
TEXTO	  PUBLICITÁRIO	  



Informação	  e	  persuasão	   	   	   	   	   	  	  

O	  elemento	  persuasivo	  está	  colado	  ao	  discurso	  
como	  a	  pele	  ao	  corpo.	  

É	  di9cil	  encontrar	  organizações	  discursivas	  que	  
escapam	  à	  persuasão;	  talvez	  a	  arte,	  algumas	  
manifestações	  literárias,	  jogos	  verbais,	  um	  ou	  
outro	  texto	  marcado	  pelo	  elemento	  lúdico.	  

Adilson	  Citelli	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  



Persuasão	  

Per	  suadere	  
	  
	  
	  
Origem	  na	  polis	  grega,	  onde	  a	  violência	  não	  era	  
permiIda.	  
	  
Próximo	  da	  ideia	  de	  convencimento.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

Suadere	  somno	   Convidar	  a	  dormir	  
Suadere	  digito	  silencia	   Impor	  silêncio	  com	  um	  sinal	  de	  

dedo	  



Tipo	  de	  informação	  

Caracterizados	  sem	  ambiguidade,	  numa	  
bipolaridade	  dialéIca.	  Definirão	  em	  toda	  
mensagem	  dois	  Ipos	  de	  repertórios,	  regras	  de	  
organização,	  de	  estruturas	  e	  portanto	  de	  
originalidade.	  
•  Informação	  semân9ca	  
•  Informação	  esté9ca	  

A.	  Moles	  



Informação	  semânIca	  

	  
	  
De	  uma	  lógica	  universal,	  estruturada,	  
enunciável,	  traduzível	  numa	  língua	  estrangeira,	  
que	  […]	  serve	  para	  preparar	  ações.	  



Informação	  estéIca	  

	  
É	  intraduzível,	  se	  refere,	  em	  lugar	  de	  um	  
repertório	  universal,	  ao	  repertório	  dos	  
conhecimentos	  comuns	  ao	  transmissor	  e	  ao	  
receptor	  e	  fica	  teoricamente	  intraduzível	  numa	  
outra	  “língua”	  ou	  sistema	  de	  símbolos	  lógicos,	  
pois	  essa	  outra	  língua	  não	  existe.	  



A	  publicidade	  convencionalmente	  espera	  
“jogar	  o	  jogo	  do	  público”.	  
	  
	  
	  
O	  que	  se	  ganha	  e	  o	  que	  se	  perde	  se	  a	  
publicidade	  adotar	  uma	  postura	  mais	  
“ar6s7ca”?	  	  
	  
	  
	  





Discurso	  Publicitário	  



Tipos	  de	  Discurso	  
A	  Retórica	  (Aristóteles)	  

•  DISCURSO	  JURÍDICO	  
Passado	  –	  acusação	  ou	  defesa	  
	  

•  DISCURSO	  DEMONSTRATIVO	  
Presente	  –	  louvar	  ou	  censurar	  
	  

•  DISCURSO	  DELIBERATIVO	  
Futuro	  –	  aconselhar	  ou	  desaconselhar	  



PROPAGANDA	  

Discurso	  deliberaIvo,	  linguagem	  estandarIzada	  
para	  convencer	  e/ou	  persuadir	  pessoas	  a	  fim	  de	  
que	  tenham	  uma	  percepção	  favorável	  de	  um	  

produto/serviço/marca.	  



TIPOS	  DE	  ANÚNCIOS	  
(J.	  Carrascoza)	  

	  
APOLÍNEO	  

	  
DissertaIvo	  

Razão	  
Tema	  

Abstrato	  

	  
DIONISÍACO	  

	  
NarraIvo	  
Emoção	  
Figura	  

Concreto	  



ANUNCIO	  APOLÍNEO	  

vetor	  lógico-‐racional	  (dissertação)	  



ESQUEMA	  DE	  TEXTO	  
(modelo	  de	  Aristóteles	  –	  discurso	  deliberaIvo)	  

GERAL	  
	  
Exórdio	  
Narração	  e	  Provas	  
Peroração	  

PUBLICITÁRIO	  
	  
Proposição	  (ktulo)	  
Argumentação	  
Convite	  à	  ação	  /	  Conclusão	  (slogan)	  
	  
