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RESUMO 

 

 

  Esta pesquisa fundamenta-se na linha “Texto e discurso, nas modalidades 
oral e escrita”, de forma a visar à leitura e à produção de textos e discursos, sob o 
ponto de vista sócio-cognitivo-interacional, estando, pois, unida, especificamente, ao 
estudo do discurso do marketing sustentável, apresentado, publicamente, no site do 
Banco Santander, como forma de comunicação corporativa. Para que essa forma de 
comunicação esteja atrelada aos aspectos positivos da empresa, é preciso educar e 
treinar os funcionários para comunicar o que a empresa faz de positivo para eles, 
para a comunidade, para o meio ambiente, para a educação, ou para outros pontos 
julgados relevantes no contexto social dos dias de hoje. No entanto, a missão, a 
visão e os valores empresariais devem traduzir tais aspectos, antes que sejam 
divulgados ao público interno (funcionários) ou externo (clientes e fornecedores). 
Desta forma, pretendeu-se averiguar as causas e as motivações advindas da 
preocupação com a sustentabilidade no mundo corporativo que estão disponíveis 
por meio do discurso empresarial, apresentado em material institucional hospedado 
na Internet. Ao se propor a hipótese de que a preocupação com a sustentabilidade 
das empresas ocorre de maneira artificial, a fim de informar a comunidade, clientes e 
fornecedores sobre os atos benéficos realizados ao meio-ambiente, parece claro que 
todos os mecanismos utilizados em tais comunicações constituem manobras, muito 
específicas, de cunho linguístico, chamadas, neste caso, de greenwashing as quais 
se apresentam de forma híbrida e que passam pela preocupação com a sintaxe, a 
escolha de palavras, o conhecimento da plateia e as técnicas argumentativas 
estudadas pelos administradores e incorporadas às teorias de marketing 
institucional. Acredita-se que as comunicações institucionais, como qualquer 
comunicação, são extremamente focalizadas em questões ideológicas da sociedade 
e que estão colocadas com uma convergência para termos específicos da língua 
portuguesa, de forma a promoverem a adesão de seus atores.  Nesta pesquisa, o 
foco ideológico está centrado no viés sustentável e responsável socialmente.  
 

Palavras-chave: texto, discurso, ACD, ADTO, sustentabilidade, marketing, 

greenwashing. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This research grounds in “Oral and written text and discourse” that aims reading, 
wording and discourse production under a socio-cognitive-interactional approach. 
This is particularly connected to sustainable marketing presented to the public in 
Santander Bank site as a corporative communication. Employees’ training is required 
in order to their communication about the company positive aspects to them, to the 
community, to the environment, to the education or to other relevant points in social 
context, lately. Nevertheless, the corporate mission, vision and values must represent 
such aspects before disclosing to indoor (employees) and outdoor audiences 
(suppliers and clients). Thus, it was intended to investigate arising causes and 
motivations from concerning about sustainability in the corporative world that are 
available by corporative discourse showed inside institutional material through 
internet hosting.  In the moment of proposing the assumption concerning to the 
companies sustainability information which occurs in an artificial way with the goal to 
inform the community, clients and suppliers about environments serviceable acts, it’s 
clear that all arrangements in such communications are linguistic specific handling, 
called, in this case, greenwashing, which are, in a hybrid form and undergo the 
concern to syntax, word choosing, audience knowledge and argumentative 
techniques studied by managers and embedded to corporative marketing theories. 
It’s believed that corporative communications, such as any communication, are 
hardly focused in social ideological issues, and are in convergence to Portuguese 
specific terms in order to promote speakers compliance.  In this research, the 
ideological focus is concentrated in socially sustainable and responsible bias. 
 
 
Keywords: text, discourse, CDA, TODA, sunstainability, marketing, greenwashing. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

  O tema desta pesquisa fundamenta-se na linha Texto e discurso, 

nas modalidades oral e escrita, de forma a visar à leitura e à produção de textos 

e discursos, do ponto de vista sócio-cognitivo-interacional, estando, pois, atrelada, 

especificamente, ao estudo do discurso do marketing sustentável, apresentado 

publicamente em sites institucionais. 

 Para que o discurso do marketing apresente estratégias que 

promovam a sustentabilidade empresarial, necessárias para uma boa visibilidade 

da empresa, são essenciais planejamento e investimento em atividades de 

comunicação, quais sejam publicações, eventos, vídeos, redes sociais e 

campanhas de endomarketing. 

Embora a ideia de que nada substitui o diálogo e a interação face a 

face, a força na comunicação depende, ainda, daquelas estratégias e, por este 

motivo o foco desta pesquisa é o estudo da comunicação institucional que está 

disponível no ciberespaço, sobre o qual se tratará posteriormente. 

 O plano de comunicação interna, ou seja, aquele que atinge 

diretamente aos colaboradores e está intimamente ligado aos objetivos da 

organização, pois é pautado na consciência de que ter um fluxo comunicacional 

de informações que incentive a interatividade, faz com que todos se sintam parte 

do todo, sendo que, para que sugestões advindas do setor operacional cheguem 

ao estratégico, é preciso ouvir, sentir, avaliar e planejar.  

É preciso que o canal comunicativo esteja aberto e que todos os atores 

entendam o discurso empresarial da mesma forma, para tanto, toda a empresa 

busca definir sua missão, sua visão e seus valores, mesmo antes de existir. A 

missão é a essência do negócio e, para Drucker (2006, p. 28) “define o que a 

organização considera importante, ou seja, como a empresa pensa em fazer a 

diferença na economia e na sociedade.”; a visão é a projeção do que se quer ser 

em um prazo de tempo específico e os valores consistem na soma de todos os 
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conhecimentos contidos na empresa, bem como as crenças, regras e 

comportamentos. 

 

A comunicação, no que diz respeito à empresa, deixou de ser estática 

e passou a ser integrada, segundo Lupetti (2007), pois precisa, além de informar, 

capturar a atenção do espectador para que este escolha o que lhe é mais 

relevante. Todo esse movimento comunicacional acontece mediante o uso das 

novas tecnologias.  

 A atratividade na comunicação corporativa é uma escolha racional 

que ocorre de fora para dentro; o público está, pois, entre o emissor (empresa), o 

meio, (contexto) e a mensagem, que consiste nas ações comunicativas de uma 

sociedade. 

 Cabe destacar a importância dos recursos argumentativos para que 

discurso e receptores interajam e o processo de reversibilidade esteja garantido, 

de forma a atingir um número maior de pessoas, a fim de que a comunicação 

aconteça, também, por meio de disseminadores e formadores de opinião,  

 As empresas responsáveis estão saindo do campo da simples 

comunicação para atingir o diálogo, de forma a potencializar uma mão de via 

dupla, pois se algo é compartilhado com alguém, este se torna um corresponsável 

pelas vitórias e pelos erros que possam ocorrer. 

 A comunicação corporativa destrói ou constrói uma imagem e é 

preciso educar para comunicar o que a empresa faz de positivo para a 

comunidade, para o meio ambiente, para a educação, ou para outros pontos 

julgados relevantes. Isso deve ser mostrado a todos os atores e ser considerado 

como uma propaganda positiva da empresa, sem ter o rótulo de propaganda.  É 

exatamente este o ponto em que o problema da pesquisa se insere. 

 Surge a questão: o discurso do marketing garante que as ações 

referentes à sustentabilidade existam nas empresas, de modo a informar a 

comunidade, clientes, fornecedores? Ou consiste simplesmente na realização de 

manobras de comunicação muito específicas para atrai-los e retê-los? 

 Acredita-se que os estudos de análise do discurso, das teorias de 

texto, dos mecanismos sintáticos, semânticos e retóricos, bem como de estudos 

pautados na situação de produção dos textos e na influência dos processos 

mentais e orientações ideológicas, junto aos estudos acerca das teorias de 
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marketing e análise de conteúdo linguístico em catálogos ou portfólios e manuais 

de convivência possibilitem o levantamento de hipóteses para o estudo acerca da 

real preocupação de hoje com a sustentabilidade no mundo das grandes 

empresas. 

 Como objetivo geral, pretende-se averiguar as causas e as 

motivações advindas da preocupação com a sustentabilidade no mundo 

corporativo, por meio do discurso empresarial apresentado em material 

institucional. 

 Especificamente, se faz necessário apresentar os conhecimentos: 

acerca da comunicação corporativa, os conhecimentos relativos ao texto, discurso 

e interação para que se possa investigar o quadro da intencionalidade e dos 

mecanismos utilizados em tais construções, perceptíveis por meio da utilização de 

operadores argumentativos. 

 Ao se propor a hipótese de que preocupação com a sustentabilidade 

das empresas ocorre de maneira artificial, a fim de informar a comunidade, 

clientes, fornecedores sobre os atos benéficos realizados ao meio-ambiente, 

parece claro que todos os mecanismos utilizados em tais comunicações 

constituem manobras, muito específicas, de cunho linguístico, as quais se 

apresentam de forma híbrida e que passam pela preocupação com a sintaxe, a 

escolha de palavras, o conhecimento da plateia e as técnicas argumentativas 

estudadas pelos administradores e incorporadas às teorias de marketing 

institucional. 

 As comunicações institucionais são extremamente focalizadas em 

questões ideológicas da sociedade, e estão colocadas com uma convergência 

para termos específicos da língua portuguesa, de forma a promoverem a adesão 

de seus atores. 

 O crescimento da preocupação com a sustentabilidade em que 

estão operando as grandes empresas instiga o questionamento de que se, 

realmente, há uma proposta calcada no sustentável, por parte das empresas, ou 

se tal comportamento existe apenas no papel, como uma proposta de marketing 

empresarial, visto que se a comunicação corporativa destrói ou constrói a imagem 

da empresa.  A credibilidade desta ocorre por meio da comunicação institucional, 

atrelada a fatores como: ética, constância de ideais, identidade da marca ou o que 

ela reflete, posto que, a sustentabilidade quando adequadamente apresentada, 
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pode, sim, carregar intenções muito específicas, no que diz respeito à 

propaganda positiva de uma marca. 

 Mediante isso, este trabalho consiste em cinco capítulos, a saber: 

 O primeiro capítulo faz referência aos estudos de teorias de texto, 

conta com a apresentação dos estudos de Adam (1999), Comte (1977), Fiorin 

(2002), Guimarães (1989), Halliday (1989), Koch, (2004) e Neves (2006), dentre 

outros, contando, ainda, com os estudos do discurso, postulados por Brandão 

(2003), Fairclough (2001), Faraco (2013), Maldidier (1993) e Pêcheux (1990 e 

2002), apontados em ordem alfabética, pois não se trata, neste momento, de 

mensurar a importância ou a cronologia desses estudos. 

 O segundo capítulo trata de maneira mais profunda das questões do 

discurso, ele está centrado basicamente nos estudos de Fairclough (1989, 2001 e 

2003), Pêcheux (1990 e 2002), Resende e Ramalho (2011 a e b) e se concentra 

nos estudos da Teoria Social do Discurso, postulada pelo primeiro autor, Norma 

Fairclough. 

 O terceiro capítulo se refere, especificamente, ao discurso de 

marketing, perpassando pelo seu conceito e por questões acerca do 

comportamento do cliente e da sustentabilidade, apresenta os estudos de Alessio 

(2001), Kotler (1996, 2000); Kotler & Keller (2012), Robbins (2002) e Volpi (2007), 

dentre outros autores referidos.  

