem uma clara diferença. Como os nomes sugerem, 

os anúncios de oportunidade são criados a partir da oportunidade de aproveitar algum fato ou 

notícia amplamente divulgada na mídia para vender um produto ou serviço, como veremos 

mais adiante. Os anúncios de ocasião, por sua vez, são criados na ocasião de datas e festas 

comemorativas. Entretanto, é comum os sites e blogs sobre publicidade não fazerem distinção 

alguma entre os termos “oportunidade” e “ocasião”. 

Retomando a discussão sobre os anúncios de oportunidade, podemos dizer que eles 

possuem um caráter excepcional, visto que não estão no planejamento da agência e não tem 

data certa para ocorrer. Geralmente, são criados em poucas horas e sem a solicitação do 

cliente, visto que são baseados em notícias recentes e precisam ser veiculados com rapidez 

para que causem impacto no público:  

                                                           
3
 PDF da prova Disponível em http://ww4.funcab.org/arquivos/CAGECE2013/provas/S04-P%20-

%20Analista%20de%20Gest%C3%A3o%20-%20Comunica%C3%A7%C3%A3o%20Social%20-

%20Jornalismo%20Publicidade%20e%20Propaganda.pdf Acesso em 09/07/2013 

http://ww4.funcab.org/arquivos/CAGECE2013/provas/S04-P%20-%20Analista%20de%20Gest%C3%A3o%20-%20Comunica%C3%A7%C3%A3o%20Social%20-%20Jornalismo%20Publicidade%20e%20Propaganda.pdf
http://ww4.funcab.org/arquivos/CAGECE2013/provas/S04-P%20-%20Analista%20de%20Gest%C3%A3o%20-%20Comunica%C3%A7%C3%A3o%20Social%20-%20Jornalismo%20Publicidade%20e%20Propaganda.pdf
http://ww4.funcab.org/arquivos/CAGECE2013/provas/S04-P%20-%20Analista%20de%20Gest%C3%A3o%20-%20Comunica%C3%A7%C3%A3o%20Social%20-%20Jornalismo%20Publicidade%20e%20Propaganda.pdf
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Em geral, estão desvinculados das campanhas em andamento e não são planejados, 

pois se baseiam em fatos cotidianos, que estão na boca do povo. Geralmente, as 

agências criam esses anúncios sem que haja um job, ou seja, sem que o cliente o 

tenha solicitado; então, os apresentam à empresa como uma ação pontual, criada 

para tirar proveito de uma notícia ou um momento vivido pela população e que de 

alguma forma pode ser aproveitado para anunciar o produto ou a marca do cliente. 

Por se basear em fatos ocorridos recentemente, os anúncios de oportunidade 

dependem da rapidez do processo para que gerem impacto positivo. (FIGUEIREDO, 

2009, pág. 81) 

 

Figueiredo (2009) classifica os anúncios de oportunidade/ocasião em três categorias: 

os anúncios não previsíveis, os “semiprevisíveis” e os totalmente previsíveis. A primeira 

categoria envolve os anúncios provenientes de fatos ocorridos e divulgados amplamente pela 

imprensa e que se tornaram conhecidos pelo público-alvo do anúncio, como a ocorrência de 

fatos envolvendo celebridades, notícias internacionais, catástrofes naturais etc. São 

considerados não previsíveis pois partem de fatos que ocorreram aleatoriamente, sem que 

ninguém esperasse. 

A segunda categoria, os “semiprevisíveis”, reúne os anúncios provenientes de fatos 

que já estão certos para ocorrer, como uma eleição, uma vitória em copa do mundo ou 

olimpíadas, o nascimento do filho de alguma celebridade etc., ou seja, fatos que podem ser 

previstos com alguma antecedência. Por fim, a terceira categoria envolve os anúncios de 

ocasião totalmente previsíveis, que são aqueles veiculados na ocasião de datas 

comemorativas, como dia das mães, dia dos namorados, natal etc. Desse modo, as categorias 

dos anúncios “não previsíveis” e “semiprevisíveis” se enquadram em anúncios de 

oportunidade, enquanto os anúncios da categoria “totalmente previsíveis” são os chamados 

anúncios de ocasião. 

Iniciando o estudo pela terceira categoria, os anúncios criados a partir de datas 

comemorativas e que são totalmente previsíveis, tem data certa para ocorrer ao longo do ano e 

o planejamento para esse tipo de anúncio já está previsto no cotidiano da agência: são peças 

para o dia dos pais, dos namorados, anúncios comemorando o dia da mulher etc. 

Nessas datas, é previsível que o cliente queira anunciar e a agência produz várias peças 

para anunciantes diferentes celebrando a mesma data comemorativa. Segundo Figueiredo 

(2009) estes são, em geral, anúncios frios e costumam ser muito difíceis de produzir, visto que 

partem de um tema “frio”, com pouca criatividade e raramente identificam pessoas que não 

estão ligadas à data de modo direto. Entretanto, são anúncios de cunho institucional e que 

necessitam ser veiculados para consolidar a marca do anunciante junto ao público-alvo, 

conforme observamos nas peças abaixo: 
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Figura 2. Disponível em http://www.xokpublicidade.com.br/blog/news/xok-cria-campanha-de-dia-das-maes-

para-a-unimed/ Acesso em 29/03/2013 

Figura 3. Disponível em http://www.thianasehn.com/2011/03/anuncio-dia-dos-namorados-revista-south.html 
Acesso em 09/05/2013 

 

Na ocasião das datas comemorativas, os anunciantes procuram as agências de 

publicidade para a produção das peças. É importante ressaltar nessa categoria dos anúncios de 

ocasião que as agências já estão cientes de que a demanda pelas peças vai aumentar na data 

em questão e que devem intensificar o ritmo de produção para atender a todos os anunciantes. 

Grande parte desses anúncios que envolvem datas comemorativas, como mostrado nos 

anúncios acima, tende a usar os clichês da publicidade: no dia das mães, por exemplo, é 

explorado o amor dos filhos e o cuidado que as mães têm; no dia dos namorados, há sempre 

um casal feliz aproveitando o que a marca do anunciante oferece; no natal, a figura do Papai 

Noel e a ideia da troca de presentes, e assim por diante. Entretanto, esse tipo de anúncio 

também dá espaço para a publicidade criativa, como podemos observar nesse outdoor feito 

pela agência Fischer+Fala de São Paulo em comemoração aos 285 anos de Fortaleza: 

 

 

 

 

http://www.xokpublicidade.com.br/blog/news/xok-cria-campanha-de-dia-das-maes-para-a-unimed/
http://www.xokpublicidade.com.br/blog/news/xok-cria-campanha-de-dia-das-maes-para-a-unimed/
http://www.thianasehn.com/2011/03/anuncio-dia-dos-namorados-revista-south.html
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Figura 4. Anúncio Kaiser. Disponível em http://www.rafiado.com/category/anuncios-de-oportunidade/page/2/ 

Acesso em 29/03/2013 

 

“Não esqueça de abrir o presente. Feliz aniversário, Fortaleza.” O número 285 era 

formado por abridores de garrafa e o outdoor possuía uma passarela que as pessoas podiam 

subir e pegar um abridor. Um anúncio criativo e interativo e uma saída para o clichê da 

publicidade de aniversários que diz: “A empresa ‘X’ faz aniversário e quem ganha presente é 

você”. 

Passando para a categoria dos anúncios “semiprevisíveis”, são as peças que partem de 

“fatos que podem ser imaginados com alguma antecedência. Nesses casos, a agência cria o 

anúncio e o deixa em standy by até o desfecho do fato previsto. Uma vez confirmado o fato, 

imediatamente o anúncio é publicado, pegando carona na notícia” (FIGUEIREDO, 2009, pág. 

82).  

É o caso, por exemplo, da conquista do pentacampeonato brasileiro no futebol. 

Quando a vitória do Brasil era iminente, as agências já se organizaram tanto para criar os 

anúncios comemorando a conquista quanto para reservar o espaço na mídia para veiculação. 

No dia seguinte à vitória, inúmeras peças de comemoração foram veiculadas. Caso o Brasil 

perdesse a copa, as agências teriam que elaborar anúncios que lamentassem a derrota ou 

veicular algum anúncio institucional já pronto, visto que o espaço na mídia já estava 

comprado. 

Por fim, a última categoria dos anúncios de oportunidade envolve os anúncios não 

previsíveis, que são as peças criadas a partir de fatos que ocorreram e que foram amplamente 

divulgados na mídia e são de conhecimento do público-alvo. São anúncios que não tem 

previsão nem data certa para ocorrer. Para Figueiredo (2009, pág.81), “o que define um 

anúncio de oportunidade é a utilização de um tema do momento para divulgar o produto ou 

http://www.rafiado.com/category/anuncios-de-oportunidade/page/2/
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serviço”. No entendimento dessa categoria de anúncios, a noção de “informação” é 

fundamental e será discutida num tópico mais adiante. 

Por não terem previsão para ocorrer e partirem de notícias recentes, esses anúncios 

causam grande impacto no público-alvo, visto que dialogam com fatos do conhecimento e 

interesse do leitor. O grande limitante dessa categoria de anúncio é o prazo de confecção da 

peça. Para que o anúncio tenha o efeito esperado, ele precisa ser produzido imediatamente 

após a ocorrência do fato, geralmente não ultrapassando nem 24 horas: 

Nesse curto período, o criativo tem de tomar conhecimento do fato, gerar uma ideia 

de anúncio, fazer um layout, apresentá-lo e aprová-lo com o cliente, conseguir 

autorização para o uso da imagem (se houver); a mídia tem de negociar e reservar 

espaço no veículo; o anúncio finalizado deve ser enviado ao veículo em tempo de 

ser inserido na grade (no caso das mídias eletrônicas) ou na diagramação (no caso 

das mídias impressas). (FIGUEIREDO, 2009, pág. 85) 

 

Desse modo, os anúncios de oportunidade, para cumprirem a questão do tempo de 

produção, devem ser bastante simplificados e de fácil execução. Não há tempo para a 

produção de fotos sofisticadas ou gravação de trilha sonora: “É muito comum que se utilizem, 

no caso da mídia impressa, anúncios all type, ou seja, sem imagem, apenas com texto; no caso 

do rádio, a locução seca, sem trilha sonora; em TV, apenas o GC (gerador de caracteres)” 

(FIGUEIREDO, 2009, pág. 86). 

A Bombril, empresa fabricante de palha de aço, virou um case de sucesso ao produzir 

anúncios de oportunidade que dialogavam com notícias da época. O garoto propaganda, 

Carlos Moreno, desde a década de 90 representa a marca em anúncios bem humorados e que 

invocam o conhecimento do público acerca do fato satirizado, conforme mostra as peças 

abaixo, que serviram para consolidar a marca da empresa juntos aos espectadores durante 

anos. A seguir, anúncios da Bombril veiculados em revista:  
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Figuras 5 e 6. Anúncios Bombril. Disponível em http://quasepublicitarios.wordpress.com/2010/09/28/bom-bril-

e-os-seus-anuncios-de-oportunidade/ Acesso em: 04/04/2013 

 

Os anúncios de oportunidade podem surgir também de um fato ou notícia que já 

existia e não era comentado, mas que, por algum motivo, passa a ser debatido amplamente 

pela mídia, fenômeno conhecido como “agendamento” da notícia, o qual estudaremos melhor 

no capítulo 3 desse estudo. É o caso da campanha da Oi sobre o desbloqueio de celulares, 

pois, como veremos no capitulo de análise das peças, é um tema que sempre existiu mas que 

não era debatido pelos consumidores. A partir disso, a Oi aproveita a oportunidade de 

divulgar e debater esse fato em seu benefício. É importante observar aqui que qualquer uma 

das operadoras poderia ter se aproveitado da oportunidade, mas a Oi o fez primeiro. Temos, 

pois, que os anúncios de oportunidade podem adquirir esse caráter mais amplo, e não 

resultarem apenas de fatos ou notícias recentes. 

 

1.2 A criação dos anúncios de oportunidade 

 

Para a compreensão de como se desenvolve a criação dos anúncios de oportunidade, 

faz-se necessário entender o funcionamento de uma agência de publicidade, desde quando o 

cliente se dirige à agência com um problema de comunicação até a veiculação da campanha 

publicitária pronta. Neste tópico, será abordado o funcionamento de uma agência de 

http://quasepublicitarios.wordpress.com/2010/09/28/bom-bril-e-os-seus-anuncios-de-oportunidade/
http://quasepublicitarios.wordpress.com/2010/09/28/bom-bril-e-os-seus-anuncios-de-oportunidade/
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propaganda e o processo de criação dos anúncios, para que então seja entendido como são 

criados os anúncios de oportunidade e suas particularidades em relação aos demais anúncios. 

A lei federal nº 4.680 de 08/06/1965 regulamentada pelo decreto nº 57.690 de 

01/02/1966 diz que: 

A Agência de Propaganda e Publicidade é pessoa jurídica especializada na arte e 

técnica publicitária que, através de especialistas, estuda, concebe, executa e distribui 

propaganda aos veículos de divulgação, por ordem e conta de clientes anunciantes, 

com o objetivo de promover a venda de produtos e serviços, difundir ideias ou 

informar o público a respeito de organizações ou instituições colocadas a serviço 

deste mesmo público. (apud SANT’ANNA, 2002, p. 241). 

 

Desse modo, podemos compreender as agências de publicidade como uma prestadora 

de serviços que produz e distribui propaganda nos diversos veículos de comunicação, cabendo 

a elas o dever de entender e aconselhar o anunciante sobre como e onde anunciar a partir da 

verba disponível. Para cumprir esses objetivos, faz-se necessário a organização da agência em 

setores, para que cada setor possa desempenhar sua função a fim de alcançar um resultado 

satisfatório. Uma agência de publicidade padrão se estrutura em quatro setores, são eles: 

atendimento, planejamento, criação e mídia. 

O primeiro setor, o atendimento, é responsável pelas tarefas de relacionamento e 

assistência aos clientes, devendo compreender profundamente os problemas dos anunciantes e 

buscar soluções e oportunidades. É o atendimento que se reúne com o cliente para colher as 

informações necessárias e posteriormente apresentar o resultado da campanha, fazendo com 

que atue ao mesmo tempo como agência e cliente. 

Após reunião com o cliente a fim de descobrir quais suas necessidades e expectativas 

acerca das peças que serão produzidas, o atendimento elabora um briefing contendo 

informações necessárias para os demais setores desenvolverem o restante da campanha. Dessa 

forma, um briefing bem elaborado é condição necessária para a produção de uma campanha 

satisfatória, visto que é a partir dele que se desenrolam as demais ações de produção dos 

anúncios. 

O setor de planejamento, por sua vez, trata do posicionamento de marca do 

anunciante. É ele quem sugere os investimentos em novos mercados e define as estratégias 

mais adequadas ao cliente. Atua pesquisando dados secundários a fim de coletar informações 

para análise e elaboração de ideias práticas para a resolução dos problemas de comunicação 

do cliente. Temos, pois, que “é do planejamento que sai o direcionamento para a ideia. É do 

planejamento que surge a base do roteiro para uma campanha publicitária de qualidade”. 

(PEREZ, 2008, pág. 18) 
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Passando para a criação, é nesse setor onde as ideias iniciais e sugestões advindas do 

briefing do atendimento e do setor de planejamento ganham vida. É a fase de geração dos 

temas, slogans, ilustrações e expressões que serão utilizadas como argumentos no anúncio e 

adaptadas para as diversas mídias. 

O trabalho de criação consiste, primeiramente, em achar uma ideia que sirva de tema 

ou diretriz – o que dizer. Em seguida saber como apresentar o tema – como dizer – e 

determinar através de que gênero de veículo ela pode ser levada, mais rápida e 

vantajosamente, ao conhecimento do grupo consumidor visado. Enfim, é encontrar a 

proposição de compra. (SANT’ANNA, 2002, pág. 147) 

 

O setor de mídia, por sua vez, tem por função essencial cuidar da veiculação das peças 

nos diversos veículos de comunicação. Para a comunicação ser eficaz, o profissional de mídia 

deve realizar uma análise minuciosa do alcance dos meios de comunicação em seu público-

alvo, como também levar em conta a disponibilidade de verba do cliente. Para isso, um plano 

de mídia faz-se necessário, o qual consta todos os dados a respeito do público-alvo e a 

sugestão de veiculação das peças. 

A partir do que foi exposto, pudemos entender melhor o funcionamento dos setores de 

uma agência de publicidade. É importante observar que do momento em que o cliente reúne-

se com o atendimento até a veiculação da campanha nas mídias decorre-se, em média, de três 

a seis meses. É um processo longo e necessita de um planejamento sólido para funcionar. 

O entendimento do funcionamento dos setores da agência de publicidade para esse 

estudo é fundamental, pois, como vimos na análise dos anúncios de oportunidade, essa 

estrutura se desfaz e o tempo de produção de parte desses anúncios não ultrapassa um dia. 