Respeita	  a	  estrutura	  de	  circuito	  
fechado	  (ktulo	  –	  slogan)	  



TÍTULO	  PUBLICITÁRIO	  

Três	  funções	  básicas	  



Funções	  do	  Ktulo	  publicitário	  

•  Despertar	  o	  interesse	  do	  leitor	  e	  esImulá-‐lo	  a	  
ler	  o	  texto	  

•  Selecionar	  o	  leitor	  /	  consumidor	  

•  Ser	  a	  síntese	  da	  informação	  mais	  importante	  



Esquema	  de	  construção	  de	  Ktulos	  

Buscar	  lugares-‐comuns,	  clichês,	  ditados	  
populares,	  expressões	  regionais	  e/ou	  
idiomáIcas,	  frases-‐feitas	  (matriz)	  e	  alterá-‐los	  
para	  uma	  sentença	  favorável	  ao	  produto	  /	  
serviço	  /	  marca.	  



Relação	  Ktulo-‐imagem	  

•  Complementação	  /	  acréscimo	  
(evitar	  redundância)	  

•  Ancoragem	  
(um	  explica	  /	  resignifica	  o	  outro)	  

•  Oposição	  /	  discrepância	  
(ktulo	  irônico	  ou	  insIgante)	  











SLOGAN	  	  

•  Sintonia	  com	  o	  universo	  linguísIco	  do	  produto	  /	  
causa	  

•  Uso	  de	  figuras	  de	  linguagem	  
•  Visa	  memorização	  rápida	  e	  profunda	  
•  Condensa	  e	  sinteIza	  informações	  
•  É,	  em	  geral:	  
-‐	  conclusão	  
-‐	  palavra	  de	  ordem	  

•  Relação	  com	  POSICIONAMENTO	  /	  CICLO	  DE	  VIDA	  



SLOGAN	  E	  HAI-‐KAI	  
Hai-‐Kai	  
•  Arte	  secular	  oriental	  
•  Poema	  de	  17	  sílabas	  (5/7/5)	  
•  Conteúdo	  emoIvo	  e	  sensorial	  
•  Percepção	  momentânea	  de	  algo	  

ou	  de	  circunstâncias	  gerais	  
•  Louva	  o	  homem	  e	  a	  natureza	  

Slogan	  
•  ArImanha	  do	  Ocidente	  (séc.20)	  
•  Uma	  ou	  duas	  frases	  curtas	  
•  Máximo	  de	  8	  palvras	  (em	  geral)	  
•  Peroração	  do	  discurso	  

deliberaIvo	  
•  Racional:	  louva	  cultura	  e	  

tecnologia	  
•  Persegue	  a	  síntese,	  com	  

economia	  de	  meios,	  pra	  se	  fazer	  
mnemônico	  e	  agradavelmente	  
dito	  e	  repeIdo	  

•  Ápice:	  status	  de	  lugar	  comum,	  
figura	  de	  autoridade.	  



Orientações	  para	  construção	  do	  texto	  
publicitário	  apolíneo	  

•  Faça	  um	  ktulo	  criaIvo	  (proposição)	  ou	  ktulo	  
insIgante	  seguido	  de	  um	  subktulo	  
informaIvo	  (vale	  aqui	  o	  diálogo	  com	  a	  
imagem).	  



Orientações	  para	  construção	  do	  texto	  
publicitário	  apolíneo	  

•  Retome	  o	  final	  do	  texto,	  como	  conclusão	  
(slogan)	  e/ou	  convite	  à	  ação,	  a	  ideia	  da	  
proposição	  (estrutura	  circular).	  



Orientações	  para	  construção	  do	  texto	  
publicitário	  apolíneo	  

•  Texto	  deve	  ser	  conciso,	  preciso	  claro	  e	  correto	  

•  Cuidado	  com	  o	  uso	  exagerado	  de	  adjeIvos,	  
advérbios	  (sobretudo	  os	  de	  intensidade)	  e	  
superlaIvos	  

•  Evite	  conjunções	  (exceto	  mas),	  pontuações	  
bruscas	  e	  a	  ordem	  inversa	  dos	  termos	  na	  frase	  



Esse. Anúncio. É. 
Assim. Mesmo. 