   O quarto capítulo envolve a questão social, mais especificamente a 

questão da cibercultura, estudada por Gomes (2006), Johnson (2001), Lévy 

(2000) e Santaella (2004), 

   E, finalmente, o quinto capítulo, que apresenta um estudo sobre o 

corpus, composto por prints de tela do site do Banco Santander, dizem respeito à 

sustentabilidade e responsabilidade social e em seguida o capítulo apresenta a 

análise textualmente orientada (ADTO), com base nos estudos de Norman 

Fairclough, de forma a buscar perceber como é estruturada, produzida e recebida 

tal comunicação pelo leitor.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma 

gota de água no mar.  

Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. 

  

Madre Teresa de Calcutá 



 

CAPÍTULO 1: QUESTÕES ACERCA DO TEXTO E DO DISCURSO 

 

 

O que é um discurso? Em que difere de um texto? Antes que se 

possa responder à questão é preciso retomar algumas concepções teóricas. É 

importante que se inicie tal reflexão com o fato de que o tratamento do texto é 

contemporâneo ao do discurso, embora aquele possa parecer mais comum do 

que este. 

Há três momentos nos estudos da teoria de textos, como segue: 

primeiramente, o estudo das análises transfrásticas, depois o período que trata 

das gramáticas do texto e, por fim, as teorias de texto, momento em a linguística 

textual passa a ter mais destaque na academia. 

Este capítulo pretende apresentar conceitos acerca do texto e do 

discurso por estudiosos dos temas para que se consiga entender o conceito de 

texto e de discurso, nos dias atuais e, a partir dai, poder ser realizada uma análise 

na perspectiva de Fairclough. 

É importante enfatizar que a distinção destes momentos de estudos 

– da frase, da gramática e do texto – obedece apenas a uma ordem tipológica, 

que se presta a uma questão didática e não a uma ordem cronológica. 

 

1.1 Primeiras reflexões acerca do texto 

 

Retomando a questão dos três momentos do estudo do texto, Elisa 

Guimarães (2010) ensina que: 

 

Desde a década de 1960, investigações revalorizam as 
questões atinentes à existência de uma unidade linguística 
superior à frase, designada por texto, em uma tentativa de 
conceitualizar um nível de análise irredutível, do ponto de vista 
semântico, a uma mera concatenação de frase. (GUIMARÃES, 
2010, p. 62) 
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No mesmo momento em que o estudo do texto assume posição de 

destaque na hierarquia linguística, inicia-se o pensamento acerca do que é 

contemplado, de fato, por ele. Palavra? Frase? Sentença? 

Embora os estudos do texto seguissem orientações bem distintas, 

de cunho estruturalista, gerativista ou funcionalista, consistiam em conceitos 

diversos, de acordo com Koch (2004, p. 03), para quem o texto era 

 
concebido como uma “frase complexa”, “signo linguístico primário” 
(Hartmann, 1668), “cadeia de pronominalizaçãoes ininterruptas” 
(Harweg, 1968), “sequencia coerente de enunciados”(Isenberg, 
1971), “cadeia de pressuposições” (Bellert, 1970). 
 

 

A primeira fase da Linguística Textual em que figuram os estudos 

de Van Djik (1972) defendeu que um texto poderia ser uma sentença máxima ou 

a maior unidade linguística possível em uma língua. Mediante tal ideia surge a 

necessidade de se construir uma gramática textual, com analogia às já existentes 

gramáticas da frase. 

 

É como vemos em Koch (id, p.05):  

 

As tarefas básicas de uma gramática de texto seriam as 
seguintes: 

a) Verificar o que faz de um texto ser um texto, ou seja, 
determinar seus princípios de constituição, os fatores 
responsáveis pela sua coerência, as condições em que se 
manifesta a textualidade; 

b) Levantar critérios para a delimitação de textos, já que a 
completude é uma de suas características essenciais; 

c) Diferenciar as várias espécies de textos. 

 

Em alguns momentos, os estudos da gramática da frase e do texto 

não conseguiam dar conta de alguns sentidos, uma vez que o texto estava bem 

estruturado, mas o sentido poderia estar corrompido e é neste momento que 

surge a preocupação com um novo componente: o semântico. 

Tal componente foi tratado pelas gramáticas de texto, mais 

especificamente pelas macroestruturas profundas, estudadas segundo Koch (id, 

p.9), por Dressler (1970 e 1972), Brinker (1973), Rieser (1973 e 1978) e Viehgwer 

(1976 e 1977), dentre outros.  
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Com a evolução dos estudos, muitas questões antes não estudadas 

passam a figurar no cenário da Linguística Textual, uma vez que os estudos vão 

mais além do que a abordagem sintático-semântica. Neste momento, a adoção de 

uma perspectiva pragmática foi inevitável, pois o falante, seus atos de fala e 

outras possibilidades passam a contemplar e ampliar as investigações 

linguísticas. 

 Diante disso, muitas questões começam a se desenhar, abrindo 

espaço a três vertentes de estudo do texto, centradas na ideia pragmática, 

representadas: pela textualidade, pela intertextualidade e pela argumentatividade.  

A textualidade, para Beugrande (1983) consiste nas propriedades, 

ou nos princípios que constituem um texto, ou seja, o que faz um texto ser um 

texto e não uma reunião de palavras sem sentido. A textualidade é a perspectiva 

que estuda as propriedades textuais, como coerência e coesão, dentre outras. 

A intertextualidade, de acordo com Koch e Travaglia (1997, p.88) 

“diz respeito aos fatores que tornam a utilização de um texto dependente de um 

ou mais textos previamente existentes”, de certa forma, pode-se perceber partes 

de um texto em outros textos, seja para parafrasear, parodiar, ilustrar, citar, etc. 

Já a argumentatividade se configura inerente aos discursos e, 

segundo Koch (1984, p.19)  

 

A interação social por intermédio da língua caracteriza-se, 
fundamentalmente, pela argumentatividade. Como ser dotado de 
razão e vontade, o homem, constantemente, avalia, julga, critica, 
isto é, forma juízos de valor. Por outro lado, por meio do discurso - 
ação verbal dotada de intencionalidade - tenta influir sobre o 
comportamento do outro ou fazer com que compartilhe 
determinadas de suas opiniões. É por esta razão que se pode 
afirmar que o ato de argumentar constitui o ato linguístico 
fundamental, pois a todo e qualquer discurso subjaz uma 
ideologia, na acepção mais ampla do termo. 

A "neutralidade" é apenas um mito: o discurso que se pretende 
"neutro", ingênuo, contém também uma ideologia - a da sua 
própria objetividade. A aceitação desse postulado faz cair por terra 
a distinção entre o que tradicionalmente se costuma chamar de 
dissertação e de argumentação, visto que a primeira teria de 
limitar-se, apenas, à exposição de ideias alheias, sem nenhum 
posicionamento pessoal. Ocorre, porém, que a simples seleção 
das opiniões a serem reproduzidas já implica, por si mesma, uma 
opção. 
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Muitas vezes, o texto em si foi visto como “produto” e não como 

“processo” porque enquanto possibilidade de estudo poderia não dar conta de 

análises mais profundas, visto que neste caso, seria preciso que o analista 

estivesse centrado em todos os processos em que cada texto ocorre. 

Embora muito tenha se estudado sobre o texto produto, o texto 

processo passa a ter relevância nos estudos, estes passam a se preocupar com 

o componente pragmático, pois que a investigação acerca dele abrange também 

seu contexto, entendido como conjunto das condições externas àquele, as quais 

compreendem sua produção, a recepção e a interpretação. 

Com relação às hipóteses levantadas e situadas na Pragmática, a 

Linguística Textual privilegia a textualidade e a tessitura, a fim de traçar o que faz 

um texto ser assim considerado; a intertextualidade fica a cargo da Análise do 

Discurso e dos linguistas do discurso e a argumentatividade é estudada pela 

Retórica e representa a ação sobre o outro e sobre a evidência de falta de 

ingenuidade na fala. 

Segundo Guimarães (1981), o texto escrito, em sentido estrito, 

diferencia-se do diálogo a partir da relação factual que se estabelece entre locutor 

e destinatário. No texto escrito, alguém se fixa como locutor, deixando o outro 

como destinatário, não havendo possibilidade imediata de troca de papéis, 

predominando uma organização interna, de forma que não haja possibilidade de 

ajustes desses papéis entre o enunciador e enunciatário.  

Na linguagem falada, mais comumente no diálogo, há uma 

constante troca de papéis entre os participantes porque as relações são mais 

instantâneas, embora os envolvidos já tenham um projeto – prévio e incipiente – 

do que pretendem dizer. 

É importante chamar a atenção para o fato de que o texto, quando 

escrito, ser realizado por meio do uso de palavras de uma determinada língua, 

bem como pelo uso de recursos gráficos específicos, enquanto os seus sentidos 

(suas significações) não se processarem assim, uma vez que se constroem no 

texto oral, junto aos atos de fala.  

Mediante a presença dos sentidos, começa a configurar-se o estudo 

do texto, propriamente e consegue-se entender o que a Análise Crítica do 

Discurso, doravante ACD, posteriormente pretenderá: estudar as peculiaridades 
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linguísticas que refletem e se constituem pela ideologia, não do texto, mas do 

discurso. 

A Semântica está focalizada na fala e estuda as significações que, 

por sua vez, implicam os sujeitos. Estruturas semânticas são singulares em cada 

ato de fala e estes constituem a principal função comunicativa e representam o 

meio pelo qual os objetivos da comunicação são alcançados.  

 Hymes (1972) sugere três planos para se analisar os atos de fala: 

as situações em que ocorrem essa fala, os acontecimentos dessa fala e os atos 

dessa fala. Para o filósofo da linguagem Austin (1990), os atos de fala se 

classificam em: locucionários, ilocucionários e perlocucionários. 

O ato locucionário representa a emissão de um enunciado formado 

por orações aceitas, gramaticalmente, dentro de um sistema linguístico que se 

refere ao universo do discurso, ou seja, consiste no que é dito, enunciado. 

O ato ilocucionário representa o centro da teoria da fala e é 

estudado pela Pragmática, nesse ato, a língua constitui um meio para chegar a 

um fim, que é a comunicação, ou seja, consiste no que foi dito, por quem foi dito e 

como foi dito e está, pois, centrado no “eu”. 

 O ato perlocucionário é o sucesso do ato comunicativo e surge das 

circunstâncias da enunciação em certo contexto e constitui os efeitos desejados 

pelo ato ilocutório. Representa o que o “tu” entendeu. Um ato perlocucionário 

jamais é marcado e nenhum enunciado aparece como o realizando, mas o qual é 

realizado no e pelo discurso, ou seja, o que foi entendido não é registrado. 

Se você está tomando o café e alguém ao seu lado diz: “- Meu café 

está amargo”, há como ato locucionário entender-se que o café do outro está com 

pouco açúcar, ou seja, exatamente o que a sentença diz.  

Como ato ilocucionário, centrado no “eu” entende-se que se meu 

café está sem açúcar e você está do lado do açucareiro, você deve alcança-lo 

para mim. Já o ato perlocucionário, centrado no “tu”, no que o “tu” entendeu, não 

pode ser determinado. 