Obviamente, essa produção causa desordem no funcionamento da agência, porém são 

anúncios de grande alcance visto que conseguem identificar e causar empatia no público-alvo, 

e por isso são constantemente produzidos pelas agências. 

Observemos o anúncio de ocasião abaixo: 
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Figura 7. Anúncio APP Maringá. Disponível em http://agenciaorigami.com.br/blogView.aspx?id=d04d3df4-

95b7-4f2d-b965-cd11f37761f8 Acesso em 05/05/2013 

 

Esse anúncio de ocasião da Associação dos Profissionais de Propaganda de Maringá 

(APP Maringá) faz uma homenagem ao dia do publicitário, e é interessante porque faz uso da 

metalinguagem, já que é uma publicidade que fala sobre publicidade. Nele são abordados os 

quatro setores da agência estudados nesse tópico e podemos observar que, apesar de os setores 

precisarem atuar em constante harmonia, não é o que ocorre costumeiramente nas agências de 

publicidade. 

Se a criação dos anúncios de oportunidade, principalmente os da categoria “não 

previsíveis”, seguisse de fato essa ordem de produção, o tempo hábil de produção e 

veiculação não seria obedecido, principalmente pela ocorrência de desentendimentos entre os 

setores. O anúncio tenta tratar isso de maneira bem humorada e que provoca identificação no 

leitor. 

 

1.2.1. Persuasão 

 

Podemos definir publicidade como “a manipulação planejada da comunicação 

visando, pela persuasão, promover comportamentos em benefício do anunciante que a 

http://agenciaorigami.com.br/blogView.aspx?id=d04d3df4-95b7-4f2d-b965-cd11f37761f8
http://agenciaorigami.com.br/blogView.aspx?id=d04d3df4-95b7-4f2d-b965-cd11f37761f8
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utiliza.” (SAMPAIO, 1999, pág. 24). Para vender produtos e serviços, a publicidade se utiliza 

de diversos recursos criativos a fim de adequar a mensagem ao público-alvo. Para isso, os 

comerciais procuram atingir emoções e sentimentos do receptor e envolvê-lo na trama, com o 

objetivo de causar identificação e familiaridade com o produto/serviço oferecido. O sociólogo 

Pierre Kende observa que os comerciais: 

Dirigem-se ao indivíduo no que ele tem de mais íntimo, de menos confessável, 

exploram seus desejos, suas vaidades, suas esperanças mais loucas. Falam-lhe a 

linguagem do êxito, prometem livrá-lo de suas pequenas misérias e o absorvem de 

suas culpas mais incômodas. (apud RAMONET, 2001, p. 71) 

 

Para que esses objetivos sejam alcançados, as campanhas publicitárias, e mais 

especificamente os anúncios de oportunidade, objeto desse estudo, necessitam utilizar-se da 

persuasão como forma de ganhar a simpatia do público-alvo de modo que ele se torne 

propenso à compra imediata ou futura. Para Reboul (2004), persuadir é levar alguém a 

acreditar em alguma coisa, utilizando-se da retórica. A retórica, por sua vez, é a arte de 

persuadir pelo discurso. Desse modo, o discurso é retórico quando tenciona persuadir, levar a 

crer, característica esta intrínseca ao discurso publicitário e aos anúncios de oportunidade. 

A retórica é composta ainda por quatro partes, as quais são observadas na construção 

dos anúncios publicitários. A primeira delas é a invenção (heurésis), que se caracteriza pela 

busca dos argumentos relativos ao tema do discurso; a segunda é a disposição (taxis), quando 

o orador realiza a ordenação desses argumentos; a terceira, a elocução (lexis), diz respeito à 

confecção do discurso, construindo um estilo; por fim, a ação (hypocrisis) é quando o 

discurso é efetivamente proferido. “Compreender o assunto e reunir todos os argumentos que 

possam servir (invenção); pô-los em ordem (disposição); redigir o discurso o melhor possível 

(elocução); finalmente, exercitar-se proferindo-o (ação).” (REBOUL, 2004, pág. 44) 

Caracterizado como retórico, o discurso publicitário visa persuadir e seduzir o leitor a 

consumir o que está sendo oferecido, levando-o a, de fato, acreditar nos benefícios que o 

produto/serviço pode trazer. Dessa forma, a publicidade se utiliza da persuasão para se 

comunicar com público, fazendo-o crer e levando-o à ação, de modo que toda campanha 

publicitária é persuasiva, visto que tenciona levar o público a crer em alguma coisa.  

Nos anúncios de oportunidade, a persuasão é percebida quando procura levar o 

público-alvo a crer no produto ou serviço oferecido a partir de fatos que lhe são familiares. Os 

anúncios de oportunidade pertencentes à categoria dos anúncios “não previsíveis”, ou seja, 

aqueles que, de fato, surpreendem o consumidor por sua espontaneidade, provêm de fatos que 

são do conhecimento do consumidor. A propaganda de ocasião se utiliza desses fatos como 

ferramenta para se aproximar e identificar o consumidor alvo a fim de persuadi-lo e faze-lo 



29 
 

 

acreditar na qualidade do produto/marca a ser consumida, para, por fim, levá-lo à ação. 

É interessante observar também como os anúncios de oportunidade se utilizam do 

apelo racional e emocional no processo persuasivo. O apelo racional ocorre quando são 

enaltecidas as características físicas e benefícios diretos do produto, enquanto o apelo 

emocional busca favorecer os benefícios indiretos do produto e sensações que ele pode trazer 

(bem-estar, status, realização pessoal etc.). Os anúncios podem também utilizar a 

argumentação mista, trazendo o apelo racional e emocional juntos. 

O anúncio de oportunidade abaixo é um exemplo de argumentação mista: 

 

Figura 1. Anúncio Burger King. Disponível em http://www.ccsp.com.br/ultimas/31328/resultado-busca Acesso 

em: 05/05/2013 

 

A rede de restaurantes fast-food Burger King aproveitou-se do tremor de terra ocorrido 

no estado de São Paulo em 2008
4
 para criar um anúncio de oportunidade do sanduíche 

whopper. O apelo racional é observado quando o anúncio faz menção ao tamanho do 

sanduíche. Ainda que parta do absurdo, visto que insinua que a causa do terremoto foi a queda 

de um whopper, a comparação tenciona mostrar o quão grande e imponente o sanduíche é. No 

momento em que se utiliza do exagero e do humor, a peça parte para o apelo emocional, visto 

que todos os consumidores sabem que se trata de uma brincadeira, porém, a partir disso, o 

anúncio busca persuadir o leitor a respeito da realização pessoal de estar comendo um 

sanduíche que pode ser comparado a um terremoto. 

Vimos, pois, como ocorre a utilização da persuasão e dos argumentos na publicidade e 

                                                           
4
 “São Paulo é atingida por tremor de 5,2 graus na escala Richter”. Notícia publicada no jornal Folha de São 

Paulo, versão online. Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u394686.shtml Acesso 

em 05/05/2013. 

http://www.ccsp.com.br/ultimas/31328/resultado-busca
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u394686.shtml
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nos anúncios de ocasião. No próximo tópico, discutiremos o conceito de informação e como 

ela se aplica aos anúncios de oportunidade. 

 

1.2.2 Informação 

 

Para Rodrigues (1999), a informação pode ser compreendida pelos acontecimentos que 

ocorrem ao redor do mundo e constituem o meio em que vivemos. Quanto mais inesperados 

forem esses acontecimentos, menos serão previsíveis e, portanto, mais informativos. De 

acordo com o exemplo citado pelo autor, o fato de um cão morder um homem não possui um 

valor informativo, visto que este é um ato esperado do animal. Entretanto, o fato de um 

homem morder um cão constitui uma informação, já que não esperamos do homem essa 

atitude. 

A informação é, por conseguinte, uma realidade que pode ser teoricamente medida 

pelo cálculo de probabilidades, sendo o valor informativo de um acontecimento 

inversamente proporcional à sua probabilidade de ocorrência: quanto menor for a 

probabilidade de um acontecimento ocorrer tanto maior será o seu valor informativo 

e quanto maior for a probabilidade de ocorrer, tanto menor será o seu valor 

informativo. (RODRIGUES, 1999, pág. 20-21) 

 

Desse modo, a informação está intimamente ligada ao caráter “inexplicável” dos 

fenômenos, de modo que tudo que a razão humana não domina e que esteja fora de seu 

controle exibe um alto valor informacional. É preciso aqui fazer uma distinção uma entre 

informação e comunicação. A comunicação, ao contrário da informação, possui um caráter de 

previsibilidade, visto que segue rituais sociais de indivíduos inseridos em um mesmo mundo 

cultural, que interagem e colaboram entre si. 

A comunicação é, pois, um processo de troca generalizada, que implica em 

intercompreensão entre os locutores (intercompreensão relativa ao processo comunicacional, 

não obrigatoriamente relativa à mensagem). Desse modo, a comunicação constitui-se num 

processo reversível, em que cada interlocutor é, ao mesmo tempo, destinador e destinatário da 

mensagem. A informação, entretanto, não possui natureza nem recíproca, nem reversível, pois 

consiste na transmissão unilateral de uma mensagem entre alguém que supostamente a detém 

e alguém que desconhece o seu conteúdo.  

Na publicidade, a informação consiste em transmitir ao público algo inesperado e que 

fuja do padrão dos anúncios que os consumidores estão acostumados a ver. Retomemos aqui o 

exemplo da publicidade de ocasião para celebrar o aniversário da marca do anunciante, citado 

no tópico anterior. A primeira vez que o título “A empresa ‘X’ faz aniversário e quem ganha 
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presente é você” foi utilizado, provavelmente teve um alto valor informativo para o 

consumidor, visto que possui um interessante caráter antitético (uma pessoa fazer aniversário 

e a outra ganhar o presente), o que foge do convencional, e, por isso, possui valor informativo. 

Entretanto, a ideia original foi tão utilizada que se tornou um clichê da publicidade e, 

consequentemente, perdeu seu caráter informativo, pois perdeu o “elemento surpresa”. “À 

medida que uma mensagem vai integrando o mundo das mensagens socialmente aceites [...], o 

seu valor informacional vai portanto diminuindo”. (RODRIGUES, 1999, pág 21) 

Nos anúncios de oportunidade, o caráter informacional é o elemento chave para que a 

peça cumpra os objetivos de comunicação. Esses anúncios, que se caracterizam por 

dialogarem com notícias e fatos recentes, não teriam razão de existir se não trouxessem 

informação – e o caráter de surpresa – ao público. Observemos o anúncio abaixo: 

 

Figura 9. Anúncio Líder Rio. Disponível em http://www.frontcomunicacao.com.br/novo/2013/04/22/coluna-

pedro-abelha-22/ Acesso em 10/05/2013 

 

O anúncio da concessionária Líder Rio dialoga com o aumento do preço do tomate
5
, 

assunto que foi notícia durante semanas no primeiro semestre de 2013. O anúncio surpreende 

o leitor primeiro porque não é comum anúncios de concessionárias que não apresentem 

fotografias dos carros, segundo porque retoma a notícia do aumento do preço do tomate e o 

dito popular “a preço de banana”, atitude não habitual para um anunciante de carros. Desse 

modo, possui um alto valor informativo visto que o leitor não esperava que de alguma 

maneira esse diálogo fosse feito. 

Vimos, pois, que, quanto mais imprevisível for o tema, maior será o caráter 

informacional da mensagem. Nos anúncios de oportunidade, esse caráter informacional é 

                                                           
5
Tomate aumenta 150%, alta é uma das maiores já registrada. Notícia publicada no Portal do Agronegócio, 

Versão online disponível em: http://www.portaldoagronegocio.com.br/conteudo.php?id=91089 Acesso em 

10/07/2013. 

http://www.frontcomunicacao.com.br/novo/2013/04/22/coluna-pedro-abelha-22/
http://www.frontcomunicacao.com.br/novo/2013/04/22/coluna-pedro-abelha-22/
http://www.portaldoagronegocio.com.br/conteudo.php?id=91089
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ainda mais evidente, visto que, na maioria dos casos, o anúncio dialoga com temas do 

momento de modo a surpreender o leitor. 

No próximo tópico, estudaremos o processo de veiculação dos anúncios de 

oportunidade e a importância da escolha correta de cada veículo de comunicação para a 

exibição das peças publicitárias e dos anúncios de oportunidade/ocasião, abordando os tipos 

de mídias mais utilizados para a veiculação desses anúncios, com suas características e 

particularidades. 

 

1.3 A veiculação dos anúncios de oportunidade – As mídias 

 

Para que uma campanha de publicidade tenha o alcance desejado, é indispensável que 

a escolha das mídias seja feita de acordo com o perfil do grupo consumidor a quem se destina. 

O planejamento de mídia se apresenta como ferramenta essencial para a execução satisfatória 

da campanha, visto que cada mídia tem características próprias e, se bem aproveitadas, 

conseguem atingir e solidarizar o público-alvo. 

O problema de seleção de veículos deve ser decidido no momento exato de planejar, 

pois, se de um lado, o grupo consumidor a visar é que dita o gênero dos veículos a 

escolher, por outro lado, a natureza da mensagem, a forma mais apta a expressá-la, a 

verba disponível para a campanha, etc. influem igualmente na seleção, sendo assim 

indispensável coordenar todos esses fatores antes de começar o preparo das peças 

publicitárias. (SANT’ANNA, 2002, pág. 193) 

É importante observar que toda mídia pode ser útil em algum momento a determinado 

público, mas a agência precisa ter a perícia de saber escolher a mídia certa para veicular cada 

campanha, levando em conta as características do consumidor alvo, do tempo para a 

veiculação e da mídia em cada situação. “Em princípio, todo e qualquer veículo é útil a 

determinada função publicitária, sendo menos ou mais eficiente à medida que for pior ou 

melhor utilizado pelo anunciante e sua agência.” (SAMPAIO, 1999, pág. 84). 

Nos anúncios de oportunidade, esse cuidado com a escolha da mídia mais adequada é 

fundamental, visto que, principalmente no que diz respeito à inserção dos anúncios na grade 

de programação, é preciso conferir a disponibilidade de cada meio de comunicação. Alguns 

anúncios de oportunidade, como os pertencentes à categoria dos não previsíveis, precisam ser 

veiculados no dia seguinte ao de produção para não perderem a capacidade de aproveitamento 

da informação, e isso se tornaria inviável, por exemplo, para veiculação na mídia televisiva, 

onde é necessário reservar espaços com semanas de antecedência.  
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É necessário destacar que os meios de comunicação não são meros canais de 

transmissão do conteúdo comunicativo. McLuhan (1985), por exemplo, defende a 

indissolubilidade entre mídia e mensagem. Para o autor, “the medium is the message” (o meio 

é a mensagem), procurando enfatizar que o meio é uma extensão do homem e se apresenta 

como elemento crucial do processo comunicativo, pois é ele quem condiciona e determina a 

mensagem. “As conseqüências sociais e pessoais de qualquer meio – ou seja, de qualquer 

extensão de nós mesmos – constituem o resultado do novo estalão introduzido em nossas 

vidas por uma nova tecnologia ou extensão de nós mesmos.” (MCLUHAN, 1985, pág.21). 

Ainda segundo McLuhan, “o conteúdo de qualquer meio ou veículo é sempre um 

outro meio ou veículo” (MCLUHAN, 1985, pág. 22), ou seja, se o meio é a mensagem, toda 

mensagem transmitida por um meio tem como conteúdo um outro meio. Entramos, pois na 

discussão a respeito dos suportes da mensagem. 

Temos que o suporte é “um locus físico ou virtual com formato específico que serve 

de base ou ambiente de fixação do gênero materializado como texto” (MARCUSCHI, 2008 

pág. 110), ou seja, o suporte é uma espécie de “recipiente de fixação”, uma superfície física 

que suporta, fixa e mostra a mensagem. Desse modo, se um gênero ou suporte se modifica, o 

conteúdo da mensagem também apresentará modificações: 

É necessário reservar um lugar importante ao modo de manifestação material do 

discurso, ao seu suporte, bem como ao seu modo de difusão: enunciados orais, no 

papel, radiofônicos, na tela do computador etc. [...] O mídium não é um simples 

‘meio’, um instrumento para transportar uma mensagem estável: uma mudança 

importante do mídium modifica o conjunto de gênero de discurso. 

(MAINGUENEAU, 2001, apud MARCUSCHI, 2008, pág. 9-10) 

 

Para Sant’Anna (2002), diversos aspectos devem ser levados em conta no momento da 

escolha dos veículos de comunicação, os quais também devem ser observados na escolha das 

mídias de veiculação dos anúncios de oportunidade. O primeiro é o público-alvo ao qual o 

anúncio se destina: as características relativas à idade, renda e hábitos de consumo do público 

ditarão qual serão os veículos mais indicados para a divulgação da campanha. O segundo 

aspecto leva em conta a verba disponível do cliente, que permitirá decidir quais meios e o 

número de inserções poderão ser efetuadas. 