Com. Uma. Série. 
De. Pontos. Um. 
Atrás. Do. Outro. 
Porque. É. Para. 

Lembrar. A. 
Você. Que. Hoje. 

É. Dia. De. 
Homenagear. O. 
Motorista. De.  

Ônibus. 
25	  de	  julho.	  Dia	  do	  motorista	  de	  ônibus	  	  

	  
	  SETPS	  –	  Sindicato	  das	  Empresas	  de	  Transporte	  Geral.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  



Orientações	  para	  construção	  do	  texto	  
publicitário	  apolíneo	  

•  Sempre	  que	  possível,	  use	  verbo	  na	  voz	  aIva	  e	  no	  
presente	  do	  indicaIvo.	  No	  final,	  lembre-‐se	  do	  
imperaIvo	  

•  Estruture	  o	  texto	  com	  frases	  curtas	  (uma	  só	  
ideia).	  Trabalhe	  com	  frases	  afirmaIvas	  

	  
•  Escolha	  sempre	  substanIvos	  exatos	  e	  concreto.	  
Se	  precisar,	  use	  a	  repeIção	  para	  esImular	  a	  
memorização	  



Orientações	  para	  construção	  do	  texto	  
publicitário	  apolíneo	  

•  Busque	  a	  simplicidade.	  Nada	  de	  palavras	  
pomposas.	  UIlize	  palavras	  do	  repertório	  do	  
público-‐alvo.	  

	  
•  Adote	  recursos	  persuasivos	  como:	  
-‐	  Figuras	  de	  linguagem	  
-‐	  Apelo	  à	  autoridade	  
-‐	  Alusões	  (anúncios	  de	  oportunidades)	  
-‐	  Comparação	  
-‐	  Lugares	  de	  quanIdade	  e	  qualidade	  
-‐	  Argumentos	  de	  superação	  





Acabou	  de	  nascer	  e	  já	  tem	  
um	  ape9te	  de	  gente	  grande	  

A	  rede	  BOM	  DIA	  de	  jornais	  nasceu	  em	  novembro	  de	  2005.	  É	  a	  caçula	  do	  
Grupo	  Traffic,	  uma	  empresa	  séria	  e	  experiente,	  dona	  da	  maior	  agência	  de	  
markeIng	  esporIvo	  do	  país,	  e	  de	  cinco	  emissoras	  afiliadas	  à	  Rede	  Globo	  no	  
interior	  paulista.	  São	  cinco	  jornais	  diários,	  em	  Sorocaba,	  Jundiaí,	  São	  José	  do	  
Rio	  Preto	  e	  Bauru.	  Juntas,	  essas	  regiões	  somam	  mais	  de	  cem	  cidades	  pelas	  
quais	  o	  BOM	  DIA	  circula.	  A	  proposta	  moderna	  da	  rede	  alia	  um	  foco	  
estritamente	  regional	  a	  profissionais	  renomados	  em	  grandes	  veículos.	  
O	  BOM	  DIA	  é	  o	  primeiro	  jornal	  que	  conseguiu	  pensar	  globalmente	  e	  agir	  
localmente.	  É	  por	  isso	  que	  quem	  o	  lê	  encontra	  informações	  do	  Brasil,	  do	  
mundo	  e	  principalmente	  de	  sua	  cidade.	  
	  
Com	  tanta	  vantagem	  só	  podia	  ser	  mesmo	  o	  veículo	  de	  comunicação	  que	  mais	  
cresce	  no	  interior.	  Porque	  é	  novo,	  sim.	  Mas	  já	  nasceu	  cheio	  de	  experiência.	  
	  
Desperte	  a	  sua	  verba	  de	  mídia	  para	  o	  BOM	  DIA.	  





PARA	  TER	  UMA	  SOCIEDADE	  JUSTA,	  
VOCÊ	  PRECISA	  APENAS	  MOVER	  UM	  DEDO.	  