Outros pontos centrais para a Pragmática, que muito interessam 

aqui, são o contexto e sua análise, pois transformam a oração em enunciado e 

representam o ponto fundamental para interpretar as mensagens, sem eles, o 

discurso não passaria de um mero conjunto de proposições lógicas.  
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As variáveis do contexto são: situação, entorno-lugar, tempo; o 

contexto, o marco textual; implicações, pressuposições, pressuposição 

pragmática, as ideias, valores e os conhecimentos culturais.  

As reflexões até este momento concentram-se nas teorias que 

embasam o texto, que, em tese, é uma unidade linguística presente no discurso; 

e considerando que este se desenvolve por meio de textos, ou seja, a partir do 

estudo do discurso, há uma diversidade de questões a serem analisadas, 

inclusive as mais específicas para este trabalho, que consistem nos 

apontamentos acerca do discurso. 

Halliday (1989) acredita que o texto é um intercâmbio de 

significados, ainda que possa ser considerado produto e processo; Neves (2006) 

entende que a linguagem e a produção textual se dão apenas por meio da 

interação. No entanto, o mais importante é o entendimento de que um texto se 

configura, por diversos planos, em interação (Adam, 1999) e deve ser entendido 

como um todo comunicativo, pois jamais será um amontoado de frases 

desconexas (Fiorin, 2002). 

Na verdade, se faz necessário estudar alguns dos conceitos e 

aplicabilidades do discurso para que se entenda que muitos autores contemplam 

texto e discurso como sinônimos, enquanto que outros os diferem, considerando 

o texto como uma materialidade do discurso. 

 

1.2 Outras abordagens acerca do texto 

 

 

Como já é sabido, durante muito tempo a oralidade se sobrepôs à 

escrita e, conforme Ferreira (2004) podemos confirmar tal informação ao lembrar 

Platão, Sócrates, Rousseau e Lévi-Strauss. (Ferreira: 2004) 

Após esse momento, com a instauração da escrita, vista pelos 

teóricos citados como uma forma de poder social, o homem esteve ocupado 

somente em transcrever os signos linguísticos e, conforme Sautchuck (2003, p. 

12), nos dias atuais, o quadro é o seguinte: 

 

A comunicação escrita vem sendo caracterizada por um 
funcionamento in abstentia, isto é, como uma modalidade de uso 
da língua que se realiza numa disjunção temporal e espacial, em 
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que o emissor dirige-se a um receptor ausente e um receptor 
ausente recebe uma mensagem de um emissor também ausente. 
 
 

Embora, muitas vezes textos mal formados, deixem de lado 

informações importantes como a ideia de que a linguagem humana é estabelecida 

pela atuação intencional do homem na sociedade, é preciso pensar na 

textualidade de um texto. 

O fato é que o ato de escrita depende de estratégias cognitivas e 

metacognitivas, as quais, por sua vez, dependem de uma competência 

comunicativa, de caráter social. Como tal caráter está presente na produção de 

um texto, pode-se dizer que todo o texto está imbuído de um caráter ideológico. 

Escrever sobre determinado assunto depende do comportamento automático 

(cognitivo) e da consciência reflexiva e intencional (metacognitiva) do autor. 

(SAUTCHUCK 2003), 

Sautchuck (id) vê o texto, enquanto processo como uma unidade 

comunicativa de caráter social, que se inicia pela coerência e intencionalidade do 

seu emissor, apontando que as estratégias antes referidas são cognitivas, já que 

só se atribui sentido para algo que se lê, escreve e para o que é conhecido, dessa 

forma, as memórias de curto, médio e longo prazo, possuem relevância, enquanto 

modelos linguísticos, e auxiliam a produção da escrita. 

Sautchuck (id) pressupõe que um escritor proficiente e ativo prevê 

um leitor interno (o próprio escritor do texto processo) e outro externo (um leitor 

virtual de seu texto produto) para seu texto. O primeiro tem por objetivo reordenar, 

conferir, confirmar discordar e até mesmo autocorrigir o texto, tendo em vista a 

presença do segundo, que terá acesso apenas ao texto finalizado em mãos. 

Meurer e Roth (1997) trabalham com a ideia da existência de 

módulos interligados para o estabelecimento da textualidade de um texto. Tais 

módulos representam os processos e os recursos na produção deste e estão 

interligados a fatos reais, histórias discursivas, parâmetros de textualização, 

monitoramento e representação do modelo mental do escritor. 

Para esses autores, o texto é visto como produção a partir da 

utilização de um conjunto de parâmetros de textualidade diretamente 

influenciados pela história discursiva individual do escritor. 
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Antes de produzir um texto, o escritor depende de uma motivação, 

que pode ser espontânea ou imposta para que a história discursiva individual seja 

ativada, já que esta está intimamente ligada à discursividade institucionalizada. A 

eficácia de tal produção dependerá dos parâmetros de textualização: 

representações simbólicas, objetivos, identidade, tipo ou gênero textual a ser 

escrito, relações oracionais, coerência e a consciência do ato de ler, controlados 

pelo monitor mental do escritor. 

São esses parâmetros que gerarão as ideias a serem discutidas no 

texto, que farão o planejamento, que organizarão, editorarão e executarão o texto 

como produto final. 

Moirand (1998) acredita que uma boa produção textual depende de 

bons exercícios linguísticos, pois estuda a textualização e formação de sentido 

em uma segunda língua, o que foge, em parte, do objetivo, aqui, no entanto, é 

possível se utilizar de algumas ideias importantes dessa teoria. 

É preciso que o autor coloque-se na produção de leitor, do mesmo 

modo que pensa, visto que, com esse pensamento, o autor aprimora a 

compreensão global e fica ciente das condições de produção de seu texto. 

(SAUTCHUCK, 2003) 

Moirand diz que o escritor deve complementar o elemento bruto do 

texto, o que tem a ver com o conhecimento histórico-social do assunto a ser 

tratado. O conhecimento do tema, para ela (1988, p. 96), é relevante, pois quando 

o texto deixa de ser processo e passa a ser produto “Toda a leitura adulta supõe 

que haja um ‘projeto’ de leitura e implica que o ‘sentido’ do texto seja dado em 

grande parte pelo leitor”. 

Vigner (1988, p. 109), que trabalha com a produção textual em um 

nível mais argumentativo, diz que “a função da escrita é de dar conta de uma 

sequência de conhecimentos para chegar mais ou menos à técnica de narração”. 

Para ele, há uma preocupação da passagem da frase para o discurso, a qual não 

se constitui como uma soma de ideias, mas como uma elaboração de 

progressões semânticas e linguísticas, criadas pelo escritor, devendo ir ao 

encontro da coerência e da autenticidade do que se quer dizer. 

O processo de retextualização acontece de uma forma crescente e 

envolve operações complexas, monitoradas e automatizadas pelo indivíduo. 

Estas operações, entretanto, não consistem apenas na reprodução de uma ideia, 
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mas, na compreensão, adequação e num encadeamento de reformulações 

textuais a serem feitas. 

Para Marcuschi (2001), algumas variáveis devem ser examinadas 

antes de ser iniciado o processo de reescrita, tais como: o objetivo do artigo 

(editorial) a ser escrito, a relação entre o produtor original (autor da reportagem) e 

o transformador (que opinará sobre o texto-base), a relação tipológica entre textos 

e os processos de formulação adequados a cada modalidade. 

Dos processos citados por Marcuschi (2001, p 62-63), aponta-se 

como importante a passagem da abrangência do referencial de base à precisão 

dos objetivos do transformador, ou seja, à idealização do tom neutro do emissor 

ao tom intencional do transformador. 

O mesmo autor (id) ainda propõe um quadro com nove operações 

de transformação textual que vão do “texto base” ao “texto alvo”, que devem ser 

seguidos de forma flexível, pois, segundo ele, “não se trata de uma receita, tal 

como as que permitem a confecção de um gostoso bolo” (2001: 74), mas de uma 

sequência sugerida, passível de mudanças. 

Quando um trabalho de escrita, baseado em determinada teoria, é 

realizado é fato que o “texto base” é um texto bem formulado, o que causa dúvida 

é de que forma tal texto está, fica ou permanece ligado às necessidades do leitor. 

 

 

1.3 O Discurso 

 

 

  Muitas abordagens distintas são atribuídas ao conceito de discurso 

porque muitas variedades no seu campo de atuação ou em áreas próximas 

utilizam a expressão para identificá-lo como objeto de análise. Isso acontece 

porque há a preocupação dos analistas em combater a perspectiva estruturalista, 

foco da linguagem, no referido momento. 

  Desta forma, muitas práticas usam como objeto o que se 

convencionou chamar de discurso, o que não quer dizer que o seja, mas, em um 

momento de libertação das amarras estruturais, são percebidas práticas distintas 

utilizando o mesmo objeto. 



29 
 

  Quatro pontos muito distintos partem desta inquietação e buscam 

por uma descrição da palavra “discurso”, a saber: a perspectiva dos 

estruturalistas, na década de 50, principalmente nas pesquisas iniciais de Harris, 

na qual o sujeito reproduz um sistema linguístico com uma língua invariável e, 

neste ponto, o discurso pode ser chamado de texto, conforme já tratado 

anteriormente; a perspectiva da materialização ideológica, defendida por Pêcheux 

e outros filósofos marxistas, na década de 90; a perspectiva de uma prática social 

que se utilizou de uma análise tripartida em de texto, prática social e prática 

discursiva, reprodutora e transformadora da realidade e do sujeito social, de forma 

que torna dialética a imagem que se tem da língua, pois ao mesmo que tempo 

que molda a sociedade é, pois, moldada por esta. Tal perspectiva foi batizada por 

Fairclough, em 2001 Análise do Discurso Textualmente Orientada, doravante 

ADTO; e, finalmente a perspectiva de Maingueneau, enaltecida a partir do ano de 

2005, que estuda o fato de que o discurso opera não sobre a realidade nem com 

o outro, com quem, sim, constitui uma polêmica, mas atua com outros discursos. 

  Se há quatro abordagens acerca do discurso, e sabendo-se que 

uma proposta para que exista contempla outra, não há um consenso engessado 

sobre o objeto em questão. No entanto, é fato que todas as perspectivas, exceto a 

estruturalista - que defende que o discurso está estruturado por uma mensagem e 

não prevê a relação com o social -, consideram que o discurso contempla, além 

da língua, as relações do sujeito com o social, de diversas maneiras recíprocas e 

nas mais distintas manifestações humanas. 

  Assim como se tentou tecer um caminho sobre o estudo do texto, 

pretende-se, aqui, tratar mais profundamente sobre a trajetória dos pensadores 

do discurso e dos analistas da AD para que, adiante, se estabeleça o foco na 

abordagem que embasará este trabalho. 

  É relevante explicar que os teóricos e analistas a serem apontados, 

aqui, bem como as teorias tratadas, não se constituem como únicos, mas como 

um arcabouço teórico representativo para o que se objetiva: traçar um percurso 

histórico do que se convencionou chamar de Análise do Discurso ou Análise de 

Discurso, termo que, segundo Faraco, (2003) foi utilizado por Zellig Harris como 

Discourse analisis, na década de 50. 

 

1.3.1 Breve histórico da AD 
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  Para Faraco (2003), a publicação de Harris (1952) intitulada 

Discourse analysis foi o ponto de partida dos estudos de AD. Tal obra foi 

publicada, pela primeira vez, na Revista Language, em 1952, reimpressa e 

editada no livro The structure of language, por Fodor e Katz, em 1962, tendo, 

também, uma versão francesa para a mesma revista Language, em 1969.  