O prestígio e audiência do veículo também se apresentam como fator essencial no 

momento de escolha das mídias, visto que sua credibilidade repercute diretamente na 

credibilidade do anúncio. Por fim, a natureza e teor da mensagem também influenciam no 

processo de escolha, pois, como já visto, mídia e mensagem não podem ser dissociadas. 
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Temos, pois, a importância das mídias na transmissão da mensagem e na veiculação 

bem sucedida da campanha e dos anúncios de ocasião. No subtópico a seguir, abordaremos os 

tipos de mídia mais utilizados pela publicidade e as características e particularidades de cada 

veículo de comunicação, para então entendermos a utilização de cada mídia nos anúncios de 

oportunidade, objeto deste trabalho. 

 

1.3.1. Tipos de mídias 

 

As mídias podem ser classificadas em visuais e audiovisuais. Nesse tópico, 

abordaremos as principais mídias com suas respectivas características e particularidades. 

Dentre elas, estão a televisão, a mídia impressa e a mídia exterior.  

A televisão, sob o ponto de vista da mídia, é o maior meio publicitário do país, pois, 

além do apelo audiovisual, é um meio facilmente adaptável para mídia regional e local, uma 

vez que cada emissora pode exibir comerciais próprios, independentes da rede. A TV reúne o 

apelo verbal ao visual, unindo o som à imagem em movimento, e acaba se tornando o “centro 

das atenções”, visto que exige olhos e ouvintes do espectador. 

As mensagens publicitárias na TV são em forma de comerciais (videotapes) ou em 

ações de merchandising em novelas e programas. O desafio das peças para TV é tentar evitar 

o zapping do telespectador, isto é, evitar que o público não mude de canal no momento de 

exibição da propaganda. Dessa forma, “o desafio da publicidade desse meio não é apenas 

chamar a atenção do consumidor no início do comercial, mas mantê-lo ligado, atento, 

seduzido em cada segundo de duração da mensagem publicitária.” (FIGUEIREDO, 2009, pág. 

118) 

A inserção dos anúncios de oportunidade na televisão encontra um limitante, que é o 

caso da antecedência com o que anúncio precisa ser inserido na grade de programação. O 

espaço para o anúncio de TV deve ser negociado semanas antes de sua veiculação, sendo 

muito improvável conseguir esse espaço num tempo hábil. Desse modo, a maioria dos 

anúncios de ocasião veiculados na TV são os anúncios da categoria “totalmente previsíveis”, 

que são os anúncios geralmente veiculados em datas comemorativas e que o anunciante já 

sabe em quais datas deseja anunciar, sendo a reserva do espaço na mídia feita 

antecipadamente. Há casos, porém, em que são veiculados anúncios “não previsíveis” na 

mídia televisa, mas esses casos fazem parte das exceções, não da regra, como veremos na 

análise do capítulo 3. 
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Um exemplo interessante desses anúncios para televisão é o da loja de calçados Casa 

Pio
6
. Em 1985, na ocasião do dia das crianças, a Casa Pio lançou um anúncio com um jingle

7
 

bastante peculiar, que até hoje é conhecido e lembrado pelos telespectadores. O jingle, 

primeiramente veiculado no rádio e depois adaptado para a televisão, virou um case de 

sucesso e, segundo a revista Pro News (disponível em http://www.revistapronews.com.br 

Acesso em 05/05/2013), a empresa está há muitas décadas imbatível nas pesquisas de recall 

da marca, visto que nenhuma marca esteve tanto tempo na memória de seu público. 

Temos, pois, que a televisão não é o meio mais indicado para a veiculação dos 

anúncios de oportunidade, principalmente os da categoria “não previsíveis” (no capítulo 3, 

veremos um caso bem sucedido de anúncio não previsível veiculado em televisão, porém, 

como já dito, faz parte da exceção, não da regra), mas a TV pode ser uma boa alternativa para 

os outros dois tipos de anúncios de ocasião, os que celebram datas comemorativas e os 

anúncios proveniente de fatos previsíveis, bastando que no planejamento de mídia haja o 

espaço – e verba – reservados para tais inserções. 

Na mídia impressa, temos o jornal e a revista como os principais meios. 

O jornal é uma mídia imediata, que necessita de urgência para ser consumida, caso 

contrário, perde a validade. É acompanhado diariamente pelo leitor, porém, a leitura 

geralmente é feita às pressas, e os anúncios acabam perdendo a visibilidade. É uma mídia que 

permite inserções em tamanhos variados e permite também a troca ou cancelamento de 

anúncios de um momento para o outro. 

Por essa questão da facilidade de troca e cancelamento da inserção dos anúncios, o 

jornal é a mídia mais indicada para a veiculação dos anúncios de oportunidade, visto que, para 

os anúncios da categoria dos “não previsíveis”, o surgimento, a produção e a veiculação da 

peça devem ocorrer de um dia para o outro, podendo ser inseridos na diagramação do jornal 

em tempo hábil. 

Como exemplo de anúncio de oportunidade para o jornal, temos a peça abaixo da 

empresa de eletrodomésticos Ponto Frio: 

                                                           
6
 Videotape do anúncio disponível em http://www.youtube.com/watch?v=zwOuzDGnN1c Acesso em: 

05/05/2013. 
7
 Transcrição do jingle: “Querida mamãe, querido papai, no dia da criança eu quero um sapato da Casa Pio. Lá tá 

assim de ofertas Pa Pe Pio, vem pra Casa Pio.” 

http://www.revistapronews.com.br/
http://www.youtube.com/watch?v=zwOuzDGnN1c
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Figura 10. Anúncio Ponto Frio. Disponível em http://www.sidneyrezende.com/noticia/114943 Acesso em 

05/05/2013 

 

Observamos aqui que os anúncios de ocasião podem partir também da oportunidade de 

resposta a alguma ação pontual do concorrente. Nesse caso, a partir da notícia de que as Casas 

Bahia, concorrente direta do Ponto Frio, poderia comprar a rede de lojas, a empresa 

aproveitou a oportunidade para responder com um anúncio irônico e bem humorado. Dessa 

forma, o jornal atuou como a mídia mais indicada, dada a possibilidade de rapidez na inserção 

da peça a partir da notícia anterior. 

A revista é a mídia impressa com melhor qualidade de impressão, permitindo a 

inserção de anúncios com fotografias bem planejadas, geralmente impressas em papel couché, 

o que enriquece e embeleza a imagem. Um ponto positivo dessa mídia é que o tempo de 

contato do consumidor com o anúncio de revista pode variar, o que não acontece na televisão 

e no rádio, que os anúncios possuem tempo cronometrado, e isso depende da capacidade da 

publicidade de provocar e entreter o leitor. É uma mídia que permite boa segmentação do 

público-alvo. 

Como exemplo de mídia exterior, temos o outdoor e o busdoor, que se destacam aos 

olhos do consumidor pelo tamanho em que são expostos. A mensagem para a mídia exterior 

necessita ser curta e de fácil leitura para o leitor, visto que o contato do público com anúncio 

dá-se quando ele está passeando na rua, andando de carro ou ônibus. Permitem ainda que se 

realize uma segmentação geográfica, podendo o anunciante escolher a localidade a partir da 

renda média dos habitantes da região. 

Exemplo de anúncio de oportunidade em outdoor: 

http://www.sidneyrezende.com/noticia/114943
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Figura 11. Anúncio Colégio Provecto. Disponível em http://blogs.diariodonordeste.com.br/target/tag/delatero/ 

Acesso em 06/05/2013 

 

Esse anúncio de oportunidade “Já que o mundo não acabou, melhor pensar no futuro 

do seu filho” remete às previsões apocalípticas para o fim de 2012, contagem supostamente 

determinada pelo calendário Maia, que foi amplamente divulgada e satirizada pela mídia e nas 

redes sociais. Reparemos na simplicidade do layout da peça: apenas um fundo azul, uma frase 

curta e a assinatura do anunciante. Essas são características das mídias externas, que devem 

buscar não poluir visualmente o ambiente e garantir que sejam lidas pelo público. 

1.4 Considerações do capítulo: 

Este capítulo estudou o processo de criação e veiculação dos anúncios de 

oportunidade, caracterizados por quebrarem o ritmo habitual da agência devido à necessidade 

de serem entregues em tempo hábil, caso contrário o fato com que dialogam torna-se 

obsoleto. Foram estudadas também as características desses anúncios, como o seu caráter 

persuasivo e informativo, e o que os diferem dos outros tipos de peças publicitárias, bem 

como sua subdivisão em três categorias e sua veiculação nas diversas mídias. 

No próximo capítulo, será estudado o diálogo que esses anúncios fazem com fatos 

externos a partir das proposições e teoremas de Mikhail Bakhtin, autor Russo especializado 

em linguística. 

2 Dialogismo e Intertextualidade 

 

O caráter dialógico é intrínseco a todo discurso, visto que não existe discurso que se 

exima da utilização do discurso alheio. Nesse capítulo, serão estudados os principais 

conceitos relativos ao dialogismo, polifonia e intertextualidade a partir do proposto pelo autor 

http://blogs.diariodonordeste.com.br/target/tag/delatero/
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Mikhail Bakhtin e estudiosos de sua obra. O enfoque da discussão será a utilização da 

linguagem e do discurso de outrem na publicidade e nos anúncios de oportunidade, 

apresentando os elementos que compõe a arquitetura desse discurso, como a utilização de 

elementos como a paródia e a intertextualidade. 

 

2.1 Dialogismo e Polifonia 

 

Antes de se iniciar qualquer discussão sobre dialogismo e polifonia a partir de Mikhail 

Bakhtin, é necessário compreender a dificuldade de interpretação da obra do autor. Estudiosos 

de sua obra, como Jose Luiz Fiorin e Julia Kristeva, apontam que o autor não produziu 

nenhuma teoria pronta, com conceitos claros e bem delimitados, pelo contrário, foi 

examinando, progressivamente, os conceitos e desenvolvendo projetos intelectuais ao longo 

de sua vida, e, a partir disso, modificava e redefinia as noções que propôs, sendo sua obra 

marcada por um inacabamento, um “vir a ser” que torna mais complexa a compreensão de seu 

pensamento. 

Para Fiorin (2006), essa dificuldade de interpretação da obra de Bakhtin leva a dois 

problemas: de um lado, os estudiosos que seguem “religiosamente” a obra do autor, tomando-

a como verdade absoluta e de extrema complexidade, do outro lado, aqueles que simplificam 

muitos as noções do autor, chegando mesmo a vulgarizar sua obra. Para melhor compreensão 

do nosso objeto de estudo, no entanto, nos distanciaremos dessas duas formas de 

interpretação, reconhecendo a complexidade da obra de Bakhtin e, ao mesmo tempo, 

levantando questionamentos a fim de redefinir e aprimorar melhor os conceitos propostos por 

ele. Afinal, segundo Fiorin “nada mais antibakhtiniano do que a compreensão passiva ou a 

aplicação mecânica de uma teoria” (Fiorin, 2006, p. 6). 

Para a compreensão dos conceitos de dialogismo e polifonia, é necessário 

primeiramente compreender o conceito de alteridade. De origem latina, o vocábulo é uma 

derivação da palavra “alteritas”, que significa “outro”, de modo que a alteridade se 

caracteriza pela percepção da existência do outro, o alter. A forma substantivada como 

usamos em nosso cotidiano tem origem grega, tendo como sentido de “diversidade”. 

No estudo e na conceituação da alteridade tem destaque dois pensadores: Buber e 

Lévinas. Para Lévinas (2000), a relação com o outro é de responsabilização para com ele 

numa relação de exterioridade, desinteressada, benevolente, aproximando-se à concepção 

religiosa de amor ao próximo, um ser para o outro. Essa compreensão da existência do outro, 
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independente da motivação, delimita o conceito moral de sujeito, limita e/ou impede a invasão 

do espaço do outro e impulsiona a criação de recursos para que se dê essa interação. Esse 

desejo de transcender o ser, de interagir com o outro é responsável pela linguagem, o dialogo. 

 Buber (2009), a fim de definir o indivíduo em relação ao outro, inicia sua análise a 

partir do que o indivíduo não é. Para isso, retoma o pensamento de Stirner, que considera o 

indivíduo como “único”, um “eu exclusivo”: 

Já que não existe aqui, primariamente, um outro qualquer, a não ser este Único que 

se “consome a si mesmo” na “fruição de si próprio”, já que não existe senão ele, 

primariamente, sempre que alguém, tão intensamente, toma posse e consciência de 

si próprio – por causa da “unidade e onipotência do nosso Eu, que é autossuficiente, 

pois não deixa nada de estranho substituir fora de si” – desaparece também a questão 

de uma relação essencial entre ele e os outros. Ele só tem relação essencial consigo 

mesmo. (BUBER, 2009, pág. 80) 

 

A partir dessa concepção de um “eu autossuficiente”, Buber desconstrói o pensamento 

de Stirner defendendo que o indivíduo, inclusive na tentativa de definir o seu “eu individual”, 

precisa da existência do outro, o alter, “aquele que não sou eu”. De modo que o homem 

interage e interdepende do outro, sendo essa percepção da existência do alter um elemento 

crucial para a vida em sociedade, visto que o homem, ao entender que não vive sozinho, 

percebe seu espaço termina quando começa o do outro, e que ele necessita adequar-se a essa 

condição. Desse modo, essa percepção da existência do outro é condição necessária para que 

o homem consiga definir o seu “eu individual”. 

Para Buber, um exemplo claro de percepção da existência do outro é casamento. Os 

laços matrimoniais levam o indivíduo a uma relação essencial com o mundo, visto que 

representa o vínculo decisivo entre um ser humano e outro. Aquele que entrou num casamento 

compenetrou-se seriamente do fato que o outro é, de modo que não se pode participar de 

forma legítima de uma união sem participar do ser do outro.  

Sobre o cônjuge, Buber afirma: “este ser humano é outro, essencialmente outro do que 

eu; e é esta sua alteridade que eu tenho em mente, porque é ele que tenho em mente; eu a 

confirmo, eu quero que ele seja outro do que eu, porque eu quero seu modo de ser específico.” 

(Buber, 2009, pág. 105). Ao entender essa ideia de alteridade, da relação do eu com o outro, a 

compreensão do conceito de diálogo e das relações dialógicas se torna mais simples. 

Para Bakhtin (2003), toda compreensão de um enunciado implica uma 

“responsividade”, ou seja, o ouvinte ou leitor, ao receber e compreender a significação 

daquele enunciado, assume uma atitude responsiva ativa em relação a ele, de modo que pode 

concordar, discordar, completar ou adaptar o enunciando. Mesmo que o leitor opte por ficar 

indiferente a determinado texto ou enunciado, essa também se caracteriza como uma atitude 
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responsiva, visto que ele está adotando uma postura em relação ao texto. Desse modo, pode-se 

dizer que toda compreensão é carregada de resposta: 

Toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza ativamente 

responsiva (embora o grau desse ativismo seja bastante diverso); toda compreensão 

é prenhe de resposta, e nessa ou naquela forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se 

torna falante. A compreensão passiva do significado do discurso é apenas um 

momento abstrato da compreensão ativamente responsiva real e plena [...] 

(BAKHTIN, 2003, pág. 273) 

 

Essa resposta a determinado enunciado ou texto, entretanto, não se constitui apenas 

como uma resposta individual, ela caracteriza-se também como social. Isso porque o leitor 

participante do diálogo estabelece conexões para compreensão de um texto que não são 

arbitrárias, e sim advindas de outras compreensões sociais acerca do assunto. Desse modo, a 

compreensão engloba participar de um diálogo com o texto e o destinatário, implicando 

sempre uma responsividade por parte deste, a qual possui um caráter individual e social: 

A forma linguística sempre se apresenta aos locutores no contexto de enunciações 

precisas, o que implica sempre um contexto ideológico preciso. [...] A palavra está 

sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. É 

assim que compreendemos as palavras e somente reagimos àquelas que despertam 

em nós ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida. (BAKHTIN, 1981, p. 95). 

 

O enunciado, pois, vai ser sempre a interação entre indivíduos socialmente 

organizados, de modo que a palavra dirige-se a um interlocutor que assume uma posição de 

responsividade, a qual é construída e partilhada socialmente de acordo com o contexto em que 

se insere o indivíduo. Soma-se isso ao caráter individual que cada um agrega a seu discurso, 

que é particular a cada locutor, e temos uma responsividade caracterizada pela ação individual 

de cada indivíduo e ao mesmo tempo influenciada pelo seu convívio social.  

A partir dessas observações e desse contexto, surge o conceito de dialogismo para 

Bakhtin, o qual é estudado em diferentes manifestações. A primeira delas está relacionada à 

linguagem, que, para Bakhtin, citado por Fiorin (2006), “a língua, em sua totalidade concreta, 

viva, em seu uso real, tem a propriedade de ser dialógica”. (Fiorin, 2006, pág. 18). Para 

Romualdo (2000), Bakhtin considera a interação verbal como verdadeira substância da língua, 

e ela se apresenta através da enunciação. O diálogo é, pois, algo intrínseco à língua, e esse 

caráter dialógico não está relacionado apenas com o diálogo face a face. Para Bakhtin, 

qualquer enunciado, independente de sua dimensão, é dialógico. 