	  
Nessas	  eleições	  anule	  qualquer	  Ipo	  de	  dúvida	  
sobre	  candidato	  e	  propostas.	  Confirme	  seus	  
direitos	  de	  cidadão	  e	  informe-‐se.	  No	  mês	  de	  
setembro,	  você	  estará	  acompanhando,	  na	  RIC	  
Record	  e	  no	  Jornal	  Nokcias	  do	  Dia,	  matérias	  
sobre	  a	  disputa	  para	  a	  Prefeitura	  e	  Câmara	  de	  
Vereadores.	  Não	  deixe	  nada	  passar	  em	  branco	  e	  
vote	  consciente.	  



Uso	  vital	  e	  cuidadoso	  da	  função	  cona9va	  

Aumenta	  o	  poder	  de	  sedução	  do	  texto	  
	  
•  O	  centro	  é	  o	  leitor	  
•  Emissor	  fala	  inImamente	  com	  o	  desInatário	  da	  
mensagem	  

•  Leva	  em	  conta	  o	  que	  o	  leitor	  pnesa	  e	  deseja	  saber	  
•  O	  texto	  é	  focado	  na	  2ª	  pessoa,	  pronome	  possessivo	  
correspondente,	  verbo	  no	  imperaIvo,	  vocaIvo	  (você,	  
sua	  vida,	  ligue,	  etc.)	  

	  
Deve	  tomar	  cuidado	  para	  não	  soar	  falso	  (“cantada	  barata”)	  



Neste	  fim	  de	  ano,	  faça	  uma	  promessa	  para	  2011	  
que	  você	  vai	  conseguir	  cumprir:	  
Economizar	  dinheiro	  com	  o	  Imposto	  de	  Renda.	  
	  
Plano	  de	  Previdência	  Itaú	  PGBL.	  
Uma	  escolha	  muda	  todo	  o	  seu	  futuro,	  e	  o	  valor	  do	  Imposto	  de	  
Renda	  também.	  
	  

Itaú.	  Feito	  para	  você.	  
	  
Com	  o	  Plano	  de	  Previdência	  Itaú	  PGBL,	  você	  oferece	  um	  futuro	  mais	  tranquilo	  
para	  sua	  família	  e	  ainda	  pode	  deixar	  o	  leão	  mansinho,	  mansinho,	  pagando	  
menos	  Imposto	  de	  Renda	  em	  2011.	  Isso	  porque,	  se	  você	  fizer	  a	  declaração	  de	  IR	  
completa	  ao	  invesIr	  até	  20	  de	  dezembro	  no	  Plano	  de	  Previdência	  Itaú	  PGBL,	  as	  
suas	  contribuições	  poderão	  ser	  deduzidas	  da	  base	  de	  cálculo	  do	  seu	  Imposto	  de	  
Renda	  até	  o	  limite	  de	  12%	  da	  sua	  renda	  bruta	  tributável.	  Para	  mais	  
informações,	  fale	  com	  o	  gerente	  com	  acesse	  www.itau.com.br	  
	  
	  











ANÚNCIO	  APOLÍNEO	  
	  

Constelações	  



Constelação	  semânIca	  
Uma	  palavra	  torna-‐se	  o	  centro	  de	  uma	  constelação,	  o	  

ponto	  para	  onde	  convergem	  os	  outros	  termos	  

	  
	  

SUFIXO	  COMUM	  

RADICAL	  COMUM	   IMAGEM	  ACÚSTICA	  

ANALOGIA	  DE	  SIGNIFICADOS	  

PALAVRA	  

é	  

è	  ç	  

ê	  



Constelação	  semânIca	  

Parte	  significaIva	  do	  texto	  publicitário	  contemporâneo	  
no	  Brasil,	  de	  perfil	  apolíneo,	  é	  construída	  por	  meio	  de	  
relações	  associaIvas.	  Sobretudo	  aquelas	  formadas	  por	  
analogia	  de	  significado.	  
	  
Método	  construIvo	  chamado	  em	  literatura	  de	  
“palavra-‐puxa-‐palavra”.	  
	  
Isotopia:	  recorrência	  do	  mesmo	  traço	  semânIco	  ao	  
longo	  do	  texto.	  
	  