  Na apresentação do texto, Harris conceitua a palavra discurso e 

atribui-lhe dois sentidos que são complementares, ou seja,   

 
discurso é o linguístico que ultrapassa limites da sentença e 
discurso é o conglomerado não arbitrário de sentença. O primeiro 
sentido – a ideia de um nível superior à sentença – se justifica 
pelo próprio envolvimento de Harris com um a linguística de 
níveis; o segundo atribui a esse nível superior uma organização, o 
que, por si, dá sustentação à proposta de uma análise. (FARACO, 
2003, p.247) 

 

Tal proposta buscava desenvolver um método formal de análise, com o 

intuito de estabelecer padrões de recorrência dos elementos linguísticos. Outros 

elementos como os semânticos e pragmáticos, por exemplo, não eram 

contemplados, pois a preocupação estava centrada apenas no conteúdo do que 

fora dito e não nas situações em que “o dito” acontecera.  

Harris (1952) preserva o pressuposto distribucionista em sua análise, 

bem como afirma que tal proposta não constitui um novo método, mas uma 

expansão do que se tinha realizado até então, pois o método, segundo ele, 

continua o mesmo, o que mudou foi o objeto. 

 O referido autor admite que exista uma correlação entre discurso e 

situação social, mas entende que a análise do discurso não deve estar presente 

na sua abordagem, uma vez que tal análise seria apenas intralinguística e não 

admite nenhum tipo de observação ao que foge a este escopo.   

O procedimento de análise, descrito por Harris (id) não tinha o intuito 

de versar sobre o sentido do texto, mas consistia, segundo Brandão (2003, p. 5),  

em “uma tentativa para elaborar um procedimento formal de análise dos 

segmentos superiores à frase, permitindo levar em conta relações transfrásticas 

que podem ser observadas no texto”. 
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É perceptível que Harris, na década de 50, ainda não contava com a 

questão social do discurso, mas é fato que rompeu com a perspectiva adotada até 

então.  

No período em questão, outros autores começam a perceber nuances 

no “discurso”; Roman Jakobson (2010), fundador do Círculo Linguístico de Praga, 

cria a Teoria da Comunicação, admite seis elementos comunicativos, que eram: 

remetente, mensagem, destinatário, contexto, código e contato. Além de 

Jakobson perceber a interação entre destinatário, contexto e contato, descreve 

seis funções de linguagem, pois para ele (id, p. 157), “a estrutura verbal de uma 

mensagem depende basicamente da sua função predominante”, ou seja, uma 

comunicação pode ter mais de uma função, mas apenas uma será predominante. 

O quadro, a seguir, parece esclarecer o ponto entre elementos e 

funções da linguagem. 

 

Quadro 1: elementos de Comunicação e Funções de Linguagem 

Elemento Definição Função Características 

Básicas 

Remetente Quem emite a mensagem. Emotiva ou 
Expressiva 

Uso de interjeições e da 
primeira pessoa 

Mensagem O conteúdo do que se quer 
dizer. 

Poética Criatividade e escolha de 
palavras na construção de 
uma mensagem. 

Destinatário Quem recebe a mensagem. Conativa Uso do vocativo e do 
imperativo, muito utilizada 
na linguagem da 
propaganda. 

Contexto Atmosfera em que acontece 
a comunicação. 

Referencial, 
Denotativa ou 

Cognitiva 

Centrada na terceira 
pessoa, sem 
manifestações de 
sentimentos ou de 
intencionalidade. Uso da 
clareza e objetividade, 
bem apropriada ao 
ambiente empresarial, por 
exemplo. 

Código Linguagem utilizada na 
comunicação. 

Metalinguístic
a 

Explicação do código por 
ele mesmo, uso de 
paráfrases e citações. 

Contato Canal em que a mensagem 
acontece. 

Fática Serve para testar o canal 
da comunicação, 
estabelecer um canal ou 
prolongar a comunicação. 

Fonte: baseado em Jakobson, 2010.  
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Émile Benveniste com seus estudos acerca da Teoria da enunciação 

redimensiona, de certa forma, o seu olhar para a língua, afirmando que a 

linguagem em si só é possível junto ao outro, de modo a impulsionar a polaridade 

eu-tu, na obra Problèmes de linguistique générale publicada em dois volumes, em 

1966 e 1974, respectivamente.  

Contemporâneo de Benveniste, o também linguista Michael Pêcheux 

insere seus estudos no contexto francês, que vê a língua como um processo 

histórico, privilegiando as condições de produção e de recepção de textos. Ele e 

Jean Dubois foram os primeiros que buscaram utilizar o cenário político em suas 

análises, no caso as questões que permeavam o tema da Revolução Francesa. 

Guerra, 2009, p.3 explica que: 

 

Nos trabalhos de Michel Pêcheux, elaborados no período de 
1977 e 1982, o estudioso francês reflete sobre os contextos 
epistemológicos das Ciências Humanas na França, dos anos 50 
até o começo dos anos 80. Além de refletir sobre a própria história 
das Ciências Humanas, o teórico analisa as bases 
epistemológicas que possibilitaram o surgimento da AD. Para 
tanto, sua ótica centraliza-se no papel da Linguística no âmbito 
das Ciências Humanas, nas suas crises, nas suas conquistas e na 
contribuição que a ciência da linguagem traz ao campo da AD. 
Nesse pensamento, está presente o que Pêcheux chama “a tripla 
entente” (SAUSSURE-MARX-FREUD) que fundamenta toda a sua 
obra. 

 
 Para Maldidier (1994, p, 176) Dubois acreditava que “a AD é 

pensada em um continuum: a passagem do estudo das palavras (lexicologia) ao 

estudo do enunciado (análise de discurso) é natural, é uma extensão, um 

progresso permitido pela linguística”. 

 Neste caso, a AD percebeu os mais diversos processos de poder e 

reprodução de poder hegemônico por meio do uso da linguagem, ligada a 

políticas partidárias e embasada por três pilares epistemológicos, quais sejam: o 

aparelhamento social (AIEs) de Althusser (2001), a intervenção do inconsciente, 

de Lacan e A convenção social de linguística extrínseca ao sujeito, do 

estruturalista Ferdinand Saussure. 

 Althusser (2001), que tratou de uma teoria com base marxista e que 

buscou verificar como as pessoas interagiam socialmente, considerou que toda a 

ação social é conflituosa e manipulada por interesses ideológicos, denominando 

os Aparelhos Ideológicos do Estado instituições como a escola, a igreja, as 
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famílias, as empresas e os sindicatos, por exemplo, pois todas elas, que 

aparelham a sociedade, também a manipulam e tornam os sujeitos resultados 

materializados de suas ideologias. Esses pontos que firmam a importância desse 

autor no cenário da AD. 

 Lacan (1992) parte do princípio da psicanálise, ou seja, de uma 

visão do sujeito que se forma como resultado do inconsciente, que é instituído no 

discurso de outrem, posto que um sujeito não seja substancial porque depende de 

outro para que exista. Esse outro é quem sempre tem sempre uma posição de 

dominância com relação ao sujeito. 

Finalmente o último pilar epistemológico pode ser apresentado com 

base no estruturalismo saussureano, uma vez que a língua não poderia ser 

compreendida pela sua relação com o mundo é bem aplicável as ideias do autor, 

que sempre trabalhou com um modelo cartesiano de análise enfocando a Teoria 

das Dicotomias, que foi, de certa forma suspensa para que novos objetivos 

científicos fossem definidos. 

 

 

1.3.2 Fases e divisões de AD 

 

  

Com relação às fases pelas quais a AD passou, três delas podem ser 

destacadas. A primeira constitui o período das máquinas discursivas, em 1969, 

momento em que Pêcheux apoiava o método Harris (1950) e que os discursos 

eram analisados com base em algoritmos, buscando o que se convencionou 

chamar de uma análise automática de discurso, já que cada processo discursivo 

era constituído de uma “máquina discursiva” (Melo, 2009). 

 É relevante ressaltar que tais análises apresentavam algo comum, 

pois sempre utilizavam como corpus os discursos de cunho autoritário e político, 

ou discursos, de certa forma, doutrinatórios. 

 A segunda fase da AD pode ser denominada de fase em que foram 

enaltecidas as formações discursivas, doravante FDs, por volta de 1975, fase em 

que também surgem dos estudos de Pêcheux, que revisa teorias da primeira fase 

e revisita textos de Michael Foucault, na sua publicação Les Vérites de la Palice, 



34 
 

reconhecendo que as FDs não constituem um espaço estrutural fechado, mas 

relacionado com seu exterior ao ser. 

 Segundo Foucault (1990, p.314), uma FD é “invadida por elementos 

que vêm de outro lugar, isto é de outras FDs que se repetem nela, sob forma de 

pré-construído de discursos transversos”. Neste momento, o discurso passa a ser 

visto como determinante do que pode ou deve ser dito, a depender do papel 

social que o sujeito enunciador ocupa. 

  Brandão (2003, p.7) sobre a segunda fase da AD ensina que: 

 

Assim, depois de 1975, AD passa a uma segunda fase em que, 
a partir dessas construções do momento inicial, objetos de críticas 
pertinentes, se dão desconstruções e reconfigurações provocadas 
pelas  transformações da conjuntura teórica e política que 
acontecem na França.    

 

  Esta segunda fase é um amadurecimento da primeira fase e é 

predominantemente marcada por regras de controle social, as quais são 

constituídas por FDs e apresentam uma nova forma de se pensar a AD, que 

passa a ser por meio da percepção e aceitação da heterogeneidade do discurso, 

considerando a interdiscursividade. 

No momento em que se passa a considerar a questão da 

interdiscursividade, fica claro que o discurso opera sobre outros discursos, o que 

constitui a linguagem, fundamentalmente, como heterogênea, sobre isso, 

Maldidier (1994, p.181) aponta: 

 

No campo da linguística, é a chegada tardia, mas massiva, da 
pragmática, da filosofia da linguagem, da análise da conversação, 
é a crise das linguísticas formais e o sucesso da linguística da 
enunciação, a recepção de Bakhtin-Volochinov.  Essa agitação 
traz referências novas, abre possibilidades de recursos, favorece 
a emergência de objetos novos. 

 

  Jaqueline Autier-Révuz, pesquisadora da teoria da heterogeneidade 

mostrada e da heterogeneidade constitutiva do discurso (1990), de certa forma, 

promove o enfraquecimento das FDs. Neste caso, tais estudos vão ao encontro 

dos estudos de Bakhtin (1979), uma vez que a língua só poderia ser constituída 

pela interação verbal. 
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  A heterogeneidade poderia se encontrada em qualquer texto, sob 

forma de intertextualidade, citações ou quaisquer outras marcações percebidas, 

assim, segundo Authier-Révuz (1990, p.3)  

 

A heterogeneidade constitutiva do discurso e a 
heterogeneidade mostrada no discurso representam duas ordens 
de realidade diferentes: a dos processos reais de constituição dum 
discurso e a dos processos, não menos reais, de representação, 
num discurso, de sua constituição. 

Não se trata de assimilar um ao outro, nem de imaginar um 
relacionamento simples, de imagem, de tradução, nem de 
projeção de um no outro; essa relação de correspondência direta 
é tanto porque ela faria supor uma transparência do dizer em suas 
condições reais de existência quanto pela irredutibilidade 
manifesta das duas heterogeneidades. 