Isso porque a palavra de cada indivíduo está sempre perpassada pela palavra do outro, 

de forma que o discurso do outro também está sempre presente no discurso individual. Não há 

sequer um discurso, palavra ou objeto que não apareça cercado e envolto pelo discurso alheio, 

visto que, para construir seu discurso, o enunciador precisa utilizar-se do discurso de outrem: 
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Toda a essência da apreensão apreciativa da enunciação de outrem, tudo o que pode 

ser ideologicamente significativo tem sua expressão no discurso anterior. Aquele 

que apreende a enunciação de outrem não é um ser mudo, privado da palavra, mas 

ao contrário um ser cheio de palavras interiores. Toda a sua atividade mental, o que 

se pode chamar “fundo perceptivo”, é mediatizado para ele pelo discurso anterior e é 

por aí que se opera a junção do discurso apreendido do exterior. (BAKHTIN, 1990, 

pág. 147) 

 

Para ilustrar essa questão do discurso individual perpassado pelo discurso alheio, 

tomemos o exemplo que Fiorin (2006) traz em seu livro “Introdução ao pensamento de 

Bakhtin”: 

Quando alguém diz “É mulher”, não está simplesmente enunciando um dado da 

realidade. Se estiver declarando isso com admiração, mostrando que as mulheres são 

dotadas de uma fibra incomum, está opondo-se a outros discursos, que embebem 

essa afirmação de desdém, que insistem em manifestar a inferioridade do sexo 

feminino. [...] O discurso com apreciação admirativa dialoga com o discurso com 

entonação desdenhosa, um constitui-se a partir do outro.(FIORIN, 2006, pág. 19-20) 

 

Temos, pois, o caráter dialógico dos discursos, a inevitabilidade da presença do 

discurso alheio no discurso do locutor. Outro exemplo interessante é o trazido por Lemos 

(1994) em seu artigo “A função e o destino da palavra alheia”. A autora discute a construção 

do discurso da criança a partir de outros discursos, vindos de interlocutores “mais 

experientes”. A convivência da criança com esses interlocutores faz com que crie e molde seu 

discurso ao longo da vida, e isso permanece nas diversas fases por que a criança passa, visto 

que esse discurso está em constante aperfeiçoamento. 

As formas linguísticas estão envoltas em um contexto social, o que traduz seu caráter 

instável e evolutivo. As repostas aos enunciados dependem de memória e vivências anteriores 

ao que se apresenta no agora e influencia sua compreensão. A enunciação é produto da 

interlocução entre dois indivíduos organizados socialmente. 

Diante disso, deparamo-nos com o conceito de significação e tema constituintes da 

enunciação. O tema é o sentido geral, completo, concreto e individual definido por condições 

históricas não possíveis de serem repetidas, portanto, transitório. É responsivo e ativo, é o elo 

entre os interlocutores. A significação, no entanto, são os elementos únicos e idênticos a si a 

cada ocasião em que são expressos. É o significado constante nos dicionários compreendido 

pelos interlocutores, de modo que celebra a união entre eles e só se realiza no processo de 

compreensão ativa e responsiva.  

 A distinção entre tema e significação adquire particular clareza em conexão com 

problema da compreensão [...]. Qualquer tipo genuíno de compreensão deve ser 

ativo e deve conter já o germe de uma resposta. Somente a compreensão ativa nos 

permite apreender o tema, pois a evolução não pode ser apreendida senão com a 

ajuda de um outro processo  evolutivo. Compreender a enunciação de outrem 

significa orientar-se em relação a ela, encontrar o seu lugar adequado no contexto 

correspondente. A cada palavra da enunciação que estamos em processo de 
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compreender fazemos corresponder uma série de palavras nossas, formando uma 

réplica. (...) A compreensão é uma forma de diálogo; ela esta para enunciação assim 

como uma réplica está para a outra no diálogo. (BAKHTIN, 1990, p.131). 

 

 Ao enunciar, o locutor espera uma atitude responsiva do interlocutor. De contra 

partida, quando nos colocamos como receptores diante de um enunciado significativo, este 

nos desperta uma ação. Compreendemos porque dialogamos com nossos conceitos e com 

conceitos alheios. Compreender, portanto, não é reconhecer a forma linguística, é a interação 

entre o significado da palavra e o conteúdo ideológico dotados de simbolismo. 

Um ponto importante a ser esclarecido sobre o dialogismo proposto por Bakhtin é que 

não são as unidades da língua que são dialógicas, mas sim os enunciados. Diferenciando os 

dois termos, as unidades da língua constituem-se nos sons, palavras e orações, enquanto os 

enunciados são as unidades reais da comunicação. Temos ainda que as unidades da língua não 

possuem um autor que possa reivindicar sua autoria, são palavras ou orações que estão 

disponíveis para o uso de qualquer locutor. Já os enunciados possuem um autor, aquele que 

assume uma posição única de uso da língua, que acrescenta a sua maneira de se expressar ao 

contexto da situação, tornando o enunciado único, particular e irrepetível. 

Outra diferença importante é que as unidades da língua, apesar de serem completas, 

não permitem uma resposta, além de não serem dirigidas a ninguém. O enunciado, entretanto, 

permite uma resposta e possui sempre um destinatário, fazendo com que o enunciado seja um 

diálogo entre discursos. Dessa forma, o enunciado é delimitado pela alternância entre os 

falantes e diz-se que um enunciado está acabado quando permite a resposta de outro. “O que é 

constitutivo do enunciado é que ele não existe fora das relações dialógicas. Nele estão sempre 

presentes ecos e lembranças de outros enunciados, com que ele conta, que ele refuta, 

confirma, completa, pressupõe e assim por diante” (Fiorin, 2006, pág. 21). 

Deve-se, no entanto, distanciar de certa maneira o conceito de dialogismo de outro 

conceito proposto por Bakhtin, a polifonia, que diz respeito à diversidade de vozes embutidas 

num discurso. Num diálogo monofônico, as vozes verbais se ocultam sob o aspecto de uma 

única voz. Na polifonia, por sua vez, as múltiplas vozes se mostram, lutam umas com as 

outras, apresentando um caráter controverso. O dialogismo pode despertar discordância com a 

opinião do receptor, mas não de forma literal, já que a voz dominante é uma só. Na polifonia, 

a multiplicidade de interlocutores polemiza devido a expressão dos diferentes pontos de vista 

expressos. 

O conceito de polifonia é levantado por Bakhtin em 1929 na primeira obra assinada 

por ele: Problemas da poética de Dostoievski. Nesta obra o autor russo analisa a relação entre 
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o romancista e os personagens. Em sua obra, Dostoievski interfere minimamente na trama, 

dando às personagens vozes ativas, com diferentes pontos de vista. Bakhtin cria, então, um 

novo gênero denominado por ele de “polifônico”. 

Portanto, a diferença entre o discurso mono e polifônico é que, no primeiro, as vozes 

se ocultam e, no último, as vozes deixam-se entrever, sendo importante compreender que em 

todo enunciado observam-se múltiplas vozes, diferenciando apenas se elas se são facilmente 

distintas ou não.   

Fiorin (2006) apresenta o dialogismo dividido em três conceitos distintos, que serão 

analisados no próximo tópico. 

 

2.1.1 Primeiro, segundo e terceiro conceito de dialogismo: 

 

De acordo com Fiorin (2006), o primeiro conceito de dialogismo diz respeito ao modo 

de funcionamento da linguagem, em que todos os enunciados constituem-se a partir de outros. 

Desse modo, em cada enunciado há pelo menos duas vozes controversas: uma que expõe o 

lado que defende e a outra que existe como oposição, dando espaço para a primeira colocar-se 

contrária a ela, numa relação de “direito e avesso”. “Um enunciado é sempre heterogêneo, 

pois ele revela duas posições, a sua e aquela em oposição à qual ele se constrói” (Fiorin, 2006 

pág. 24) 

Observemos essa oposição no anúncio abaixo: 
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Figura 12. Anúncio Ocean Air. Disponível em http://blogcitario.blog.br/2009/06/o-que-e-anuncio-de-

oportunidade/ Acesso em 05/06/2013 

 

O anúncio de oportunidade da Ocean Air faz menção ao fato de que a Gol começou a 

cobrar pelo lanche servido nos voos
8
. De acordo com a entrevista, Elton Fernandes, 

especialista em setor aéreo, afirma que “Ninguém deixa de viajar por causa do lanchinho. As 

companhias já perceberam que esse não é um fator de diferenciação significativo". Entretanto, 

o corte provocou grande insatisfação nos consumidores, que consideram a refeição servida 

como um diferencial do serviço aéreo
9
.  

Dessa forma, o anúncio surge em oposição ao fato de que a Gol começa a cobrar pelos 

lanches do passageiro, enquanto na Ocean Air o lanche servido é gratuito. Além disso, a 

notícia publicada na Folha de São Paulo afirma também que os passageiros ficaram 

insatisfeitos pelo fato de o comissário de bordo pegar em dinheiro e ao mesmo tempo pegar 

na comida, sem lavar as mãos, e isso também é explorado no título do anúncio (“Alguém tem 

troco pra 50 reais?”). 

O anúncio da Ocean Air, portanto, revela duas posições heterogêneas: a primeira, que 

é a cobrança do lanche pela concorrência, e a segunda, que é a defesa da sua posição, ou seja, 

oferecer o lanche gratuito. Obviamente, esse anúncio não teria sentido se não existisse a quem 

se opor, assim como os enunciados só existem se possuírem pelo menos duas vozes em 

confronto. 

Prosseguindo a discussão sobre o primeiro conceito de dialogismo, é importante ter 

em mente que o diálogo não implica obrigatoriamente em compreensão entre as partes. Para 

que haja diálogo, basta apenas que exista um enunciado, o qual exige uma resposta e dá ao 

outro o poder de interagir, sendo a compreensão mútua parte não obrigatória nesse processo. 

E isso se estende para os demais significados da palavra “diálogo”, que se apresenta como 

“solução de conflitos”, “busca de acordo”, consenso etc. e, para Bakhtin, representa a 

interação entre duas ou mais vozes, independente que isso implique consenso ou não. Para 

Fiorin: 

As relações dialógicas tanto podem ser contratuais ou polêmicas, de divergência ou 

de convergência, de aceitação ou de recusa, de acordo ou desacordo, de 

                                                           
8
 “Gol passa a cobrar pelo refrigerante e pela batatinha”. Notícia publicada no jornal Estadão. Versão online. 

Disponível em http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,gol-passa-a-cobrar-pelo-refrigerante-e-pela-

batatinha,108953,0.htm Acesso em 01/06/2013. 

  
9
 “Cobrança por lanche em voos revolta passageiros da Gol”. Notícia publicada no jornal Folha de São Paulo. 

Versão online. Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u617716.shtml Acesso em 

01/06/2013. 
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http://blogcitario.blog.br/2009/06/o-que-e-anuncio-de-oportunidade/
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,gol-passa-a-cobrar-pelo-refrigerante-e-pela-batatinha,108953,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,gol-passa-a-cobrar-pelo-refrigerante-e-pela-batatinha,108953,0.htm
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u617716.shtml
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entendimento ou de desinteligência, de avença ou de desavença, de conciliação ou 

de luta, de concerto ou de desconcerto. (FIORIN, 2006, pág. 24) 

 

Vimos, pois, que o primeiro conceito de dialogismo defende que todos os enunciados 

constituem-se a partir de outros que o precedem e o sucedem na cadeia de comunicação. E 

mais que isso, todo enunciado solicita uma resposta que ainda não existe, esperando sempre 

uma compreensão responsiva, seja ela de concordância ou não. Acrescentemos ainda que não 

há distinção entre o dialogismo entre enunciados e entre locutor/interlocutor, sendo o 

interlocutor a própria resposta, um novo enunciado, de modo que todo dialogismo são 

relações entre enunciados. 

O segundo conceito de dialogismo está intimamente ligado à polifonia, que trata da 

incorporação, pelo enunciador, das vozes de outros em seu enunciado. Desse modo, “são 

maneiras externas e visíveis de mostrar outras vozes no discurso” (Fiorin, 2006, pág.32). Há 

duas maneiras de inserir o discurso do outros no enunciado: a primeira delas chama-se 

“discurso objetivado”, que é quando o discurso alheio é citado nitidamente separado do 

discurso do enunciador; a segunda denomina-se “discurso bivocal” e ocorre quando não há 

separação nítida nos enunciados do locutor e daqueles a quem referencia. 

Como exemplo do discurso alheio demarcado, temos o discurso direto e o indireto. No 

discurso direto, a voz do personagem é facilmente percebida, visto que o narrador interrompe 

a sua fala para ceder a palavra ao personagem. Para fazer essa marcação, geralmente se utiliza 

o travessão (–) ou as aspas (“”). No discurso indireto, o narrador não insere diretamente no 

discurso a fala do personagem, mas age como intérprete  deste, traduzindo de maneira bem 

demarcada a sua fala. 

No discurso bivocal, não se tem a separação nítida entre as vozes, entretanto, apesar de 

se misturarem, são claramente percebidas e por isso ganham o nome de “bivocais”. Como 

exemplo, temos o discurso indireto livre, em que as vozes se misturam e o discurso não 

apresenta indicadores para demarcar nitidamente onde termina a fala do narrador e inicia a 

fala do personagem. A percepção do “dono da voz” dá-se no contexto da situação. 

Outro exemplo de discurso bivocal é a utilização da paródia, que será estudada em um 

tópico separado, visto que é uma das características recorrentes nos anúncios de oportunidade, 

objeto deste trabalho. Temos ainda a intertextualidade como exemplo dessa categoria, a qual 

também será estudada num tópico mais adiante, por se tratar de um assunto amplo que precisa 

ser aprofundado para então se entender sua utilização nos anúncios de oportunidade. 

O terceiro conceito de dialogismo diz respeito à natureza dialógica do sujeito. O 

sujeito sempre age em relação aos outros, num dado contexto de uma sociedade, de modo que 
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“o dialogismo é o princípio de constituição do indivíduo e o seu princípio de ação.” (Fiorin, 

2006, pág. 55). Ou seja, a consciência do homem constrói-se na comunicação social e na 

sociedade, sendo a compreensão de mundo do sujeito sempre situada historicamente, em 

relação ao outro. 

Desse modo, o sujeito passa a constituir-se discursivamente levando em conta as 

várias vozes sociais que constituem a realidade de que participa. Diante disso, o sujeito 

constrói-se dialogicamente tanto a partir das vozes sociais que o cerca quanto a partir de suas 

inter-relações dialógicas. Como está sempre em relação ao outro, a uma sociedade que nunca 

se encontra terminada, mas num constante “vir a ser”, faz com que o sujeito dialógico 

permaneça em constante mudança ao longo da existência. 

Esse terceiro tipo de dialogismo é um pouco mais complexo quando aplicado à 

publicidade, visto que o sujeito enunciador é o publicitário responsável pela criação do 

anúncio. A fala do anúncio, porém, precisa refletir o discurso do anunciante, que 

provavelmente é diferente do discurso do criador do anúncio. O publicitário, então, atua como 

“portador” da fala do anunciante, mas acaba por incutir o próprio discurso no anúncio, visto 

que, mesmo involuntariamente, deixa seu estilo nas peças. 

A partir dos três conceitos de dialogismo apresentados, podemos definir quais se 

encaixam melhor na análise do objeto deste estudo, os anúncios de oportunidade. Elegemos, 

pois, a utilização da intertextualidade e da paródia como essencial para a compreensão da 

construção desses anúncios, que abordaremos mais detalhadamente nos tópicos a seguir. 

 

2.2 Paródia 

 

A paródia pode ser entendida como a imitação de um texto ou estilo que procura 

desqualificar e ridicularizar o que está sendo imitado. Etimologicamente, significa “canto 

paralelo” (para = ao lado; ode = canto), trazendo a ideia de uma “canção cantada ao lado de 

outra”, numa espécie de contracanto. Dessa forma, a paródia se caracteriza por retomar um 

modelo e, ao invés de endossá-lo, rompe com ele. 

O discurso da paródia é ambivalente: uma coisa está sempre na fronteira com o seu 

contrário, contradizendo-a, relativizando-a. Essa ambivalência do discurso da 

paródia revela-se pela comunicação entre o espaço da representação pela linguagem 

e o da experiência na linguagem (como correlação de textos). O texto se erige e se 

compreender a partir de sua própria estrutura. Torna-se possível a coexistência entre 

o interdito (representação monológica) e sua transgressão (o sonho, o corpo, o 

diálogo). (JOSEF apud FÁVERO, 1994, pág. 53). 
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A partir desse rompimento, adota-se uma direção diversa do sentido que está sendo 

parodiado, de modo que a imitação tenciona acentuar diferenças. Para que haja a compreensão 

da paródia, o leitor precisa valer-se de seu conhecimento de mundo, ou seja, de sua memória 

em relação aos textos e discursos que deram origem ao objeto parodiado. Se não houver esse 

conhecimento por parte do leitor, a compreensão fica comprometida, visto que o elemento 

chave da paródia é essa ligação que o leitor faz com texto ou discurso original. 