FLORA	  
Imagino-‐te	  já	  idosa	  
Frondosa	  toda	  a	  folhagem	  
MulIplicada	  a	  ramagem	  
De	  agora	  
Tendo	  tudo	  transcorrido	  
Flores	  e	  frutos	  da	  imagem	  
Com	  que	  faço	  essa	  viagem	  
Pelo	  reino	  do	  teu	  nome	  
Ó,	  Flora	  
Imagino-‐te	  jaqueira	  
Postada	  à	  beira	  da	  estrada	  
Velha,	  forte,	  farta,	  bela	  
Senhora	  
Pelo	  chão,	  muitos	  caroços	  

Como	  que	  restos	  dos	  nossos	  
Próprios	  sonhos	  devorados	  
Pelo	  pássaro	  da	  aurora	  
Ó,	  Flora	  
Imagino-‐te	  futura	  
Ainda	  mais	  linda,	  madura	  
Pura	  no	  sabor	  de	  amor	  e	  
De	  amora	  
Toda	  aquela	  luz	  acesa	  
Na	  doçura	  e	  na	  beleza	  
Terei	  sono,	  com	  certeza	  
Debaixo	  da	  tua	  sombra	  
Ó,	  Flora	  

Gilberto	  Gil	  



Tecendo	  a	  manhã	  
Um	  galo	  sozinho	  não	  tece	  uma	  manhã;	  	  
ele	  precisará	  sempre	  de	  outros	  galos.	  
De	  um	  que	  apanhe	  esse	  grito	  que	  ele	  	  
e	  o	  lance	  a	  outro;	  de	  um	  outro	  galo	  	  
que	  apanhe	  o	  grito	  que	  um	  galo	  antes	  	  
e	  o	  lance	  a	  outro;	  e	  de	  outros	  galos	  	  
que	  com	  muitos	  outros	  galos	  se	  cruzem	  	  
os	  fios	  de	  sol	  de	  seus	  gritos	  de	  galo	  	  
para	  que	  a	  manhã,	  desde	  uma	  teia	  tênue,	  	  
se	  vá	  tecendo,	  entre	  todos	  os	  galos.	  
E	  se	  encorpando	  em	  tela,	  entre	  todos,	  	  
se	  entretendo	  para	  todos,	  no	  toldo	  	  
(a	  manhã)	  que	  plana	  livre	  de	  armação.	  
A	  manhã,	  toldo	  de	  um	  tecido	  tão	  aéreo	  	  
que,	  tecido,	  se	  eleva	  por	  si:	  luz	  balão.	  	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
João	  Cabral	  de	  Melo	  Neto	  
Poesias	  Completas,	  3.ed.,	  
Rio	  de	  Janeiro,	  José	  
Olympio,	  1979,	  p.19-‐20	  



Constelação	  semânIca	  

	  
Uma	  das	  formas	  de	  se	  estruturar	  o	  texto	  
apolíneo	  com	  uma	  retórica	  diferenciada.	  

	  
Texto	  uIliza	  palavras	  e	  expressões	  do	  universo	  

linguísIco	  do	  produto/marca/assunto.	  
(gancho	  natural)	  



Gilberto	  Dimenstein	  em	  “O	  fim	  da	  escola”.	  Uma	  
palestra	  de	  quem	  é	  PhD	  na	  faculdade	  da	  vida.	  	  	  

	  
Gilberto	  Dimenstein,	  um	  dos	  jornalistas	  brasileiros	  
de	  maior	  renome	  internacional,	  estará	  proferindo	  a	  
palestra	  O	  fim	  da	  escola:	  como	  sobreviver	  num	  
mercado	  de	  trabalho	  cada	  vez	  mais	  compe77vo.	  

Não	  perca.	  Vai	  ser	  uma	  aula	  com	  um	  grande	  professor.	  
	  

CIEE	  –	  Centro	  integração	  Empresa	  -‐	  Escola	  



Quando	  o	  pato	  abrir	  o	  bico,	  dê	  o	  refil	  pra	  ele.	  

	  
Pato	  de	  papo	  vazio	  adora	  um	  refil.	  E	  o	  seu	  bolso	  leva	  
uma	  bicadinha	  menor.	  Outra	  novidade:	  o	  Pato	  Purific	  
Desinfetante	  ganhou	  um	  novo	  e	  delicioso	  perfume.	  
Pato	  Purific.	  Entra	  de	  bico	  e	  mata	  os	  germes	  mais	  
di9ceis	  do	  vaso,	  inclusive	  o	  vibrião	  do	  cólera.	  