   

Ou seja, a heterogeneidade mostrada está ligada à questão do 

domínio do discurso, que não pode ser recuperado na superfície do texto, mas 

que pode ser acionado pela memória discursiva e a heterogeneidade constitutiva, 

que constitui e embasa, de fato, o discurso. 

Ate aqui, foram tratados pontos daquilo que diz respeito ao texto, 

das teorias de texto e do discurso e teorias deste; estudos os quais foram de 

suma importância para que fossem entendidos o surgimento e importância dos 

estudos de AD, que antecedem o período que interessa, em especial, a esse 

trabalho, denominado Análise Crítica do Discurso Textualmente Orientada, 

doravante ADTO, sobre a qual se tratará no próximo capítulo.  Para que se possa 

apresentar, de fato, a perspectiva da ADTO ainda é importante pontuar questões 

conceituais relativas à ACD. 

 

  

1.3.3 Perspectivas da ACD 

 

 

  A ACD surge, de fato, a partir de 1979, com um trabalho intitulado 

Language and Control, de Fowler, Hodge e Kress, o qual apresentou uma 

preocupação em entender o discurso como prática social. 
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  Essa linha consiste em um estudo que tem o intuito de se opor, tanto 

às estruturas como às estratégias dos discursos das elites e conta como analistas 

pessoas ligadas aos movimentos sociais contra o poder e a ideologia.  

  Para Kress (1990, p.85), “os analistas críticos do discurso pretendem 

mostrar o modo como as práticas linguístico-discursivas estão imbricadas com as 

estruturas sociopolíticas mais abrangentes de poder e de dominação”. 

  Melo (2009, p.9) aponta que: 

 

O princípio norteador da ACD sustenta-se na noção de que o 
discurso constitui e é constituído por práticas sociais, sobre 
as quais se podem revelar os processos de manutenção e abuso 
de poder, por isso é função do analista crítico do discurso difundir 
a importância da linguagem na produção, na manutenção e 
na mudança das relações sociais de poder e aumentar a 
consciência de que a linguagem contribui para a dominação 
de uma pessoa sobre outra, tendo em vista tal consciência como 
o primeiro passo para a emancipação. (Grifos nossos) 

 
 

  Os estudos focados na linguística sistêmico funcional, enfatizados 

pela Análise Funcional da Sentença, de Halliday(1970); as teorias de Gramsci 

(1971), que com base sociológica atribuíram, de fato, a preocupação com o social 

e o empoderamento do sujeito; e os estudos da escola de Frankfurt, que por meio 

dos estudos de Habermas (1984) e Bourdieur (1977), dentre outros, consistem 

nas bases da ACD, uma vez que esta surge do que se conheceu na década de 

70, como Linguística Crítica. 

  Em contrapartida ao que se configurou ACD, destacam-se, ainda, 

Van Dijk (1997, 2010 e 2011), Kress e Hodje (1979) e Fairclough (2001). Para 

Van Dijk, (1997) as ideologias são sociais e políticas, mas também assumem uma 

postura cognitiva, de forma a incorporar “objetos mentais, tais como ideias, 

pensamentos, crenças, apreciações e valores”. 

  Kress (1990), por se interessar pela semiótica social, estuda as 

questões do discurso acerca da forma e da função e se destaca em trabalhos 

sobre teorias multimodais, estudando discursos híbridos, formados por palavras, 

imagens e cores, dentre outras possibilidades, as quais ancoram o texto mas não 

serão analisadas aqui. 

  Finalmente Fairclough (2011), linguista britânico sobre o qual se 

estudará mais profundamente no próximo capítulo, postula a orientação de textos 
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para uma análise de discurso, a qual chama de ADTO, que conta com o modelo 

tridimensional de análise, sobre o qual se discorrerá em breve, 

  É lícito lembrar, que Pêcheux e Fairclough constituem-se como 

expoentes na AD e ACD, respectivamente, embora tenham visões diferentes, 

buscam estudar e operacionalizar o estudo dos discursos, no entanto, o que 

difere o analista britânico do francês é que aquele pretende analisar o discurso 

como instrumento político contra a injustiça social, assumindo neutralidade diante 

das estruturas sociais, a fim de formular pesquisas que busquem exercer ações 

contra ideologia e poder, resistindo à opressão social e este propõe uma análise 

em que o sujeito é dependente dos fatores sociais, apenas. 

  A título de explicação didática, apresenta-se, a seguir, um quadro 

sobre a divergência de apontamentos dos estudos relativos aos discursos na 

visão das duas teorias: AD e ACD. 

  Tal quadro não pretende enaltecer uma ou outra, mas se propõe a 

apresentar as diferenças de abordagem, para facilitar a análise calcada na visão 

crítica, que será apresentada no capítulo V, como já mencionado. 

 

Quadro 2: Aspectos divergentes entre AD e ACD 

AD ACD 

É afetada pela atmosfera intelectual do 
período estruturalista francês, de 1968. 

 É afetada pelo desejo de equacionar os 
problemas sociais por meio de uma síntese e 
análise críticas. 
 

Linguista francês: Michael Pêcheux Linguista britânico: Norman Fairclough 
 

Análise que parte do discurso como 
procedimento epistemológico sobre a 
língua. 

Análise que pretende atuar como instrumento 
contra a injustiça e a opressão sociais.  
 

Surge para combater um modelo 
interpretativo e conteudista, buscando 
contemplar os sentidos nas análises. 

Surge para sintetizar as múltiplas 
combinações teóricas a fim de auxiliar a 
pesquisa social e estimular processos de 
mudança social. 
 

Trata da complexidade da estrutura da 
língua ou materialidade linguística. 

Trata dos mecanismos de produção de 
sentidos a partir do funcionamento do 
discurso. 
 

Reproduz a ideologia do discurso. Combate à opressão. 
 

Analisa o posicionamento dos sujeitos 
dentro das FDs, promovendo o 
assujeitamento. 

Promove a transformação social a partir do 
discurso, de forma a perceber a contestação, 
reestruturação e dominação sociais. 
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O Sujeito é um dependente, 
condicionado aos fatores extrínsecos 
sociais. 

O sujeito é agente e consciente, embora sofra 
uma determinação inconsciente, trabalha para 
mudar a sociedade. 
 

Fonte: a autora  

 

No entanto, nem tudo foi divergência entre os estudos em questão, 

pois a interdiscursividade, tratada pelos dois estudiosos, foi incorporada nas duas 

perspectivas teóricas. Há a concordância de ambos os expoentes quanto ao 

estudo nas críticas que tecem a Foucault, pois admitem o engajamento do 

trabalho do psicanalista, mas identificam nele um relativismo, como certa falta de 

posicionamento, na tomada de posicionamento explícito a respeito da luta política. 

  Apresentado, ainda que de forma breve, um panorama relativo aos 

estudos das teorias do texto e do discurso, a partir deste ponto buscar-se-á tratar 

sobre o que diz respeito à teoria postulada por Norman Fairclough, a qual 

embasará as análises deste trabalho. 

Para que se dê continuidade ao estudo sobre discurso, nos moldes 

postulados pelo britânico Fairclough, é preciso que muitos posicionamentos ainda 

sejam levantados. Como já foi dito, aqui, trata-se de um trabalho calcado nos 

estudos referentes à ADTO e é necessário que se fale, no mínimo, em duas 

abordagens discursivas, as críticas e as não críticas. 

   Segundo Fairclough (2001, p.31), tal nomenclatura não consiste em 

promover uma divisão absoluta, uma vez que “as abordagens críticas diferem das 

abordagens não críticas, não apenas pela descrição de práticas discursivas, mas, 

também, ao mostrarem como o discurso é moldado por relações de poder e 

ideologias” bem como todos os efeitos que estas exercem sobre a sociedade. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descobrir consiste em olhar para o que todo mundo está vendo e 

pensar uma coisa diferente 

 

Roger Von Oech



 

 

CAPÍTULO II: A ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO, SOB O OLHAR 

DE NORMAN FAIRCLOUGH 

 

 

Os estudos de linguística Crítica interessam aqui, pois se pretende 

analisar o fator linguístico apresentado no marketing institucional das empresas, a 

fim de perceber como a estrutura e as escolhas lexicais, dentre outros itens, 

influenciam o encantamento dos consumidores.  

Sabe-se que foi a partir da década de setenta que se desenvolveu 

uma forma de análise do discurso e do texto que identificava o papel da 

linguagem na estruturação das relações de poder na sociedade (FAIRCLOUGH, 

2001).  

Contudo, os anos anteriores não podem ser esquecidos, uma vez 

que alguns movimentos consolidavam estudos sobre a importância das mudanças 

sociais como perspectiva de tal análise.  

Pedrosa (2005), no trabalho publicado em www.filologia.org.br  

explica que  

 

Na Grã-Bretanha, se desenvolvia uma “linguística crítica”, ao 
articular as teorias e os métodos de análise textual da “linguística 
sistêmica”, de Halliday, com teorias sobre ideologias. Na França, 
Pêcheux e Jean Dubois desenvolveram uma abordagem da 
análise de discurso, tendo por base, especialmente, o trabalho do 
linguista Zellig Harris e a reelaboração da teoria marxista sobre a 
ideologia, feita por Althusser, que ficou conhecida como Análise 
do Discurso Francesa (ADF). 

Contrapondo as duas vertentes, verificamos que a primeira 
destaca a análise linguística, porém, com pouca ênfase nos 
conceitos de ideologia e poder, e a segunda enfatiza a perspectiva 
social, relegando a análise linguística. Ambas apresentam uma 
visão estática das relações de poder, enfatizando o “papel 
desempenhado pelo amoldamento ideológico dos textos 
linguísticos na reprodução das relações de poder existentes” 
(FAIRCLOUGH, 2001: 20). O fato é que as lutas e as 
transformações de poder não mereceram a atenção exigível, 
considerando-se a linguagem em si e seu papel. 

 

 

http://www.filologia.org.br/
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Este capítulo parte dos estudos referentes às questões que dizem 

respeito à abordagem crítica do discurso, com início Universidade East Anglia, em 

1970, postulada por Fowler (1979), Kress e Hodge (1979), Halliday (1978), 

Pêcheux (1982), Althusser (1971), um pouco mais adiante, trabalhada por 

Foucault (1981) van Djick (2010 e 2011) e Fairclough (2001) e outros, de forma 

que tais teorias possam reconstituir o cenário do que se estuda hoje, com relação 

ao tema e se realize, de fato, a análise crítica textualmente orientada do corpus 

escolhido; 

Alguns estudiosos como Sinclair e Coulthard (1975-1977) elaboram 

um sistema descritivo geral para a AD, a qual não pode ser considerada ainda 

como uma análise crítica, pois para Fairclough (2001, p. 35) ainda não dá conta 

da abordagem dos discursos de maneira crítica, pois para tal análise uma 

orientação social não poderia deixar de considerar como as relações de poder 

moldam as práticas discursivas. A falha ao desconsiderar estes pontos, deixando 

de situar histórica e socialmente o discurso, não caracteriza os estudos 

mencionados como críticos. 