De acordo com Paulino (1995), a paródia sempre esteve inserida na sociedade como 

“um canto que desafina o tom elogioso, bem comportado, conservador das práticas 

discursivas hegemônicas” (Paulino, 1995, pág. 40). A paródia, entretanto, não se apresenta 

apenas como crítica a algo, ela pode vir também em forma de homenagem ao objeto 

parodiado, sem perder, é claro, suas características de rompimento. 

É importante observar que no discurso bivocal aparecem outras formas de expressão 

aparentemente semelhantes à paródia, mas que dela diferem em diversos aspectos. É o caso da 

sátira, pastiche, plágio, paráfrase, alusão e citação. Para Carlos Ceia: 

A paródia é a deformação de um texto preexistente. A sátira é a censura de um texto 

preexistente. O pastiche é a imitação criativa de um texto preexistente. O plágio é a 

imitação ilegítima de um texto preexistente. A paráfrase é o desenvolvimento de um 

texto preexistente. A alusão é a referência imediata a um texto preexistente. A 

citação é a transcrição de um texto preexistente. (CEIA, 1998, pág. 49) 

 

A partir disso, Ceia (1998) lista as ações que cada um desses conceitos exerce num 

texto preexistente, conforme tabela abaixo: 

 Deforma Censura Imita 

criativa- 

Mente 

Imita 

ilegiti- 

mamente 

Desenvolve Referencia Transcreve 

Paródia SIM SIM SIM NÃO SIM SIM NÃO 

Sátira NÃO SIM NÃO NÃO NÃO SIM NÃO 

Pastiche NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM SIM 

Plágio NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM 

Paráfrase NÃO NÃO NÃO NÃO SIM SIM NÃO 

Alusão NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO 

Citação NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM SIM 

Tabela 1. Discurso bivocal. Horizontal: Ação provocada no texto. Vertical: Tipo de discurso bivocal. 

 

O autor busca ainda aproximar e diferenciar os demais conceitos da paródia. Para Ceia 

(1998), a sátira, de maneira análoga à parodia, é uma ridicularização de um texto preexistente, 

que se utiliza da ironia como estratégia retórica e implica sempre uma atitude de protesto. 
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O pastiche não se utiliza da ironia e não pressupõe a ridicularização de um texto 

preexistente, de modo que não participa de nenhum processo crítico de transformação do 

objeto sobre o qual atua, diferentemente da paródia. Entretanto, o pastiche se aproxima da 

paródia no que diz respeito à utilização da intertextualidade, pois ambos utilizam a 

sobreposição de textos em relação a outros. 

Já o plágio pode ser visto como a apropriação ilegítima de um discurso alheio, em que 

o locutor procura esconder o dialogismo com o discurso original e o adota como se fosse de 

sua autoria. A alusão, a citação e a paráfrase seguem esse mesmo padrão “acriativo”, pois se 

baseiam numa relação de correspondência entre textos, e geralmente são utilizados quando 

realmente há a necessidade de mostrar o discurso original, talvez com o objetivo de revelar o 

estilo ou a sinceridade de quem o proferiu.   

Nos anúncios de oportunidade, esses recursos são bastante utilizados, como é o caso 

do anúncio abaixo, que faz uso da paródia: 

   

Figura 13. Anúncio Bombril. Disponível em http://quasepublicitarios.wordpress.com/2010/09/28/bom-bril-e-os-

seus-anuncios-de-oportunidade/ Acesso em 10/06/2013 

 

O anúncio da Bombril, já apresentado no capítulo I deste trabalho, faz uso da paródia 

como estratégia criativa. O anúncio remete ao fato do jogador Ronaldo ter se envolvido com 

travestis e negado o fato
10

. A paródia desse anúncio consiste em ridicularizar o jogador a 

                                                           
10

 “Ronaldo: confusão com travesti no Rio.” Notícia publicada no jornal Globo Esporte, versão oline. Disponível 

em: http://globoesporte.globo.com/ESP/Noticia/Futebol/0,,MUL429370-4274,00.html Acesso em 14/06/2013. 

http://quasepublicitarios.wordpress.com/2010/09/28/bom-bril-e-os-seus-anuncios-de-oportunidade/
http://quasepublicitarios.wordpress.com/2010/09/28/bom-bril-e-os-seus-anuncios-de-oportunidade/
http://globoesporte.globo.com/ESP/Noticia/Futebol/0,,MUL429370-4274,00.html
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partir de um ditado conhecido pelo público: “não leve gato por lebre”. No caso, o atacante 

Ronaldo teria saído com travestis acreditando que eram mulheres, conforme depoimento que 

prestou. 

A Bombril aproveitou a oportunidade para deixar sua mensagem de que não adianta 

comprar uma “imitação” dos produtos da marca, só o produto Bombril tem a qualidade 

esperada pelos consumidores. Observemos ainda que a compreensão da utilização da paródia 

e do tom irônico na peça só será percebida pelo leitor se este conhecer o fato original e fizer a 

ligação entre ele e a peça. 

Outro ponto importante que precisa ser destacado na utilização da paródia é o teor do 

conteúdo da mensagem, o qual pode acabar ofendendo o público. É normal que o objeto 

parodiado, se for uma pessoa, sinta-se ridicularizado. No caso do jogador Ronaldo, é provável 

que ele tenha se sentido ofendido com os comentários acerca do fato. A publicidade, 

entretanto, não pode dar espaço para que o público do anúncio se sinta ofendido na utilização 

de uma paródia. 

No caso do anúncio de oportunidade do Ronaldo, a agência de publicidade teve que ter 

cuidado para que o anúncio não desagradasse, por exemplo, ao público gay, travesti e 

simpatizante, que poderia ter se sentido constrangido por ser chamado de “produto 

falsificado”. A peça, entretanto, deixa claro que a intenção é ridicularizar a suposta 

“ingenuidade” de Ronaldo ao sair com travestis achando que eram mulheres, e não o fato de 

homens sair com travestis. Temos, pois, que uso da paródia na publicidade – e nos anúncios 

de ocasião – causa simpatia no público-alvo, mas precisa ser utilizada com cautela, para que 

não haja um mal entendido e prejudique a imagem do anunciante. 

 

2.3 Intertextualidade: 

A partir dos conceitos de dialogismo e polifonia propostos por Bakhtin, Julia Kristeva 

propõe o conceito de “intertextualidade”. Para Kristeva, “todo texto se constrói como mosaico 

de citações, todo texto é absorção e transformação de outro texto" (Kristeva, 1974 pág. 64), 

ou seja, todo texto é construído com base em fragmentos de outros, podendo essa referência 

ocorrer de maneira mais ou menos reconhecível, de modo que não existem produções que se 

eximam da presença da intertextualidade. 

É importante observar que Bakhtin nunca citou em sua obra a palavra explícita 

“intertextualidade”, sendo esta proposta por Kristeva. Por isso, a autora recebe muitas críticas 

de estudiosos da área, visto que, em seu conceito de intertextualidade, acaba por confundir 
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discurso e texto. Kristeva afirma que o discurso literário não é fixo, mas sim um cruzamento 

de superfícies textuais, de várias escrituras. Fiorin (2006) deixa claro que discorda da posição 

da autora, já que ela acaba por não compreender completamente o conceito proposto por 

Bakhtin e dissemina uma interpretação limitada da obra do autor. 

Como ela vai chamar de ‘texto’ o que Bakhtin denomina ‘enunciado’, ela acaba por 

designar por intertextualidade a noção de dialogismo. Roland Barthes vai difundir o 

pensamento de Kristeva e, a partir daí, o termo intertextualidade passa a substituir a 

palavra dialogismo. Qualquer tipo de relação dialógica é denominada 

intertextualidade. (FIORIN, 2006, pág. 52) 

 

Paulo Bezerra (2010) em seu prefácio na versão brasileira da obra “Problemas da 

Poética de Dostoiévski” reconhece a importância de Kristeva na “descoberta” da obra de 

Bakhtin e sua disseminação entre o público francês. O autor, porém, também explicita os 

deméritos da autora ao deturpar o pensamento de Bakhtin, visto que ela dá um enfoque 

linguístico à obra do escritor russo e acaba por aproximar este ao pensamento de Saussure. 

Entretanto, como defende Bezerra, Bakhtin sempre deixou claro que discordava da díade 

saussureana, pois esta considera o falante o “único que fala” e o ouvinte como passivo, nunca 

como um falante em potencial.    

Portanto, para adentrarmos na discussão sobre intertextualidade, é necessário saber 

diferenciar claramente esta do dialogismo. O dialogismo faz referência à relação entre 

enunciados, independente de eles estarem sob a forma de texto ou não, enquanto a 

intertextualidade restringe-se à relação entre textos. Desse modo, temos que todas as relações 

intertextuais são dialógicas, mas nem toda relação dialógica ocorre exclusivamente entre 

textos. 

Koch (2007) chama de intertextualidade stricto sensu quando um texto está inserido 

em outro texto anteriormente produzido, o qual faça parta da memória social de uma 

coletividade. A intertextualidade stricto sensu remete necessariamente a textos já produzidos, 

com os quais se estabelece algum tipo de relação, fazendo mudanças e alterando o curso do 

texto original. “Toda e qualquer retextualização de um texto prévio implica uma mudança de 

clave, uma alteração em sua força ilocucionária e em seu efeito perlocucionário – ou seja, no 

ele vale e no que ele faz.” (Koch, 2007, pág. 17) 

Do mesmo modo que não existe enunciado que não seja dialógico, também não 

existem textos que não derivem de outros textos. Para Koch, “O hipertexto é, por natureza e 

essência, intertextual” (Koch, 2003). Ou seja, todo texto dialoga com outro já existente, 

podendo essa intertextualidade se apresentar mais ou menos evidente. 
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Koch (2007) subdivide ainda a intertextualidade em quatro modalidades: 

intertextualidade temática, estilística, explícita e implícita. A intertextualidade temática é 

encontrada em textos que partilham temas e se servem de conceitos próprios, utilizando 

terminologias próprias da área a que pertence o texto/intertexto. A intertextualidade estilística 

ocorre quando um texto repete, imita ou parodia certos estilos ou variedades linguísticas. 

Já a intertextualidade explícita, como o nome sugere, o fragmento de texto citado é 

atribuído a outro enunciador, como é o caso das citações, menções e referências. Por fim, a 

intertextualidade implícita traz um intertexto alheio sem qualquer referência explícita à fonte. 

A intenção desse tipo de intertextualidade geralmente é contradizer, parodiar ou parafrasear a 

fonte do texto, e, apesar da referência implícita, o leitor deve ser capaz de identificar o 

intertexto, de modo que a descoberta desse intertexto é crucial para a construção do sentido. 

Há casos, porém, que essa referência implícita é feita de maneira indesejável, como é o caso 

do plágio, em que o autor do texto utiliza o intertexto e espera que os leitores não sejam 

capazes de identifica-lo. 

Um exemplo interessante de anúncio de ocasião que se utiliza da intertextualidade foi 

a campanha criada na ocasião do evento Corredor Literário na Paulista, que ocorre 

anualmente na Av. Paulista em São Paulo. A campanha foi composta de 5 peças all type, ou 

seja, anúncios em que a parte textual é mais importante, sendo acompanhada de um layout 

simples que chame a atenção exclusivamente para o texto: 
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Figura 14. Anúncio Corredor Literário. Disponível em http://www.brainstorm9.com.br/1260/diversos/corredor-

literario-encontro-de-escritores/ Acesso em 10/06/2013 

 

http://www.brainstorm9.com.br/1260/diversos/corredor-literario-encontro-de-escritores/
http://www.brainstorm9.com.br/1260/diversos/corredor-literario-encontro-de-escritores/
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O intuito da campanha
11

 é promover encontros completamente improváveis entre 

escritores renomados. Nas peças, podemos identificar pelo menos três tipos de 

intertextualidade trazidos por Koch. A intertextualidade temática e estilística pode ser vista na 

maneira em que foi estruturado o anúncio (forma de crônica, texto longo) e no modo como as 

personagens conversam. Os diálogos tentam reproduzir o estilo de escrita dos autores e a 

intertextualidade implícita se observa quando alguns fragmentos de obras conhecidas dos 

escritores são mencionados: “E agora, José?” e “No meio do caminho”, poemas conhecidos 

de Drumond. 

Gérard Genette (2006) fala ainda em “transtextualidade”, tratando os diálogos entre 

texto como relações transtextuais, ou seja, tudo que põe em relação um texto com outro e que 

transcende a unidade textual em análise é denominado transtextualidade. A transtextualidade 

pode ser dividida em 5 tipos, que Genette afirma que os enumerou numa ordem crescente de 

abstração, implicação e globalidade. 

A primeira delas é a intertextualidade, que se caracteriza pela presença efetiva de um 

texto em outro. Essa subdivisão equivale à categoria da intertextualidade explícita proposta 

por Koch e é o sentido de intertextualidade proposto por Kristeva. Genette deixa claro que 

esse conceito é limitado, visto que restringe o dialogismo à relação entre textos. 

O segundo tipo é a paratextualidade, que diz respeito às relações que o texto 

estabelece com os segmentos do próprio texto, o qual engloba título, subtítulo prefácio, nota 

de rodapé etc. A metatextualidade é uma espécie de comentário que une o texto à sua fonte, 

aparecendo geralmente sob a forma de alusão ao texto principal. A hipertextualidade, por sua 

vez, se diferencia das demais formas por descrever uma relação de derivação, ou seja, um 

texto é derivado do outro de forma simples e direta ou de forma indireta, por imitação. É 

nessa categoria que se encaixam a paródia e o pastiche. 

Por fim, temos a arquitextualidade, que se define como uma “filiação” do texto a 

outras categorias, por exemplo, o tipo de discurso, o gênero e o modo de enunciação. 

Entretanto, para Genette, é uma relação completamente “silenciosa”, que no máximo articula 

uma menção paratextual. 

É importante aqui observar que Genette propôs essa divisão com o intuito de facilitar o 

estudo e a compreensão de cada tipo de transtextualidade, mas de maneira nenhuma considera 

essa divisão como rígida, pelo contrário, defende que muitas vezes elas se relacionam e se 

confundem: “não devemos considerar os cinco tipos de transtextualidade como classes 

                                                           
11

 As demais peças da campanha podem ser visualizadas no site http://www.brainstorm9.com.br Acesso em 

20/06/2013 

http://www.brainstorm9.com.br/
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estanques, sem comunicação ou interseções. Suas relações são, ao contrário, numerosas e 

frequentemente decisivas” (Genette, 2006, pág. 16). Por exemplo, a arquitextualidade se 

constitui quase sempre por imitação, que é uma característica da hipertextualidade. O 

hipertexto, por sua vez, frequentemente apresenta frequentemente o valor de comentário, 

aproximando-se da metatextualidade. 

É interessante aqui fazermos um paralelo entre os anúncios de oportunidade e as 

charges jornalísticas no que diz respeito ao seu caráter inter e transtextual. Romualdo (2000) 

em seu livro “Charge jornalística: intertextualidade e polifonia” estuda a utilização da 

intertextualidade nas charges jornalísticas do jornal Folha de São Paulo. As charges, do 

mesmo modo que os anúncios de oportunidade, são ações pontuais que surgem a partir de 

determinado fato ou evento, trabalhando sempre com a oportunidade, e, por conta disso, 

necessitam ser veiculadas em tempo hábil para que o intertexto não perca seu caráter 

informacional. 

Outro ponto importante comum dos dois objetos é o reconhecimento que o público faz 

do intertexto, que deve remeter ao repertório dos leitores, caso contrário a compreensão tanto 

das charges quanto dos anúncios de oportunidade pode ser comprometida. 

 

2.4 Dialogismo e Intertextualidade na publicidade: 

 

Vimos que o caráter dialógico é intrínseco ao discurso, não existindo discurso que não 

remeta à outro: 

A orientação dialógica é naturalmente um fenômeno próprio a todo discurso. Trata-

se da orientação natural de qualquer discurso vivo. Em todos os seus caminhos até o  

objeto, em todas as direções, o discurso se encontra com o discurso de outrem e não  

pode deixar de participar, com ele, de uma interação viva e tensa. Apenas o Adão  

mítico que chegou com a primeira palavra num mundo virgem, ainda não 

desacreditado, somente este Adão podia realmente evitar por completo esta mútua  

orientação dialógica do discurso alheio para o objeto. Para o discurso humano, 

concreto e histórico, isso não é possível: só em certa medida e convencionalmente é  

que pode dela se afastar. (BAKHTIN apud FIORIN, 2006, pág. 18). 