	  
Pato	  Purific.	  O	  herói	  do	  seu	  banheiro.	  



Constelação	  TemáIca	  

Texto	  criado	  a	  parIr	  de	  um	  tema	  (gancho	  
forjado),	  uIlizando	  não	  só	  palavras	  e	  expressões	  
do	  universo	  linguísIco	  desse	  tema,	  mas	  também	  

ideias,	  pensamentos	  e	  situações	  a	  ele	  
associados.	  

	  
UIlizada	  em	  alternância	  com	  o	  texto	  publicitário	  

clássico	  e/ou	  com	  o	  texto	  em	  constelação	  
semânIca.	  





Se	  seu	  corpo	  é	  um	  templo,	  não	  se	  
esqueça	  de	  rezar	  todos	  os	  dias.	  

	  
Um	  Iogurte	  Natural	  Danone	  por	  dia	  pode	  não	  mover	  

montanhas,	  mas	  faz	  seu	  organismo	  se	  mover	  muito	  mais	  
saudável	  por	  aí.	  Ele	  contém	  lactobacilos	  vivos	  e	  aIvos	  

que	  contribuem	  para	  o	  bom	  funcionamento	  do	  aparelho	  
digesIvo.	  É	  leve,	  equilibrado	  e	  fonte	  natural	  de	  cálcio,	  

fósforo,	  vitaminas	  e	  proteínas.	  Quanto	  mais	  você	  
enriquece	  o	  seu	  interior,	  mais	  bonito	  fica	  o	  seu	  exterior.	  

	  
Danone.	  A	  sua	  dose	  diária	  de	  saúde.	  



Texto	  publicitário	  apolíneo	  (resumo)	  

•  Faça	  um	  brainstorm	  com	  o	  diretor	  de	  arte,	  testando	  
primeiramente	  várias	  abordagens	  (tese,	  diferencial,	  
informação	  curiosa,	  etc.).	  

•  Defina	  a	  linha	  criaIva	  e,	  a	  parIr	  dela,	  faça	  uma	  bateria	  
de	  ktulos	  para	  lapidar	  a	  formulação.	  	  

•  Escolha	  um	  ktulo	  mais	  adequado,	  buscando	  
complementar	  a	  imagem	  e	  evitar	  redundância.	  

•  Construa	  o	  texto	  com	  proposição	  (ktulo)	  –	  argumentação	  
(provas)	  –	  slogan	  (convite	  à	  ação	  ou	  conclusão).	  



Texto	  publicitário	  apolíneo	  (resumo)	  

•  Retome	  no	  final	  do	  texto	  a	  ideia	  da	  proposição	  (estrutura	  
circular).	  

•  Esfrie	  a	  mensagem,	  para	  que	  seja	  facilmente	  assimilável:	  
evite	  locuções	  verbais	  e	  adverbiais,	  pontuações	  e	  
conjunções	  (exceto	  “mas”	  e	  “e”).	  

•  Empregue	  adjeIvos	  e	  advérbios	  com	  moderação.	  
•  Use	  os	  verbos	  no	  presente	  do	  indicaIvo	  para	  ampliar	  o	  

senIdo	  de	  presença	  e	  se	  aproximar	  do	  leitor.	  
•  Estruture	  o	  texto	  com	  frases	  curtas,	  de	  preferência	  

afirmaIvas,	  e	  muitos	  parágrafos.	  



Texto	  publicitário	  apolíneo	  (resumo)	  

•  UIlize	  palavras	  do	  repertório	  do	  público-‐alvo.	  
•  Inclua	  o	  leitor	  no	  texto,	  falando	  diretamente	  com	  ele,	  

por	  meio	  da	  função	  conaIva	  da	  linguagem.	  

•  Adote	  recursos	  persuasivos	  como	  figuras	  de	  linguagem,	  
apelo	  a	  autoridade,	  comparação,	  lugares	  de	  quanIdade	  
e	  qualidade,	  argumentos	  de	  superação,	  rede	  semânIca,	  
etc.	  

•  Verifique	  se	  o	  texto	  contém	  todas	  as	  caracterísIcas	  do	  
produto	  e	  demais	  informações	  previstas	  no	  briefing.	  