Os estudiosos em questão buscam elaborar, segundo Fairclough (id, 

32), 

 

um sistema descritivo geral para a análise de discurso, mas 
decidiram focar na sala de aula por tratar-se de uma situação 
formal cuja pratica discursiva é passível de ser governada por 
regras claras. O sistema descritivo está baseado em unidades 
que se supõe estejam na mesma relação umas com as outras 
com unidades nas formas iniciais da gramática sistêmica 
(Halliday, 1961): há uma ‘escala hierárquica de unidades com 
unidades hierarquicamente superiores formando-se unidades 
do nível abaixo. Desta forma, na gramática, uma frase é 
formada de orações, que são formadas de grupos, e assim por 
diante. Da mesma forma, no discurso da sala de aula, há cinco 
unidades de hierarquia descendente – aula, transação, troca, 
lance e ato –, de tal modo que uma aula é formada de 
transações, que são formadas de trocas, assim por diante. 
 
 

Da mesma forma que Fairclough (2001) admite os estudos de 

Sinclair e Coulthard como incompletos, enaltece seu ponto forte, uma vez que 

consistem, segundo ele, em estudos pioneiros para as propriedades 

organizacionais e sistemáticas a fim de descreverem e estudarem, de maneira 

mais específica, o diálogo. 
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Norman Fairclough considera, como complementares a estes 

primeiros, os trabalhos dos sociólogos autodenominados etnometodologistas de 

Labov e Fanshel (1977) e Potter e Wetherell (1987). 

Os estudos de Labov e Fanshel (1977), segundo o mesmo 

Fairclough (id), devem ser enaltecidos porque assumem o fato de que o discurso 

é heterogêneo e reflete todas as pressões e as condições de produção que dizem 

respeito a uma entrevista psicológica, mas poderiam refletir a heterogeneidade 

existente em cada discurso, pois cada situação constrói ou é construída por ele. 

Labov e Fanshel (1977) afirmam, junto a outros estudiosos da 

questão, que as molduras atribuídas ao discurso vão configurar diferentes estilos 

de discursos, e consideram as entrevistas realizadas  por eles, discursos divididos 

em seções transversais, muito próximos às trocas estudadas por seus 

contemporâneos Sinclair e Coulthard. 

Potter e Wetherell (1987), ainda considerados não críticos para 

Fairclough (id), tratam a análise do discurso como um método para a psicologia 

social, mostrando-a válida como método para o trabalho de questões 

anteriormente trabalhadas de outras formas, uma vez que estes estudiosos da 

linguagem explicam, com um único argumento: 

 

A psicologia social tradicional distorce ou mesmo suprime 
propriedades-chave dos materiais linguísticos que usa como 
dados; que o discurso é ‘construtivo’ e, consequentemente, 
‘constitui’ objetos e categorias; e o que o que uma pessoa diz não 
permanece consistente de uma ocasião a outra, mas varia 
segundo as funções da fala. (FAIRCLOUGH, id, 44) 

 

Diferentemente do que pensa Halliday (1973), para quem a 

linguagem só ocorre porque tem um propósito na e para a estrutura social, de 

maneira que toma como objeto de análise os textos orais e escritos, na medida 

em que pode incorporar visões e práticas diferenciadas em uma mesma língua. 

Sabe-se que na modalidade crítica há uma tendência de tratar mais 

o texto produto do que avaliar todo o processo de produção, no entanto, se a 

linguagem se justifica na e pela estrutura social, não é estranho que o entorno 

seja também levado em consideração, desta forma algo importante figura no 

quadro teórico da ACD, pois  
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A reflexividade da vida social moderna, por sua vez, refere-se à 
revisão intensa, por parte dos atores sociais, da maioria dos 
aspectos da atividade social, à luz de novos conhecimentos 
gerados pelos sistemas especialistas. Devido à relação entre 
esses conhecimentos e monitoramento reflexivo da ação. 
Chouliaraki e Fairclough (1999) sugerem que a reflexividade 
inerente à ação humana foi “externalizada” na modernidade, ou 
seja, as informações que os atores sociais se valem para a 
reflexividade vêm de fora. 

Uma boa parte deste conhecimento é veiculada na mídia, e 
uma das características da mídia, segundo Thompson (1998) é a 
disponibilidade das formas simbólicas no tempo e no espaço. 
(RESENDE & RAMALHO, 2011, p. 31) 

 
 

Devido aos estudos limitadores de algumas teorias em AD, surge a 

ACD, com a publicação da revista de Teun Van Dijk, denominada “Discourse and 

Society”, uma vez que outros títulos como “Language and power”, de Norman 

Fairclough, em 1989; “Language, power and ideology”, de Ruth Wodak, em 1989; 

e a obra de Teun van Dijk sobre racismo, “Prejudice in discourse”, em 1984 

abriram caminho para tal publicação e inseriram, de fato a ACD no cenário destes 

estudos linguísticos propriamente. 

Em janeiro de 1991 um pequeno simpósio em Amsterdã revelou 

vários nomes, hoje relevantes em ACD, além de Teun van Dijk, Norman 

Fairclough e Ruth Wodak, já mencionados. Deve-se destacar Gunter Kress, Theo 

van Leeuven, os quais viram a ACD, mediante aos mais diferentes enfoques, o 

que possibilitou que surgisse um grupo de linguistas, reconhecidos 

internacionalmente, mas com ideias extremamente heterogêneas, porém, 

estreitamente inter-relacionadas. 

A ACD pretende estudar a linguagem produzida e consumida em 

caráter social, ou seja, o discurso se modifica da mesma forma como a sociedade 

também. É algo que aponta para uma forte realidade, uma vez que a sociedade 

se reflete em suas expressões linguísticas e não o contrário como se pode 

pensar. 

Para que se estude e se utilize da ACD é importante destacar a 

necessidade de um trabalho interdisciplinar, de forma que este contribua para a 

compreensão adequada do modo, ou modos, como a linguagem acontece neste 

ou naquele evento social. Percebendo as questões interdisciplinares, bem como 

os contextos, que envolvem a linguagem, poder-se-á entender como a linguagem 
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constitui e transmite o conhecimento social e como este está submetido ao poder 

de um discurso hegemônico. 

Dentre os estudiosos supracitados, é foco aqui o estudo acerca da 

denominada Teoria Social do Discurso, postulada por Norman Fairclough, visto 

estar calcada na virada linguística e buscar a valorização do processo do que o 

produto. 

De fato, o produto linguístico somente interessa na medida em que 

se estuda o momento em que é proferido, pois se a sociedade se modifica em 

termos sociais, culturais e comportamentais e a linguística é um reflexo destas 

mudanças, ao analista cabe verificar o composto do todo linguístico, e o produto é 

a materialização de tudo isto. 

 

2.1 O Discurso como prática social 

 

 

Fairclough (2001) apresenta as múltiplas concepções existentes 

entre texto e discurso e define aquele como sendo uma porção ou dimensão do 

discurso, e este usado de forma muito ampla nos estudos da análise social em 

diferentes tipos de linguagens, em diferentes tipos de situação social, uma vez 

que, para ele os discursos não só refletem as identidades sociais, mas as 

constroem ou as constituem. 

O discurso está calcado em mudanças sociais e reflete as condições 

humanas neste processo. A análise do discurso em geral e, principalmente, no 

que defende o autor em questão está calcada em um estudo tridimensional, o 

qual abarca o discurso, dividindo-se em: textual, que considera questões como 

vocabulário, estrutura e coesão; a prática discursiva, que se preocupa em 

quando, como e onde o discurso foi produzido e a prática social, que está ligada a 

como este discurso é consumido. 

Tal estrutura pode ser contemplada na Figura 1, conforme a 

ilustração apresentada por Fairclough (2001, p.101) intitulada Concepção 

Tridimensional do Discurso. 
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     Fonte: Fairclough, 2001 p.101 

 

A primeira dimensão, como se percebe, é o texto, que constitui o ponto 

primordial para a ACD, de forma que a análise discursiva se organiza, inicialmente, 

em torno do vocabulário, gramática, coesão e estrutura textual. Para a análise da 

prática discursiva é proposta a divisão em três partes compostas pela força dos 

enunciados, a coerência e a intertextualidade dos textos. Esses elementos reunidos 

constituem um quadro para análise textual. Para Resende & Ramalho, (2011, p. 28) 

 

A Teoria Social do Discurso trabalha com um modelo que considera 
três dimensões passiveis de serem analisadas (Fairclough, 
2001),ainda que essas três dimensões possam estar dispersas na 
análise (Chouliaraki e Fairclough, 1999). A prática social é descrita 
como uma dimensão do evento discursivo, assim como o texto. Essas 
duas dimensões são mediadas pela prática discursiva, que focaliza os 
processos sociocognitivos de produção, distribuição e consumo do 
texto, processos sociais relacionados a ambientes econômicos, 
políticos e institucionais particulares. A Natureza da prática discursiva 
é variável entre os diferentes tipos de discurso, de acordo com fatores 

sociais envolvidos. 
 

Fairclough (2001) apresenta os pontos norteadores de cada dimensão 

postulada por ele, em forma do quadro que nomeia como “Categorias analíticas 

propostas no modelo tridimensional”. 

 

 

 

 

 

 

 

    PRÁTICA SOCIAL 

 

 

 

 
 

PRÁTICA DISCURSIVA 
 

 

TEXTO 

Figura 1: Concepção Tridimensional do Discurso 
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Quadro 3: Categorias analíticas propostas no Modelo Tridimensional 

 

TEXTO 

 

PRÁTICA DISCURSIVA 

 

PRÁTICA SOCIAL 

Vocabulário 

Gramática 

Coesão 

Estrutura textual 

Produção 

Distribuição 

Consumo 

Contexto 

Força 

Coerência 

Intertextualidade 

 

Ideologia 

    Sentidos 

    Pressuposições 

    Metáforas 

Hegemonia 

    Orientações 

econômicas, políticas, 

culturais, ideológicas. 

 Fonte: Fairclough, 2001. 

 

Pedrosa (2005) apresenta em seu trabalho um quadro (denominado 

Quadro 4) didático, no qual aponta os pontos que devem ser levados em 

consideração no momento de realizar a análise textual. 

 

Quadro 4: Análise Textual 

ELEMENTOS 
DE ANÁLISE 

TÓPICOS OBJETIVOS 

Controle 
interacional 
Estrutura textual 

Geral 
Descrever as características organizacionais gerais, o 
funcionamento e o controle das interações. 

Polidez 
Determinar quais as estratégias de polidez são mais 
utilizadas na amostra e o que isso sugere sobre as 
relações sociais entre os participantes. 

Ethos 
Reunir as características que contribuem para a 
construção do eu ou de identidades sociais. 

Coesão Geral 
Mostrar de que forma as orações e os períodos estão 
interligados no texto. 

Gramática 

Geral 
Trabalhar com a transitividade (função ideacional da 
linguagem), tema (função textual da linguagem) e 
modalidade (função interpessoal da linguagem). 

Transitividade 

“Verificar se tipos de processo [ação, evento...] e 
participantes estão favorecidos no texto, que escolhas 
de voz são feitas (ativa ou passiva) e quão significante 
é a nominalização dos processos” (Fairclough, 2001: 
287.) 
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Tema 
Observar se existe um padrão discernível na estrutura 
do tema do texto para as escolhas temáticas das 
orações. 

Modalidade 
Determinar padrões por meio da modalidade, quanto 
ao grau de afinidade expressa com proposições. 