 

Na publicidade, o dialogismo e a intertextualidade são amplamente utilizados como 

recurso criativo a fim de causar identificação do leitor com o anúncio, visto que remete ao 

conhecimento de mundo deste, causando empatia. “Temos [no dialogismo] uma espécie de 

estilização, em que os publicitários aproveitam uma formação discursiva já consagrada e a 

modificam para gerar identificação e empatia com o público.” (Carrascoza, 2008, pág. 59) 

Observemos as imagens abaixo: 
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Figura 15. Anúncio Ministério da Saúde. Disponível em http://artureduardo.blogspot.com.br/2008-11-01-

archive.html Acesso em 10/06/2013 

Figura 16. Pôster do filme “American Beauty”. Disponível em http://www.thereelbits.com/2012/08/03/personal-

bits-american-beauty/ Acesso em 10/06/2013 

 

A primeira é um anúncio de uma campanha do governo federal direcionada ao público 

homossexual para incentivar o uso frequente da camisinha a fim de combater a AIDS. A 

imagem do anúncio é uma alusão  claramente associada ao filme “American Beauty” 

(Beleza Americana), lançado em 1999 e ganhador de vários prêmios. O diálogo que o anúncio 

faz com o filme é evidente, e se apresenta na posição do modelo na peça, na utilização das 

cores e na tipografia do anúncio, inclusive com o nome “CAMISINHA” em negrito, assim 

como “BEAUTY”. 

A imagem da atriz do filme, Mena Suvari, envolta por pétalas de rosas é parafraseada 

pelo modelo do anúncio, que está coberto por camisinhas. A publicidade aproveitou o tom 

sensual do filme e, principalmente, a mensagem que o filme passa: as aparências enganam. A 

chamada do filme é “look closer” (olhe mais de perto), e sugere que certos aspectos da 

personalidade não se mostram na aparência, assim como a AIDS não é perceptível em seu 

portador. 

Esse anúncio é um excelente exemplo para ilustrar a eficiência da utilização do 

dialogismo e da intertextualidade na publicidade. Entretanto, os criadores dos anúncios devem 

ser cuidadosos ao fazer uso da intertextualidade, pois o diálogo da peça publicitária com o 

intertexto deve ser claramente entendido pelo público, caso contrário, este não compreenderá 

http://artureduardo.blogspot.com.br/2008-11-01-archive.html
http://artureduardo.blogspot.com.br/2008-11-01-archive.html
http://www.thereelbits.com/2012/08/03/personal-bits-american-beauty/
http://www.thereelbits.com/2012/08/03/personal-bits-american-beauty/
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a relação dialógica e o esforço de comunicação será perdido. Para isso, os responsáveis pela 

criação devem conhecer o perfil do consumidor alvo e entender o universo cultural em que 

estão inseridos, para então fazer alusões que remetam a esse repertório. 

Se os criativos da propaganda conhecem bem o mundo cultural do público alvo para 

o qual estão elaborando um anúncio, tem nas mãos uma ferramenta poderosa, uma 

pá que pode abrir melhor o caminho da persuasão. E é o que de fato se dá no 

processo da criação publicitária, resultante de uma adaptação de referências 

culturais, por parte dos criativos, pautada invariavelmente no repertório do público 

alvo da mensagem. (CARRASCOZA, 2008, pág. 47) 

Desse modo, saber trabalhar o dialogismo e intertextualidade nos anúncios apresenta-

se como ferramenta importante no processo de identificação e sedução do leitor. Como 

exemplo interessante da utilização desse recurso, temos os anúncios de oportunidade, objeto 

deste trabalho. Como vimos no capítulo I, são peças inspiradas em acontecimentos recentes e 

de conhecimento de um público amplo, os quais são agilmente transformados em peças 

publicitárias com o intuito de prender a atenção do leitor. A identificação que esse tipo de 

anúncio provoca é evidente, visto que o leitor, já familiarizado com o acontecimento em 

questão, solidariza-se também com a publicidade oferecida, como é o caso do anúncio abaixo: 

 

Figura 17. Anúncio Colégio Provecto. Disponível em http://blogs.diariodonordeste.com.br/target/tag/delatero/  

Acesso em 06/05/2013 

 

Logo na primeira leitura dos anúncios, é clara a referência que eles fazem com 

acontecimentos externos. É necessário, entretanto, que o leitor tenha conhecimento desses 

acontecimentos para que as peças façam sentido. No primeiro caso “Já que o mundo não 

acabou, melhor pensar no futuro do seu filho” a referência remete às previsões apocalípticas 

http://blogs.diariodonordeste.com.br/target/tag/delatero/
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para o fim de 2012, contagem supostamente determinada pelo calendário Maia, que foi 

amplamente divulgada e satirizada pela mídia e nas redes sociais.  

Mas essas previsões para o “fim do mundo” não são novas, volta e meia nos 

deparamos com a promessa dos fins dos tempos, seja por “ondas gigantes” ou por um meteoro 

que atingirá a Terra, essa ideia do fim do mundo já está no imaginário das pessoas e sempre 

provoca humor e comentários irônicos por parte dos descrentes. Temos, então, um 

acontecimento amplamente conhecido pelo público e que foi utilizado pela publicidade para 

chamar a atenção e causar empatia no leitor. 

Esses anúncios representam uma importante ferramenta para a publicidade, pois, 

quando o leitor percebe o diálogo da peça com o acontecimento externo, sente-se valorizado 

por deter tal conhecimento, por ter feito essa ligação e ter entendido a mensagem, percebendo 

que pessoas que não possuem esse conhecimento não compreenderão a peça. Entretanto, a 

publicidade sempre lida com acontecimentos amplamente conhecidos pelo público e sabe que 

grande parte de seu consumidor alvo entenderá a mensagem, mas, nesses casos, o leitor tem a 

ilusão de que só ele (e pessoas inteligentes como ele) entenderão a mensagem. Retomamos 

aqui, a similaridade com as charges jornalísticas, que inspiram essa mesma sensação no leitor. 

 

Considerações do capítulo: 

 

Este capítulo estudou o caráter dialógico iminente a cada discurso a partir do proposto 

por Mikhail Bakhtin e disseminado por outros autores, bem como aspectos relacionados à 

linguagem e à enunciação. A partir do caráter dialógico dos discursos, estudamos exemplos da 

utilização do discurso alheio, como é o caso da paródia e da intertextualidade, que foram 

aplicadas à publicidade e aos anúncios de oportunidade. No próximo capítulo, veremos como 

o discurso publicitário de oportunidade se constrói a partir do diálogo com o discurso alheio e, 

para isso, tomaremos como exemplo duas peças que fizeram amplo uso desse recurso.  
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3 Dialogismo e intertextualidade nos anúncios de 

oportunidade 

 

Nesse capítulo, analisaremos os anúncios de oportunidade a partir dos aspectos 

abordados ao longo desse trabalho, que englobam  a utilização do dialogismo e da 

intertextualidade com o intuito de construir um discurso publicitário que agregue sentido e 

valor ao anúncio. Analisaremos também os aspectos técnicos de produção e veiculação dos 

anúncios de oportunidade escolhidos. 

Objetivamos aqui identificar em quais pontos os anúncios de oportunidade diferem 

dos demais anúncios publicitários, nos aspectos de estrutura e organização, do diálogo com o 

fato externo e no efeito provocado no público-alvo, de modo a analisar como o discurso do 

outro é utilizado na construção do discurso publicitário de oportunidade. Para isso, serão 

analisados dois anúncios de oportunidade que se utilizam desse recurso. 

 

3.1 Metodologia do Trabalho 

 

Antes de tudo, precisamos relembrar que o objetivo desse trabalho é discutir como se 

dá a utilização do dialogismo e da intertextualidade nos anúncios de oportunidade e ocasião, 

de modo a desvendar quais são os objetivos pretendidos pelas agências de publicidade ao 

promoverem essa categoria de anúncios utilizando-se dessa ferramenta (o dialogismo), e se, 

de fato, esses anúncios provocam uma reação positiva por parte do consumidor. Ou seja, 

iremos discutir a utilização do dialogismo e da intertextualidade como recurso criativo nos 

anúncios de oportunidade e investigar qual o impacto que essas peças provocam no 

consumidor-alvo, de modo a questionar o que difere esses anúncios das demais peças que não 

se caracterizam como anúncios de oportunidade e que não fazem o uso amplo do dialogismo e 

da intertextualidade. 

É importante relembrarmos que, para Bakhtin, todo discurso é dialógico, de modo que 

o discurso de cada indivíduo sempre exibe marcas do discurso do outro, não existindo 

discurso que se exima completamente do uso do discurso alheio. Retomando o exemplo 

retirado da obra do Fiorin, citado no segundo capítulo, quando alguém diz “É mulher”, não 

está apenas enunciando um fato. Dependendo da maneira como a frase é dita, ela retoma e se 

opõe a vários outros discursos, por exemplo, o discurso de inferioridade do sexo feminino. 



59 
 

 

Essa oposição dialoga com outros discursos contrários ao discurso defendido, de modo que só 

há razão de existir um enunciado de oposição se existir primeiramente o enunciado de 

afirmação de um ponto de vista, como foi mencionado também no anúncio da Ocean Air 

apresentado no capítulo 2. 

É por conta disso que Bakhtin afirma que não existe discurso que não seja dialógico. O 

sentido de dialogismo que será utilizado nesse trabalho, entretanto, é um pouco mais estrito, 

caracterizando como dialógico apenas o discurso que, de fato, tenha marcas do discurso 

alheio. Ou seja, aqueles em que o discurso do outro seja bem demarcado, em que essas vozes 

estejam bem identificadas e, o mais importante, essa referência seja perceptível e surpreenda o 

leitor. Para exemplificar, tomemos o anúncio abaixo: 

 

Figura 18. Anúncio Burger King. Disponível em: http://ccsp.com.br Acesso em: 05/07/2013 

 

O enunciado do anúncio acima dialoga com vários outros discursos, por exemplo, o do 

tamanho tido como ideal da carne para fazer um churrasco e um hambúrguer. Esse diálogo 

entre os discursos, entretanto, não surpreende o leitor, visto que a referência que faz com 

outros discursos está dentro do que podemos considerar previsível. Quando o diálogo, 

entretanto, é feito com um fato externo e imprevisível, acaba causando um maior impacto no 

público-alvo, como é o caso do anúncio de oportunidade abaixo: 

http://ccsp.com.br/imagecache/importado/_img/full/novo/960x720_24592.jpg
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Figura 19. Anúncio Burger King. Disponível em http://viniciusmoller.blogspot.com.br/2007/12/burger-king-

anuncios-inauguracao.html Acesso em: 05/07/2013 

 

Nesse anúncio, o discurso do outro está claramente demarcado, pois faz referência a 

um terremoto que ocorreu em São Paulo, conforme já vimos no capítulo 1. Nesse caso, o 

leitor precisa ter conhecimento sobre o terremoto e reconhecer o diálogo com esse fato. 

Temos, pois, que os dois anúncios são dialógicos, pois retomam discursos anteriores a eles. 

No segundo anúncio, entretanto, essa retomada é explícita e facilmente percebida pelo leitor, 

e é essa ótica do dialogismo que iremos abordar nesse trabalho. 

O conceito de dialogismo proposto por Bakhtin, juntamente como o conceito de 

intertextualidade proposto por Kristeva, que trata especificamente da relação dialógica entre 

textos, serão discutidos e analisados nos anúncios de ocasião e oportunidade. Como vimos no 

capítulo 1, os anúncios de ocasião diferem dos anúncios de oportunidade. Os primeiros são os 

anúncios criados na ocasião de algum evento ou data comemorativa, que já possuem data 

certa para ocorrer e, portanto, podem ser previamente planejados. Já nos anúncios de 

oportunidade, como o nome sugere, o anunciante aproveita a oportunidade de algum fato 

recente que virou notícia e tornou-se amplamente conhecido pelo público do anúncio para 

criar uma peça que dialogue com esse fato. 

É interessante perceber que, a partir do conceito de dialogismo defendido nesse 

trabalho, nem todo anúncio de publicidade faz uso do dialogismo/intertextualidade, como é o 

caso do anúncio do Burger King (citado anteriormente) que fala sobre o tamanho do 

hambúrguer, pois, para compreender o anúncio, o leitor não precisa ter conhecimento sobre 

http://viniciusmoller.blogspot.com.br/2007/12/burger-king-anuncios-inauguracao.html
http://viniciusmoller.blogspot.com.br/2007/12/burger-king-anuncios-inauguracao.html
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um fato específico. Os anúncios de oportunidade e ocasião, entretanto, obrigatoriamente se 

utilizam do dialogismo e da intertextualidade, visto que todos eles fazem referência a alguma 

coisa, seja a uma notícia, um fato ocorrido ou uma data comemorativa, de modo que não 

podemos falar em anúncio de oportunidade/ocasião sem falar em dialogismo e 

intertextualidade. 

Abordaremos o caráter persuasivo dos anúncios de oportunidade e como se dá a 

construção do discurso retórico desses anúncios, bem como as características das peças que 

refletem seu processo de construção e produção, que revelam a elaboração de peças simples 

com um tempo curto de criação e veiculação nas mídias. 

Para isso, serão apresentados anúncios de oportunidade que serão analisados a partir 

dos tópicos que foram discutidos ao longo desse estudo. Esses anúncios foram veiculados na 

mídia jornal e na mídia televisiva, sua repercussão, porém, aconteceu nas diversas mídias. A 

pesquisa para eleição do corpus de análise envolveu sites que falam sobre publicidade. Dentre 

eles estão o Rafiado (http://www.rafiado.com/), o site Puta Sacada 

(http://www.putasacada.com.br), o site Mídia Publicitária 

(http://www.midiapublicitaria.com), o blog Blogcitário (http://www.blogcitario.blog.br), o 

Brainstorm9 (www.brainstorm9.com.br) e o blog de Fernando Paes sobre design gráfico 

(http://www.fernandopaes.ppg.br). Como já mencionado no capítulo 1, esses sites tratam dos 

anúncios de oportunidade sob a ótica da área de estudo de cada um, que envolve redação 

publicitária, design gráfico e marketing. 

O primeiro anúncio a ser analisado nesse capítulo foi retirado do site Rafiado, o 

principal site de publicidade do Ceará, que trata especificamente de anúncios produzidos por 

agências do estado e utiliza o slogan “A cabeça é chata. A propaganda, não.” (o qual dialoga 

claramente com o estereótipo de “cabeça chata” dos cearenses e faz um jogo de palavras com 

o sentido de “chata”). O site dedica uma categoria exclusiva para os anúncios de 

oportunidade. 

É interessante observar nesse site que a maior parte das categorias é constituída pelos 

nomes das agências (exemplo: Acesso Comunicação, Advance, Slogan, que são agências de 

propaganda do Ceará). As categorias englobam as peças que são produzidas por cada agência, 

e uma exceção a isso é a categoria “anúncios de oportunidade”, que o autor dedica 

exclusivamente às postagens relacionadas ao tema, reunindo anúncios de oportunidade e 

ocasião de todas as agências. As categorias (aba à direita) podem ser visualizadas no site 

conforme imagem abaixo: 

http://www.rafiado.com/
http://www.putasacada.com.br/
http://www.midiapublicitaria.com/
http://www.blogcitario.blog.br/
http://www.brainstorm9.com.br/
http://www.fernandopaes.ppg.br/
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Figura 20. Homepage do site Rafiado. Disponível em http://www.rafiado.com/ Acesso em 06/07/2013 

Observa-se aqui que o autor do site, assim como muitos outros estudiosos da área, não 

faz distinção entre anúncios de oportunidade e ocasião. Inclusive a maioria dos anúncios 

relacionados a essa categoria no site Rafiado são os produzidos em datas comemorativas, e, 

portanto, enquadrados na categoria de ocasião, o que mostra, mais uma vez, a deficiência de 

um estudo mais aprofundado na área. Os demais sites não dedicam categorias exclusivas para 

os anúncios de oportunidade, mas, quando algum anunciante publica uma dessas peças, os 

autores geram posts e análises sobre o assunto. 

É o caso da matéria publicada no blog de publicidade Superliga66 (disponível em 

http://www.superliga66.com/blog66/?p=350 acesso em 06/07/1013) sobre o anúncio da 

empresa de banda larga Well: 

 

Figura 21. Anúncio Well Banda Larga. Disponível em http://www.superliga66.com/blog66/?p=350 Acesso em 

06/07/2013 

 

A peça dialoga com a morte do terrorista Osama Bin Laden, que foi encontrado 

porque a casa onde estava escondido não possuía acesso à internet e ninguém utilizava 

http://www.rafiado.com/
http://www.superliga66.com/blog66/?p=350
http://www.superliga66.com/blog66/?p=350
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celular
12

, fato que chamou a atenção da polícia, visto que a casa se situava num bairro nobre e 

toda a vizinhança possuía internet e fazia o uso de aparelhos telefônicos. 

O blog analisou a peça e frisou o tempo de produção do anúncio, em que o processo de 

ideia, aprovação, autorização e envio ao veículo ocorreu em menos de três horas, e fez 

ponderações sobre a importância dos anúncios de oportunidade, inclusive no título da matéria 

(“Anúncio de oportunidade é questão de vida ou morte”), que dialogava tanto com o fato da 

morte de Osama quanto com o fato de que os anunciantes devem utilizar-se desse recurso para 

que sua marcar consiga “sobreviver” ao competitivo mercado. Como já dito, é a partir desses 

anúncios retirados dos sites de publicidade que iremos montar o corpus de análise desse 

estudo. 

O segundo anúncio a ser analisado por esse estudo foi retirado do site Brainstorm9, 

um dos sites de maior referência em publicidade e marketing do país. Esse site, entretanto, 

não dedica um espaço diferenciado para os anúncios de oportunidade, nem tampouco são 

fáceis de ser encontrados, mesmo digitando a tag “anúncios de oportunidades” na ferramenta 

de busca do site, o resultado apresentado é insatisfatório. Apesar disso, o site traz matérias e 

análises muito interessantes acerca do tema, como foi o caso da campanha veiculada pela Oi, 

que iremos analisar mais detalhadamente no próximo tópico.  

Analisaremos, pois, duas peças de oportunidade a partir dos aspectos levantados e 

discutidos ao longo desse trabalho, levando em conta todo o contexto que antecedeu e 

sucedeu a produção e veiculação de cada uma. 

 

3.2 Apresentação e análise das peças: 

 

A primeira peça a ser analisada foi produzida pela agência Jangada (Fortaleza-CE) em 

janeiro de 2012 para a rede de lanchonetes Azilado’s: 

                                                           
12

 “Como Osama Bin Laden foi encontrado”. Notícia publicada no jornal Info da editora Abril, versão online. 

Disponível em http://info.abril.com.br/noticias/internet/como-bin-laden-foi-encontrado-02052011-18.shl Acesso 

em 11/07/2013 

http://info.abril.com.br/noticias/internet/como-bin-laden-foi-encontrado-02052011-18.shl
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Figura 22. Anúncio Azilado’s. Disponível em http://www.rafiado.com/2012/01/menos-a-luiza/ Acesso em 

06/07/2013 

 

O anúncio dialoga com o comercial de TV da Construtora Água Azul, do grupo 

Conserpa-Enger, lançado também em janeiro/2012. O comercial anuncia a venda de 

apartamentos que custavam, na época, em torno de R$ 1 mi, num condomínio fechado na 

capital paraibana. O garoto propaganda é um colunista social, que aparece no vídeo 

juntamente com sua família e afirma ter adquirido recentemente o empreendimento e estar 

muito satisfeito, conforme podemos observar na transcrição comercial
13

: 

“Loc. 1: Depois de lançar o San Michel, o mais belo projeto imobiliário da Paraíba, a 

Água Azul do grupo Conserpa-Enger apresenta o Boulevard Saint-German, o novo endereço 

da sociedade paraibana. Apartamento para toda a família, com quatro suítes, sala para três 

ambientes e um clube de lazer. E é por isso que eu fiz questão de reunir toda a minha família, 

menos Luiza que está no Canadá, para recomendar esse empreendimento que eu assino 

embaixo.” 

O que chamou a atenção do público, entretanto, foi a frase “menos Luiza que está no 

Canadá”, que, para muitos, soou como esnobismo, de um pai de classe média alta que faz 

questão de dizer que a filha está estudando no exterior. Apesar desse tom de esnobismo, o VT 

não adquiriu um caráter negativo junto ao público, e sim virou motivos de risos e comentários 

                                                           
13

 Vídeo disponível em http://www.youtube.com/watch?v=BVxcWbh9HWE Acesso em 06/07/2013. 

http://www.rafiado.com/2012/01/menos-a-luiza/
http://www.youtube.com/watch?v=BVxcWbh9HWE
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engraçados em diversos sites e redes sociais. O VT, que até então só circulava numa emissora 

de TV regional, foi postado no youtube e, em poucos dias, já possuía milhares de exibições, 

fazendo com que se tornasse um hit da internet. 

O efeito viral da internet, que se caracteriza por uma informação que rapidamente se 

espalha na rede por meio de compartilhamentos de vários usuários, que veem a informação de 

amigos e compartilham com outros amigos, numa sucessão quase infinita e análoga ao 

contágio por um vírus que se espalha e contamina as demais células, faz com que um simples 

fato se torne algo do conhecimento de todos. Esse efeito viral cria o fenômeno que chamamos 

de memes, que são anônimos que provavelmente nunca se tornariam conhecidos através das 

mídias convencionais, mas, pelo efeito viral de compartilhamento de informação, se tornam 

ícones da internet. 

Com o sucesso do vídeo, diversas páginas e eventos fictícios foram criados na rede 

social facebook, um deles era intitulado “Recepção à Luíza que vem do Canadá” e em 31 de 

janeiro de 2012, duas semanas após o lançamento do VT original, possuía quase sete mil 

confirmações de presença (disponível em http://wodconsultoria.com Acesso em 06/07/2013), 

o que é um número alto, visto que confirmar presença num evento desse “porte” não é uma 

atitude muito comum dos usuários da rede. 

No site de pesquisas Google, a frase “Luiza que está no Canadá” gera 

aproximadamente 234.000 resultados em 0,25 segundos, e as pesquisas relacionadas trazem, 

dentre outas frases, “fotos de Luiza que está no Canadá”, “irmão de Luiza que está no 

Canadá” e “quem é essa Luiza que está no Canadá”. 

A “Luiza do Canadá”, que provavelmente seria apenas mais um comercial anônimo 

com problemas de criação e produção, se tornou conhecido por internautas do Brasil inteiro, 

ganhando espaço inclusive fora da internet. Os artistas Jorge Aragão, Bell do Chiclete com 

Banana e Lenine mencionaram a garota em seus shows. Segundo o site Diário de São Paulo 

(2012), Lenine, num show que fez em João Pessoa, disse para a plateia: “Que maravilha, está 

todo mundo aqui, rapaz, só não está a Luiza que está lá no Canadá”. (Disponível em 

http://www.diariosp.com.br. Acesso em 06/07/2013). 

A partir do sucesso causado pelo vídeo, foi a vez de a publicidade aproveitar a 

oportunidade desse momento de descontração e humor trazido pelo anúncio inicial. Poucos 

dias após a disseminação do vídeo no youtube, já havia diversos anúncios (dos mais variados 

tipos de anunciantes e produtos), que se utilizavam do intertexto “Luiza que está no Canadá”, 

como podemos observar nos exemplos abaixo: 

http://wodconsultoria.com/
http://www.diariosp.com.br/
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Figura 23. Anúncio Supermercado GBarbosa. Disponível em http://www.i9propaganda.com.br/?p=1245 Acesso 

em 06/07/2013 

Figura 24. Anúncio Cecomil. Disponível em http://blogs.diariodonordeste.com.br/target/publicidade/luiza-esta-

na-cecomil/ Acesso em 06/07/2013 

 

Inclusive a construtora Miramar, que é concorrente direta do grupo Conserpa-Enger na 

capital paraibana, publicou um anúncio falando da Luiza, o que gerou certo desconforto por 

parte do anunciante original, que afirmou que a construtora Miramar não tinha o direito de se 

utilizar dessa oportunidade para se promover. Podemos conferir o anúncio abaixo: 

http://www.i9propaganda.com.br/?p=1245
http://blogs.diariodonordeste.com.br/target/publicidade/luiza-esta-na-cecomil/
http://blogs.diariodonordeste.com.br/target/publicidade/luiza-esta-na-cecomil/
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Figura 25. Anúncio Miramar. Disponível em http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,,EMI289948-

16370,00-LUIZA+QUE+ESTA+NO+CANADA+VENDE+TRES+APARTAMENTOS+EM+SEIS+DIAS.html 

Acesso em 06/07/2013 

 

Voltemos ao anúncio da lanchonete Azilado’s, objeto dessa análise. O anunciante 

aproveitou uma oportunidade única de associar o serviço de delivery ao Canadá, pois, ao 

afirmar que  “ainda” não entregam no Canadá, provoca risos no público, visto que todos 

sabem que a probabilidade de isso acontecer algum dia é muito pequena, o que torna o texto 

bastante informativo, visto que, como vimos no capítulo 1, os acontecimentos são tanto mais 

informativos quanto menos previsíveis. 

O anúncio se encaixa no segundo conceito de dialogismo, visto no capítulo 2, que diz 

respeito à polifonia de vozes num mesmo discurso. Caracterizado como um discurso bivocal, 

podemos perceber pelo menos duas vozes no anúncio: o discurso do serviço de delivery e o 

discurso sobre a Luiza. Nesse discurso bivocal, uma voz procura satirizar a outra, quando diz 

“menos Luiza, pois ainda não entregamos no Canadá”, o intertexto original é modificado e o 

diálogo aparece sob a forma de paródia. 

O discurso do locutor original é um discurso “sério” que afirma que sua filha não está 

presente porque está viajando para o Canadá, o que, de fato, é verdade (mesmo que o ator 

fosse um personagem fictício e essa história fosse inventada, o discurso do anúncio 

permaneceria de seriedade, visto que essa é a proposta da peça). Já o anúncio, entretanto, 

parodia esse fato, tanto pelo esnobismo do pai de dizer que tem uma filha estudando no 

Canadá quanto pela informação considerada totalmente desnecessária no processo de venda 

http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,,EMI289948-16370,00-LUIZA+QUE+ESTA+NO+CANADA+VENDE+TRES+APARTAMENTOS+EM+SEIS+DIAS.html
http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,,EMI289948-16370,00-LUIZA+QUE+ESTA+NO+CANADA+VENDE+TRES+APARTAMENTOS+EM+SEIS+DIAS.html
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de um imóvel, principalmente pelas pessoas que não podem comprar um apartamento de R$ 1 

mi, que, apesar de não serem o público-alvo do anúncio, foram público deste e resolveram 

ridicularizar o fato.  

A paródia acontece porque o anunciante, ao afirmar que Luiza não pode utilizar o 

serviço de delivery, não está de fato preocupado com isso, e sim com a ideia de satirizar e 

provocar humor ao fazer um diálogo com o intertexto original, considerado de certa forma 

esnobe e fútil. Ao contrário do anúncio original, que leva a sério o fato da garota estar no 

Canadá, o anúncio do Azilado’s pouco se importa se Luiza não pode receber seu pedido em 

casa, sendo a ideia central da peça provocar humor nos demais habitantes da cidade e mostrar 

que todos eles podem fazer uso do delivery. 

A utilização do intertexto pode ser considerada como intertextualidade implícita, visto 

que em momento algum o anúncio explicita o autor do texto “Luiza que está no Canadá”, mas 

a referência a este fica subentendida no contexto. 

Quanto às características de criação e produção do anúncio, vemos que é um anúncio 

com layout simples e objetivo, em que o texto é a principal mensagem do anúncio. Devido ao 

tempo rápido de produção da peça (apenas alguns dias após a postagem do vídeo na internet), 

a foto do sanduíche utilizada provavelmente foi reaproveitada de outro ensaio fotográfico do 

anunciante, visto que não haveria tempo hábil para elaboração e escolha de fotos, criação do 

anúncio e veiculação. A peça foi veiculada na mídia jornal, que, como vimos no primeiro 

capítulo, apresenta bastante flexibilidade no que diz respeito a inserções feitas de última hora. 

O processo persuasivo desse anúncio de oportunidade consiste em causar empatia do 

leitor com a peça ao se utilizar do dialogismo com o intertexto original, já que o leitor 

conhece a referência utilizada e então fica mais suscetível a identificar-se com o anúncio e, 

consequentemente, com o produto do anunciante. 

Dessa forma, os anúncios de oportunidade, de maneira geral, chamam a atenção por 

fugirem do modelo tradicional de anúncio publicitário e se utilizarem de fatos que estão na 

boca do povo a fim de promover a marca do anunciante. Dependendo da identificação e da 

afinidade que o anúncio causa no leitor, este pode passar a comentar com outras pessoas a 

respeito da campanha e do produto, gerando uma divulgação boca-a-boca, muito importante 

para a consolidação das marcas. 

Voltemos a falar sobre o processo de produção e veiculação dos anúncios de 

oportunidade. A rapidez nesse processo tem que acontecer por motivos bem óbvios: dentro de 

poucos dias ou semanas, a informação com que o anúncio dialoga torna-se ou saturada ou 
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ultrapassada. No caso da Luiza, que foi bastante comentado tanto nas mídias digitais como 

nas convencionais, a informação tornou-se tão saturada que algumas pessoas começaram a se 

irritar devido a tantos comentários sobre o mesmo assunto. 

A publicidade precisa saber o momento certo que a informação fica saturada para 

parar de falar dela. A maioria dos anunciantes e agências de publicidade não arriscam: lançam 

a peça logo em seguida da disseminação da notícia para não “perder a piada”.  No caso da 

Luiza, como o assunto foi muito comentado, após algumas semanas de divulgação do 

primeiro VT, a própria construtora lançou um anúncio de oportunidade quando Luiza voltou 

do Canadá. Nesse anúncio, a garota propaganda foi a própria Luiza, que deu seu depoimento 

aprovando o empreendimento. Transcrição do anúncio
14

: 

“Loc. 1: Você já deve ter ouvido falar de mim, eu sou Luiza, que estava no Canadá, no 

curso de intercâmbio cultural e, mais do que nunca, apaixonada pelo Brasil. Cheguei e 

conheci o Boulevard Saint-German, um empreendimento único com quatro suítes, elevador 

privativo e um clube de lazer. Tão bom que todo mundo só fala dele e é o assunto mais 

comentado nas redes sociais. 

Loc. OFF: Boulevard Saint-German do grupo Conserpa-Enger, o apartamento da 

Luiza.”  

Entretanto, o segundo anúncio foi lançado  quando ninguém mais aguentava ouvir 

falar sobre o assunto, e o que antes era a oportunidade de aproveitar o sucesso que Luiza 

estava fazendo, tornou-se oportunismo de insistir em uma informação que já estava saturada. 

O resultado disso repercutiu também nas redes sociais, como podemos observar nessa paródia 

criada por internautas e postada na rede, que usa a imagem de Dercy Gonçalves (personagem 

conhecida pelo seu jeito despojado de falar palavrões) para criticar os comentários sobre a 

garota: 

                                                           
14 (Vídeo disponível em http://www.youtube.com/watch?v=C8Zw41ReFxw Acesso em 

07/07/2013) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=C8Zw41ReFxw
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Figura 26. Sátira Dercy Gonçalves. Disponível em http://neopetsspecial.blogspot.com.br/2012/01/dercy-

goncalves.html Acesso em 06/07/2013 

 

Desse modo, a informação utilizada deve ser trabalhada com cuidado para que não 

ultrapasse seu tempo de interesse junto ao público. Como vimos no capítulo 2, isso acontece 

de maneira análoga com as charges jornalísticas, que aproveitam a oportunidade de notícias 

divulgadas amplamente na mídia, mas não podem perder o tempo de saturação da informação.  

Entretanto, quando publicado no momento certo, os anúncios de oportunidade causam grande 

simpatia junto ao público, como foi o caso do nosso objeto de estudo, o anúncio do Azilado’s, 

que foi produzido e veiculado em tempo hábil da notícia ainda ser novidade para os 

espectadores. 

Desse modo, o anúncio do Azilado’s que dialoga e parodia o anúncio da Luiza que 

estava no Canadá é um exemplo bem sucedido de anúncio de oportunidade que aproveitou o 

momento certo da notícia para criar uma peça que gerou identificação e empatia junto ao 

público-alvo e, o mais importante, fortaleceu a imagem do produto e da marca do Azilado’s 

perante seus consumidores fiéis e futuros consumidores. 

A segunda peça objeto de análise desse estudo foi um anúncio da companhia 

telefônica Oi, produzido pela agência NBS do Rio de Janeiro e veiculado em 2007. O anúncio 

de oportunidade criado para a companhia surgiu de maneira um pouco diferente dos demais 

anúncios que vimos ao longo desse trabalho. Ao invés da peça surgir a partir de um fato 

recente que foi amplamente divulgado, como é o caso da maioria dos anúncios de 

oportunidade, ela surgiu de um fato que já existia, mas a maioria das pessoas ou não sabia ou 

não dava a devida atenção, e a empresa aproveitou a oportunidade tanto para divulgar o fato 

quanto para censurá-lo. 

http://neopetsspecial.blogspot.com.br/2012/01/dercy-goncalves.html
http://neopetsspecial.blogspot.com.br/2012/01/dercy-goncalves.html
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Todas as empresas de telefonia móvel da época (Tim, Claro, Vivo e inclusive a Oi) 

vendiam aparelhos de celulares bloqueados, que só aceitavam chips da operadora onde o 

consumidor adquirira o aparelho telefônico. Para desbloquear, o consumidor tinha que pagar 

uma taxa de R$ 30,00, que era considerado um valor alto, visto que, além de pagar o 

desbloqueio, o consumidor ainda teria que adquirir o chip da outra operadora. 