Vocabulário 

Significado 
de palavras 

Enfatizar as palavras-chave que apresentam 
significado cultural, as palavras com significado 
variável e mutável, o significado potencial de uma 
palavra, enfim, como elas funcionam como um modo 
de hegemonia e um foco de luta. 

Criação 
de palavras 

Contrastar as formas de lexicalização dos sentidos 
com as formas de lexicalização desses mesmos 
sentidos em outros tipos de textos e verificar a 
perspectiva interpretativa por trás dessa lexicalização. 

Metáfora 

Caracterizar as metáforas utilizadas em contraste com 
metáforas usadas para sentidos semelhantes em outro 
lugar, verificar que fatores (cultural, ideológico, 
histórico e etc.) determinam a escolha dessa metáfora. 
Verificar também o efeito das metáforas sobre o 
pensamento e a prática. 

Fonte: Pedrosa (2005), baseado em FAIRCLOUGH, 2001. 

 

A segunda dimensão, calcada na prática discursiva é relativa à 

produção, distribuição e consumo do discurso, Assim, a natureza dos diferentes 

tipos de discurso e a inserção dos fatores sociais varia na prática discursiva que 

envolve o processo de produção, distribuição e consumo textual.  

Não se pode deixar de retomar as explicações de Pedrosa (2005), 

que explica que esta segunda dimensão nada mais é do que uma análise 

interpretativa, que, denominada por Fairclough (2005) prática discursiva, ou seja, 

“produção do texto – interdiscursividade e intertextualidade manifesta; distribuição 

do texto – cadeias intertextuais; consumo do texto – coerência”. 

A essas três dimensões, Fairclough (2001) acrescentou as 

“condições da prática discursiva” com a finalidade de apresentar aspectos sociais 

e institucionais que envolvem produção e consumo de textos e, para explicar, 

Pedrosa (id) apresenta: 
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Quadro 5: Análise da Prática Discursiva 

PRÁTICAS 
DISCURSIVAS 

TÓPICOS OBJETIVOS 

Produção  
do texto 

Interdiscursividade 

Especificar os tipos de discurso que estão na 
amostra discursiva sob análise, e de que forma isso 
é feito. 

“É a amostra discursiva relativamente convencional 
nas suas propriedades interdiscursivas ou 
relativamente inovadora?” (Fairclough, 2001: 283). 

Intertextualidade 
manifesta 

Especificar o que outros textos estão delineando na 
constituição do texto da amostra, e como isso 
acontece. 

Como ocorre a representação discursiva: direta ou 
indireta? O discurso representado está demarcado 
claramente? O que está representado: contexto, 
estilo ou significado ideacional? Como as 
pressuposições estão sugeridas no texto? 

Distribuição 
do texto 

Cadeias  
intertextuais 

Especificar a distribuição de uma amostra 
discursiva através da descrição das séries de 
textos nas quais ou das quais é transformada. 

(Quais os tipos de transformações, quais as 
audiências antecipadas pelo produtor?). 

Consumo  
do texto 

Coerência 

Considerar as implicações interpretativas das 
particularidades intertextuais e interdiscursivas da 
amostra. Como os textos são interpretados e 
quanto de trabalho inferencial é requerido. 

Condições  
da prática  
discursiva 

Geral 

Especificar as práticas sociais de produção e 
consumo do texto, ligadas ao tipo de discurso que 
a amostra representa. 
A produção é coletiva ou individual? 
Há diferentes estágios de produção? 
“As pessoas do animador, autor e principal são as 
mesmas ou diferentes?” (Fairclough, 2001: 285). 

Fonte: Pedrosa (2005), baseado em FAIRCLOUGH, 2001. 

 

O processo de produção textual é realizado de forma particular em 

um determinado contexto social específico, o qual implicará o que se pode 

chamar de análise da prática social, ou seja, a forma como o texto será produzido 

e/ou consumido; podendo ser este, um consumo individual ou coletivo.  

Um discurso será coletivo no que diz respeito ao marketing, por 

exemplo, pois um anúncio ou um texto, mesmo que sem foco aparente em 

vendas, promove em quem o lê a sensação de parceria com uma marca, de 

pertencimento em uma classe social, dentre outras sensações. 
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Ao se entrar no site do Banco Santander, por exemplo, é visto que a 

tela (Figura 2) informa sobre um aplicativo específico, ou seja, em forma de 

comunicação mercadológica busca a adesão à compra de seu produto/serviço de 

forma a elencar, ainda que de forma sucinta que pelo simples fato de alguém ser 

cliente do referido banco é provável que possua a tecnologia específica para ter 

acesso às informações bancárias pretendidas.  

 

Figura 2: Print da Tela do Santander 

 

Fonte: http://www.santander.com.br/ 

 

As marcações em verde no texto (Pronomes possessivos, indicativos de 

pertencimento) consistem em um recorte de tudo o que pode passar despercebido pelos 

clientes do banco, frequentadores da página e, desta forma, os consumidores do texto 

são determinantes para a distribuição do conteúdo e forma do que se diz. 

A produção de um texto ocorre de forma inconsciente, formatada por 

estruturas sociais que já estão instaladas e de certa maneira são revestidas de forma 

política e ideológica. Os processos de produção e interpretação são socialmente 

restringidos: de um lado, pelos recursos internos disponíveis, que são as estruturas 

sociais estabelecidas, de outro, pela natureza específica da prática social em que se 

está inserido.  

Na produção, o que é enunciado pelo discurso tem o poder de ratificar, 

confirmar ou legitimar o que foi dito. Nessa perspectiva, Fairclough (2001) institui o 

contexto da situação como um dos aspectos sociocognitivos da produção e da 

interpretação. Para interpretar a força de um enunciado considera-se uma interrelação 

entre pistas e recursos dos membros. 
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A terceira dimensão não só, reproduz as práticas sociais, mas também as 

transforma. Nessa concepção, o discurso passa a ser visto como uma ação social com 

relações de ideologia e poder.  

  Esta proposta, pois, traz implicações: primeiro, implica ser o discurso um 

modo de ação, de agir sobre outros; segundo, implica uma relação entre discurso e a 

estrutura social; e por fim, implica o discurso ser moldado e restringido pela estrutura 

social.  

Novas atividades profissionais e novos parâmetros sociais tendem a 

‘relexicalizar’ atividades, relações, comportamentos e posturas, mediante a mudança 

social, o que é muito simples de perceber em sinônimos, ainda que imperfeitos de: 

“empresa”, “instituição” e “firma”; “empregados”, “subordinados” e “colaboradores”; 

“professores” e “educadores” ou “estagiários”, “aprendizes” ou “trainers”, o que contribui 

na área da administração e do marketing, ponto em que se focará a análise, para a 

tecnologização do discurso, segundo Fairclough (2001).  

É lícito que o discurso contribui para a constituição de todas as dimensões 

da estrutura social. Deve ser visto como um modo de ação, como uma prática que altera 

o mundo e altera os outros indivíduos no mundo. 

A significação de um texto, segundo ele, é intrínseca às condições socio-

históricas provenientes de sua produção e consumo e estabelece a própria constituição 

do discurso, de forma que este contribua para determinar e fixar novas práticas, 

podendo ser entendido como forma de ação social.  

Fairclough (2001: 91) expõe os efeitos construtivos do discurso, pois, 

segundo ele: “o discurso contribui para a construção de identidades sociais, para a 

construção de relações sociais entre as pessoas e para a construção de sistemas de 

conhecimentos e crenças.” Esses efeitos construtivos correspondem a três funções da 

linguagem e a dimensões de sentidos que o autor denomina “linguagem identitária”, 

“relacional” e “ideacional” 

Para tanto, o referido autor (id) propõe um possível método para analisar o 

discurso e entender a questão social e comenta quatro condições: a criação de um 

método para análise multidimensional, um método de análise multifuncional, um método 

de análise histórica e, por fim, um método crítico. 

Neste ponto, para visualizar a perspectiva tridimensional da análise 

postulada por Fairclough não se pode deixar de explorar o quadro 6, de Pedrosa (2015). 
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                                           Quadro 6: Análise da Prática Social 

ELEMENTOS DE 
ANÁLISE 

OBJETIVOS 

Matriz social do 
discurso 

“Especificar as relações e as estruturas sociais e hegemônicas que 
constituem a matriz dessa instância particular da prática social e 
discursiva; como essa instância aparece em relação a essas 
estruturas e relações [...]; e que efeitos ela traz, em termos de sua 
representação ou transformação?” (Fairclough, 2001: 289-290). 

Ordens 
do discurso 

Explicitar o relacionamento da instância da prática social e 
discursiva com as ordens de discurso que ela descreve e os efeitos 
de reprodução e transformação das ordens de discurso para as 
quais colaborou. 

Efeitos 
ideológicos 
e políticos 

do discurso 

Focalizar os seguintes efeitos ideológicos e hegemônicos 
particulares: sistemas de conhecimento e crença, relações sociais, 
identidades sociais (eu). 

     Fonte: Pedrosa (2005), baseado em FAIRCLOUGH, 2001 

 

Para se entender o discurso, é preciso conhecer o contexto em que 

ele está inserido, assim como para se entender uma prática discursiva, é preciso 

que se analisem as mudanças sociais e culturais. Para a execução da análise 

discursiva Fairclough (2001. p.126) posiciona que  

 

por um lado, precisamos entender os processos de mudança 
como ocorrem nos eventos discursivos. Por outro lado, 
precisamos de uma orientação relativa à maneira como os 
processos de rearticulação afetam as ordens do discurso.  
 

 

  Além de estudar o discurso como prática social, Resende e Ramalho 

(2011) propõem, ainda, alguns tópicos a serem abordados na questão do discurso 

antes que se trabalhe as análises, a saber: 

 

a. Discurso como uma modernidade tardia; 

b. Discurso como um momento de práticas sociais; 

c. Discurso e luta hegemônica; 

d. Discurso e ideologia. 

 

2.2 As outras perspectivas do discurso 
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  A modernidade tardia é um tópico que faz parte da teoria de Giddens 

(1991, 2002), que nada mais é do que a marca da modalidade que permeia o 

desenvolvimento das instituições modernas. 

  Neste trabalho já foi citada a questão da reflexividade da vida social, 

inerente à ação humana, e boa parte do que se sabe sobre isso se deve à mídia, 

pois, embora muito seja divulgado na mídia e esta seja globalizada, a apropriação 

da simbologia dos materiais acontece em contextos específicos, localizados e 

socio-historicamente determinados.  

 
Desta forma o conceito de reflexividade refere se à 

possibilidade de os sujeitos construírem ativamente suas 
autoidentidades, em construções reflexivas de sua atividade 
social. Por outro lado, identidades sociais são construídas por 
meio de classificações mantidas pelo discurso. E, assim como não 
são construídas discursivamente, identidades também podem ser 
contestadas no discurso. (RESENDE & RAMALHO, 2011, p. 35) 

 

 
  Com relação ao discurso como um momento de práticas sociais, 

cabe a reflexão sobre a mudança contemporânea e mudanças globais de larga 

escala e, para tanto, Chouliaraki e Fairclough (1999, p.60) apresentam um 

enquadre para a ACD. 