Até então ninguém falava nada sobre o assunto, pois beneficiava a todas as operadoras 

o fato de os celulares serem bloqueados. Entretanto, a Oi, que até então só atuava na região 

Nordeste, resolveu expandir seus mercados e passar a atuar em outras regiões, inclusive em 

cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Entrar em um mercado desses, porém, onde as 

pessoas teriam que adquirir um novo aparelho de telefone para ter acesso ao chip da Oi, não 

seria fácil, mas se as pessoas pudessem utilizar seus antigos aparelhos e adquirir somente chip 

da Oi, o problema estaria resolvido. 

O jogo de marketing consistiu primeiramente em criar uma campanha que divulgasse 

que a Oi não vendia mais aparelhos bloqueados. O consumidor poderia comprar o aparelho da 

Oi para experimentar e, caso não gostasse, tinha o direito de migrar gratuitamente para outra 

operadora. Apesar de ser uma ação arriscada, visto que o consumidor poderia facilmente 

trocar de operadora caso não gostasse, isso serviu para plantar a seguinte ideia na cabeça do 

consumidor: se a Oi vende aparelhos desbloqueados, por que as outras operadoras não agem 

assim também? Por que eu tenho que ficar numa operadora que bloqueia meu celular? 

O viteotape da campanha trata, de maneira bem humorada, justamente dessa questão. 

Transcrição do anúncio
15

: 

Coral: O seu celular é nosso, você comprou, mas ele é nosso, bloqueamos o aparelho 

pra outro chip não entrar jamais. 

Loc. 1: O celular não é seu, é nosso! 

Coral: Quem ama bloqueia (repete várias vezes) 

Loc. 1: Bloqueia! 

Loc. OFF: Se bloqueio fosse bom, as operadoras anunciariam desse jeito. Agora a Oi 

só vende aparelhos não bloqueados. Está aqui porque gosta, não porque é obrigado. Liberdade 

assim, só na Oi. 

A campanha foi muito bem aceita pelo público, que, juntamente com a operadora, 

começou a questionar o porquê das demais operadoras venderem celulares bloqueados. A 

                                                           
15

 Vídeo disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=P9oZzsTAz2I Acesso em 07/07/2013 

 

http://www.youtube.com/watch?v=P9oZzsTAz2I
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campanha também contou com largo apoio do PROCON (órgão de proteção ao consumidor) e 

da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). 

Os anúncios foram veiculados nas mídias convencionais (televisão, jornal e revista) e 

na internet. No site da campanha, o internauta podia, dentre outras ações, gravar seu vídeo 

cantando a música da campanha e enviar para os amigos: 

 

Figura 27. Homepage do site “Quem ama bloqueia”. Disponível em 

http://www.brainstorm9.com.br/1271/diversos/oi-quem-ama-bloqueia/ Acesso em 08/07/2013 

 

Além disso, a aba “VOTE” redirecionava os internautas para outro site, onde eles 

podiam participar de um abaixo-assinado contra as operadoras que vendiam celulares 

bloqueados: 

 

Figura 28. Layout do site “Bloqueio não”. Disponível em http://www.brainstorm9.com.br/1271/diversos/oi-

quem-ama-bloqueia/  Acesso em 08/07/2013 

  

http://www.brainstorm9.com.br/1271/diversos/oi-quem-ama-bloqueia/
http://www.brainstorm9.com.br/1271/diversos/oi-quem-ama-bloqueia/
http://www.brainstorm9.com.br/1271/diversos/oi-quem-ama-bloqueia/
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É interessante observar que a Oi cria o site “Bloqueio Não” e tenta se desvincular da 

autoria dele. O site difere completamente do layout tanto da campanha quando da logomarca 

da Oi. As cores e a tipografia utilizadas em momento algum remetem à empresa. Essa foi 

outra estratégia de marketing criada pela operadora, que quis fazer o fato parecer uma “ação 

universal”, que não representava só os interesses de uma empresa (a Oi), e sim de todos os 

consumidores. A ação contava com a participação de artistas e celebridades, como a atriz 

Fernanda Lima e o jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho. Devido ao suposto “desvinculo” 

de empresas ou entidades ao movimento, este ganhou adeptos no Brasil inteiro, sendo 

amplamente divulgado por blogueiros famosos da rede e formadores de opinião. Em setembro 

de 2007, o abaixo-assinado já alcançava a marca de 1 milhão de assinaturas.  

A concorrência, apavorada, adotou medidas de contingência que só serviram para 

irritar ainda mais os consumidores. A operadora Claro, por exemplo, entrou com uma liminar 

na justiça para tirar do ar o site do movimento. Em resposta à atitude da empresa, a Oi passou 

a oferecer o desbloqueio gratuito também de celulares das outras operadoras. 

Motivada principalmente pelas denúncias de usuários aos órgãos de proteção ao 

consumidor, em fevereiro de 2008 entrou em vigor a resolução da Anatel que regulamentava a 

venda de aparelhos celulares e proibia o bloqueio de celulares pelas operadoras. A ação foi 

divulgada pelos principais jornais, como mostra o gráfico quadro abaixo, montado por Aline 

Vedana
16

: 

                                                           
16

 Estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Apresentou o trabalho de conclusão de 

curso intitulado “O agendamento através da propaganda. A campanha contra o bloqueio de celulares da 

companhia telefônica Oi: um estudo de caso” em 2010. 
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Tabela 2. Data e veículo de comunicação que o assunto foi comentado. Lado esquerdo: data. Lado 

direito: veículo de comunicação. Disponível em http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/25558 Acesso em 

05/07/2013 

 

Passando para a análise da peça, o interessante desse anúncio de oportunidade é que 

ele não surge de uma notícia ou fato pontual, como a maioria dos anúncios de oportunidade, o 

fato que deu origem ao anúncio já existia, mas era ignorado. A Oi não só aproveitou como 

também criou a oportunidade, e foi isso que fez com que a campanha obtivesse tanto sucesso. 

É aqui que entra a questão do agendamento citado por Aline Vedana em seu trabalho de 

conclusão de curso, que consiste justamente em colocar em pauta um assunto que antes não 

tinha importância e não gerava polêmica, de modo que a mídia passe a discuti-lo e o coloque 

no centro das atenções. 

A Oi, pretendendo promover sua expansão de mercado, lançou a campanha de 

desbloqueio dos telefones celulares, tema que nunca foi antes questionado. Isso fez os 

consumidores “acordarem” e reclamarem por seus direitos, promovendo uma grande 

mobilização tanto da Oi quanto do público. Devido à repercussão que o fato teve, a mídia teve 

que comentá-lo amplamente, como pudemos perceber no quadro acima.  

Desse modo, a Oi soube como criar a oportunidade e aproveitá-la a seu favor, de modo 

que os concorrentes ficaram praticamente sem ter como agir diante do fato. É aqui que entra a 

questão do diálogo polifônico presente no anúncio. Assim como no exemplo da Ocean Air 

citado no capítulo anterior, o anúncio da Oi possui pelo menos duas vozes que se confrontam: 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/25558
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a primeira é o discurso das operadoras venderem celulares bloqueados; a outra é o discurso da 

Oi oferecer celulares desbloqueados e censurar as operadoras que não o fazem.  

Para Fiorin (2006), “um diálogo é sempre heterogêneo, pois revela duas posições, a 

sua e aquela à qual ele se constrói” (Fiorin, 2006, pág.24), de modo que a empresa Oi só pode 

lançar a campanha de desbloqueio dos celulares porque existia o bloqueio de celulares pelas 

operadoras, de modo que esse discurso só teve razão de existir porque tinha a quem se opor. 

A paródia utilizada no anúncio é evidente, ao colocar uma música cantada 

nostalgicamente por um coral, que teria a intenção de emocionar e comover o público. A letra 

da música, entretanto, acaba traindo essa aura romântica, que leva o consumidor a rir por 

beirar ao ridículo. Desse modo, a peça provoca o humor do público pelo confronto “estilo e 

encenação da música” x “letra da música”. Os atores utilizados na propaganda também 

ajudam a reforçar essa ideia, notemos que todos os que usam o moletom com o nome 

“operadora” são gordinhos, reforçando a ideia estereotipada de que os gordinhos são mais 

engraçados e amáveis. É tanto que o comercial não teria a mesma graça se utilizasse pessoas 

de menor manequim. 

A intertextualidade do anúncio pode ser notada também no tema da campanha, “quem 

ama bloqueia” que dialoga com o intertexto “quem ama cuida”, dito popular muito conhecido. 

O humor do título advém justamente dessa quebra de clichê e da relação de antítese, visto que 

a frase esperada seria “quem ama não bloqueia”. 

Outro ponto que esse anúncio difere dos demais anúncios de oportunidade é a sua 

produção. Como a oportunidade foi ao mesmo tempo criada e aproveitada pela Oi, a 

operadora e a agência de publicidade responsável pela criação da peça tiveram tempo de 

articular-se e produzir um anúncio bem incrementado, como é o caso da peça em questão. O 

cenário e o figurino indicam que a campanha teve tempo para ser criada e produzida, outra 

prova disso foi a veiculação em mídia televisiva, que, como vimos no capítulo 1, necessita ser 

reservada com meses de antecedência. 

Desse modo, podemos perceber que, quando a oportunidade é bem aproveitada, como 

fez a Oi levantando um assunto totalmente fora de pauta, mas que sabia que interessaria ao 

público, o sucesso que o anúncio faz perante o consumidor  é evidente. Utilizando de técnicas 

como o dialogismo e a intertextualidade incorporados no uso de uma paródia, a campanha fez 

milhares de consumidores não só identificar-se com o tema como também assumir a postura 

de modificador dessa realidade, tanto que o resultado foi a Anatel regulamentar o desbloqueio 

obrigatório dos telefones celulares pelas operadoras. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse trabalho, estudamos como os anúncios de oportunidade se utilizam do 

dialogismo e da intertextualidade na construção de seu discurso persuasivo. Para isso, foi 

necessário estudar os conceitos e características que suportam tanto os anúncios de 

oportunidade quanto o dialogismo e a intertextualidade.  

Iniciamos nosso estudo pelos anúncios de oportunidade, com suas características 

relativas à criação das peças e veiculação. Uma das características mais marcantes que vimos 

nos anúncios de oportunidade é o seu caráter informacional, que está diretamente ligado ao 

poder de surpreender o leitor a partir do diálogo com o fato externo, de modo que, quanto 

mais improvável for o diálogo do anunciante com o fato da oportunidade, mais informativo 

será o anúncio. 

Como exemplo, podemos retomar o anúncio da Bombril citado no tópico 2.2 desse 

trabalho, o qual parodia o fato do jogador Ronaldo ter saído com travestis. A surpresa do 

leitor com o anúncio acontece pela não previsibilidade do diálogo entre elementos 

completamente distantes, como um anunciante de palha de aço e um fato envolvendo um 

jogador de futebol. Entretanto, no momento em que a peça faz um comparativo entre o 

“original” e o “falsificado”, gerando um duplo sentido e surpreendendo o leitor, a peça se 

torna informativa. Temos, pois, que, quanto mais informativo for o anúncio de oportunidade, 

maior poder de persuasão terá junto ao público-alvo. 

Em relação à criação dos anúncios de oportunidade, vimos como funciona a produção 

de uma campanha em tempo habitual e vimos que as peças de oportunidade diferem desse 

modelo de anúncio, visto que precisam ser produzidas e entregues em tempo hábil para que o 

fato com que dialogam não se torne obsoleto. Por conta disso, a maioria dos anúncios de 

oportunidade apresenta arquitetura simples, em que o conceito principal da peça está em 

transmitir a mensagem que dialoga com o fato externo. 

As três categorias dos anúncios de oportunidade propostas por Celso Figueiredo nos 

dão um direção em relação aos tipos de anúncios de oportunidade existentes e como 

subdividi-los a fim de facilitar a pesquisa, entretanto, é importante mencionar que o autor, 

assim como vários outros autores, não faz distinção alguma entre os termos “oportunidade” e 

“ocasião”, que, como vimos, diferem peculiarmente em relação à oportunidade aproveitada e 

à ocasião das datas comemorativas. 
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Quanto à veiculação dos anúncios de oportunidade, o caráter do tempo reduzido para 

também prevalece, e as mídias escolhidas para a veiculação dessa categoria de anúncio são as 

mais maleáveis em relação a inserções feitas de última hora, como o jornal e a revista, por 

exemplo, que permitem mudanças na grade até mesmo minutos antes de sua impressão. 

Tecemos os principais conceitos relacionados e que dão suporte ao dialogismo e a 

intertextualidade, como as noções de alteridade, responsividade, as diferenciações entre 

língua/enunciado e tema/significação e os três conceitos de dialogismo tratados por Fiorin, 

que nos ajudam a compreender separadamente o alcance de cada elemento dialógico. O autor 

usado para nos dar embasamento teórico foi o Mikhail Bakhtin, seguido de estudiosos da área 

como José Fiorin e Julia Kristeva. 

 A respeito do caráter dialógico dos anúncios de oportunidade, podemos concluir que a 

razão de existir desses anúncios é, de fato, o diálogo com o fato ou a notícia que está “na boca 

do povo”. Ou seja, se não existe uma notícia em que se apoiar, o anúncio de oportunidade não 

acontece. Podemos dizer também que grande parte dos anúncios de oportunidade é não só 

dialógico com também intertextual, pois, além de fazer ligação com o fato, geralmente traz 

um intertexto que remete a ele, sendo importante mencionar a diferença entre dialogismo e 

intertextualidade, em que aquele diz respeito ao diálogo entre os discursos e este diz respeito 

ao diálogo entre textos.  

Outro ponto importante a observar é a utilização da paródia como uma das formas 

mais recorrentes nos anúncios de oportunidade, visto que o diálogo com o fato externo unido 

à utilização do humor compõe uma sedutora forma de entreter o consumidor-alvo. Aqui é 

importante pontuar que, além da paródia, existem outras formas de discurso bivocal que, por 

vezes, acabam por confundir-se com ela, pela proximidade dos conceitos. É o caso da sátira, 

pastiche, plágio, paráfrase, alusão e citação, analisadas separadamente no capítulo 2. 

Na análise das peças vimos dois exemplos de anúncio de oportunidade que utilizaram 

o contexto da situação para promover a marca do anunciante. No primeiro caso, analisamos o 

anúncio do restaurante Azilado’s, que dialogava com comercial da “Luíza do Canadá”, fato 

que ficou conhecido na rede e foi amplamente comentado por internautas, fazendo com que os 

comentários sobre a Luíza saíssem da rede e ganhassem vida nas outras mídias. 

O segundo anúncio analisado foi a campanha da Oi sobre o desbloqueio de aparelhos 

celulares, sendo importante observar que a Oi não só aproveita a oportunidade de dialogar 

com a fato externo, como também a cria. Nesse momento, nos deparamos com uma ampliação 

do conceito de anúncio de oportunidade, visto que podemos dizer que essa categoria de 
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anúncio engloba também as campanhas criadas a partir de oportunidades que sempre 

existiram e não foram aproveitadas. Ou seja, a ação de desbloqueio de celulares estava 

disponível a qualquer operada para ser usada como ferramenta de marketing, sendo que a Oi o 

fez em primeiro lugar, aproveitando a oportunidade que até então não foi vista ou foi ignorada 

pelas outras operadoras. 

Pontuamos também o caráter sempre contemporâneo dos anúncios de oportunidade, 

diante dos anúncios que analisamos desde a década de 90 (anunciante Bombril) até os 

veiculados nos últimos meses, de modo que podemos concluir que os anúncios de 

oportunidade não constituem mera tendência na publicidade, pois, já que dialogam com fatos 

recentes, podem sempre se renovar e surpreender o público. É uma categoria que deveria ser 

mais explorada pelos anunciantes e agências de publicidade, visto que são anúncios que 

fogem ao convencional e, por isso, causam empatia no público. 

Na sociedade cada vez mais informatizada e midiatizada em que estamos inseridos, a 

necessidade de sobressair-se e chamar a atenção do público torna-se uma questão crucial para 

a sobrevivência das marcas, sendo os anúncios de oportunidade uma saída para a publicidade 

convencional a que estamos acostumados. Essa pesquisa poderia expandir-se e enveredar por 

outros caminhos, como o levantamento da memória desses anúncios junto ao consumidor e a 

relação entre a notícia jornalística e a criação dos anúncios de oportunidade, propondo um 

paralelo entre jornalismo e publicidade. 

Pudemos ver também ao longo da discussão que a carência de bibliografia sobre os 

anúncios de oportunidade não afetou a realização desse trabalho, visto que, a partir dos 

estudos que já existiam, pudemos propor uma discussão que envolveu e ampliou o 

conhecimento sobre o assunto.  Quanto ao dialogismo, vimos que os conceitos e teoremas 

propostos por Bakhtin são extremamente atuais, pois, a partir deles, pudemos estudar a 

construção do discurso publicitário de oportunidade em peças produzidas e veiculadas nos 

últimos anos. 
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