 

Quadro 7: O enquadre para ACD de Chouliaraki e Fairclough 

 

ETAPAS DO ENQUADRE PARA ACD CHOULIARAKI E FAIRCLOUGH (1999) 

 

1) Um problema (atividade, reflexidade) 

 

 

 

2) Obstáculos para 

Serem superados 

 

(a) Análise de conjuntura 

 

(b) Análise da 

pratica particular 

(i) Praticas relevantes 

(ii) Relações do discurso com 

outros momentos da 

prática 

 

(c) Análise de 

discurso 

(i) Analise estrutural 

(ii) Analise interacional 
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3) Função do problema na prática 

 

4) Possíveis maneiras de superar obstáculos  

 

5) Reflexão sobre a análise 

  Fonte: Chouliaraki e Fairclough (1999, p.60) 

 

Tal enquadre é mais complexo do que a abordagem anterior e 

possibilita um caráter emancipatório da análise, de forma a complementar o 

modelo tridimensional, uma vez que neste momento o discurso é visto como um 

momento de prática social ao lado de momentos tão importantes quanto ele, os 

quais devem ser privilegiados na análise. 

 Com relação ao discurso e a luta hegemônica, primeiramente é 

preciso que seja lembrado o conceito de hegemonia, que se constitui por ser um 

domínio exercido pelo poder consensual um grupo sobre outros. (Fairclough 

1997). Resende e Ramalho (2011, p.47) explicam que  

 

O conceito de hegemonia, então, enfatiza a importância da 
ideologia no estabelecimento e na manutenção da dominação, 
pois se hegemonização relações de dominação baseadas mais no 
consenso do que na coerção, a naturalização de práticas e 
relações sociais é fundamental para a permanência de 
articulações baseadas no poder. 

 

 Para Fairclough (1997), as convenções do discurso podem encerrar 

ideologias naturalizadas, que as transformam em um mecanismo eficaz de 

preservação de hegemonias. Uma vez que tais ideologias têm existência material 

nas práticas discursivas, a investigação destas práticas é também a investigação 

de formas materiais de ideologia. 

 A ACD trata do funcionamento do discurso na transformação criativa 

das ideologias que para Fairclough (2001) constituem significações sou 

construções da realidade em várias dimensões da prática discursiva, a fim de 

contribuírem para a transformação das relações de dominação. Além de 

Fairclough, Althusser (1985) e Thompson (1995) também tratam desta questão. 
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Este último apresenta um quadro de operação de ideologia, o qual é reproduzido 

aqui, nomeado quadro 8. 

Quadro 8: Modos de operação da ideologia 

 

 
MODOS GERAIS DE OPERAÇÃO 

DA IDEOLOGIA 

 
ESTRATÉGIAS TÍPICAS DE CONSTRUÇÃO 

SIMBÓLICA 

 
LEGITIMAÇÃO 
Relações de dominação são 

representadas como legítimas 

 
RACIONALIZAÇÃO (uma cadeia de raciocínio 

procura justificar um conjunto de relações) 

 
UNIVERSALIZAÇÃO (interesses específicos são 

apresentados como interesses gerais) 

 
NARRATIVIZAÇÃO (exigências de legitimação 

inseridas em histórias do passado que legitimam o 
presente) 

 
DISSIMULAÇÃO 
Relações de dominação são 

ocultadas, negadas ou obscurecidas 

 
DESLOCAMENTO (deslocamento contextual de 

termos e expressões) 

 
EUFEMIZAÇÃO (valoração positiva de 

instituições, ações ou relações) 

 
TROPO (sinédoque, metonímia e metáfora) 

 
UNIFICAÇÃO 
Construção simbólica de identidade 

coletiva 

 
PADRONIZAÇÃO (um referencial padrão 

proposto como fundamento partilhado) 

 
SIMBOLIZAÇÃO DA UNIDADE (construção de 

símbolos de unidade e identificação coletiva). 

 
FRAGMENTAÇÃO 
Segmentação de indivíduos e grupos 

que possam representar ameaças ao 
grupo dominante 

 
DIFERENCIAÇÃO (ênfase em características 

que desunem e impedem a constituição de desafio 
efetivo). 

 
EXPURGO DO OUTRO (construção simbólica de 

um inimigo) 

 
REIFICAÇÃO 
Retratação de uma situação 

transitória como permanente e natural 

 
NATURALIZAÇÃO (criação social e histórica 

tratada como acontecimento natural) 

 
ETERNALIZAÇÃO (fenômeno sócios histórico 

apresentado como permanente) 

 
NOMINALIZAÇÃO/PASSIVAÇÃO (concentração 

da atenção em certos temas em detrimento de 
outros, com apagamentos de atores e ação) 

 

FONTE: THOMPSON (1995, P 81) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto mais aumenta nosso conhecimento, mais evidente fica 

nossa ignorância.  

 

John F. Kenne



 

 

CAPÍTULO III: O DISCURSO DO MARKETING 

 

 

 

Marketing pode ser entendido como o ato de atrair clientes mediante 

uma função operacional para o ajuste de oferta e demanda. Etimologicamente 

falando, consiste em um movimento, pois é composto pelo gerúndio do verbo, em 

inglês, to market, e recai sob o processo gerencial com o objetivo de atender às 

necessidades e desejos das pessoas. 

Para Gioia, et al. (2013, p.05) 

 

Marketing é um conceito bem mais amplo do que a simples 
divulgação de uma ideia, pessoa ou produto. Marketing não é 
somente propaganda; envolve uma série de atividades, que vão 
desde a concepção de um produto por uma empresa até sua 
entrega, consumo e descarte pelo cliente. 

O conceito de marketing pode ser delimitado como entender e 
atender as necessidades e anseios do público-alvo de uma 
organização. Esta pode ser uma empresa sem fins lucrativos, 
uma organização não governamental (ONG) ou uma entidade 
governamental sem fins lucrativos. (grifo do autor) 

 
 

O marketing deriva das práticas administrativas. Historicamente, a 

administração percorreu longos caminhos, desde a excitação da Europa pelo 

Novo Mundo, no Século XVI, passando pela Reforma protestante e o aumento da 

competitividade, adquirindo modernos conceitos de administração, de Taylor 

(1900) e Faiol (1916), ainda mecanicistas e reducionistas, chegando aos moldes 

de hoje, que se baseiam nas teorias contingencialistas, como conceitos não 

predefinidos, mas interpretáveis. 

O marketing possui diferentes focos, que para Madruga (2006) 

consistem em: 

a) Em Produção, quando o que importa é a qualidade do produto produzido, 

não se ele satisfaz ou não às necessidades do consumidor. 

b) Em Vendas, quando o que importa é vender. 
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c) No Cliente, quando o que importa é satisfazê-lo em longo prazo e, neste 

ponto, o marketing se utiliza de conceitos e técnicas mercadológicas, ideias 

sustentáveis, tornando-se vantajoso e competitivo. 

O foco no Cliente, postulado por Madruga (2006), pode ser chamado 

de foco em marketing, devido à globalização da informação e das sociedades, 

muito próximas umas das outras, e à importância dada hoje ao cliente, pode ser 

considerado o mais usado pelas empresas que têm o intuito de estar mais 

próximas dos seus pares. 

Gioia et al. (2013, p.15) explica que é por meio da orientação em 

marketing que as empresa atingem seus público , uma vez que “sabem que seu 

público-alvo é informado – ou no mínimo tem  acesso cada vez mais amplo à 

informação – e procura produtos ou serviços que possuam maior valor que seus 

concorrentes”, 

Quanto ao mercado brasileiro, pode-se dizer que este não tem uma 

cultura de marketing, pois, historicamente, foi colonizado para ser explorado e não 

havia, por parte do colonizador, um intuito de criar uma indústria nacional ou fazer 

com que o país prosperasse.  

Além desta essência de colonizado o fato de o país ter sofrido uma 

série de restrições econômicas no momento da colonização, além de ter sofrido 

explorações comerciais pelos “amigos do rei”, seguidas de diversas crises 

cambiais, que foram e são vividas ao longo de sua história tornam a questão 

mercadológica brasileira apenas o fato de comprar barato e vender caro, de levar 

vantagem e de manter-se no mercado a qualquer custo. (VOLPI, 2007). 

Para o mercado brasileiro, interagir com todos os seus pares e 

estudar seu cliente é algo relativamente novo. Está acontecendo, mas de maneira 

muito mais comedida do que em outros países do mundo, mais avançados e 

conscientes quanto à importância dos conhecimentos acerca da mercadologia. 

 

3.1 Histórico do marketing brasileiro 

 

 

A Idade Moderna, segundo Volpi (2007), inicia atrelada ao Velho 

Mundo e aos velhos hábitos e, um deles, talvez o mais importante e já 
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mencionado, o de comprar barato e vender caro, desde que fosse possível 

exterminar a concorrência, das maneiras mais cruéis, utilizando principalmente a 

técnica do saque, que permitia que os “comerciantes” aumentassem suas áreas 

de ação e fossem engordando seus negócios, o que hoje chamamos, no mundo 

administrativo de marketshare, ou fatia de mercado. 

Nos séculos XV e XVI as naus, principalmente portuguesas, que 

eram muito bem construídas, cortavam os oceanos em busca de especiarias, mas 

certa vez, errando um percurso os portugueses, representados por Pedro Álvares 

Cabral, chegaram ao Brasil, dando origem à história do país, que se desenvolveu 

calcado em uma base comercial, com o extrativismo do ouro e demais pedras 

preciosas, especiarias, mercadorias vindas da África. O marfim, os escravos, o 

extrativismo e venda do pau-brasil, infelizmente eram vistos como mercadorias 

rentáveis e amplamente difundidas no território, segundo Volpi (2007), 

 

O primeiro quintal (60 quilos) de pau-brasil foi vendido em 
1502, pelo fidalgo português Fernão de Loronha, de ascendência 
judaica que mantinha estreitos laços com um dos maiores 
comerciantes da época, o milionário Jacob Fugger. Por 
arrendamento concedido pelo rei D. Manuel, Loronha adquiriu o 
direito de erguer as primeiras feitorias em terras brasileiras. Ele 
estabeleceu-se no arquipélago cujo nome lhe é uma homenagem 
– Fernando de Noronha -, mais tarde transformado em capitania 
hereditária. (VOLPI, 2007, p.20) 

 

A relação de desigualdade é marca muito forte na construção da 

sociedade brasileira, uma vez que não existia a classe média, mas os senhores, 

que tinha poder de compra e seus escravos, que não poderiam ser reconhecidos 

como clientes. 

Por este motivo, os escravos, vindos da África, passam a ser 

necessários para a manutenção do desequilíbrio social e, consequentemente da 

sociedade da época; mediante isso, tornam-se uma das tantas moedas de troca 

no momento em questão. É por isso que Volpi (2007, p.23) explica que: 

 

Dos porões superlotados dos navios negreiros para as lavouras 
de cana-de-açúcar, os escravos do eito1 saíam acorrentados para 

                                                           
1
 Segundo do Dicionário da Escravidão Negra no Brasil, de Clóvis Moura (2004, p. 152) há vários tipos de 

escravos, e os escravos do eito estão colocados ao lado dos escravos de atividades extrativas e eram 
usados”1.) na pecuária; 2) nas atividades extrativas; 3) na agroindústria dos engenhos de açúcar e suas 
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o trabalho pesado. Cuidavam do plantio, da limpeza, do corte, do 
transporte e da moagem da cana-de-açúcar. Mas havia também 
outras categorias de escravos, como a dos que trabalhavam na 
casa dos senhores de engenho, cuidando dos afazeres 
domésticos. 

 
 

Os escravos consistiam, pois em moeda de troca, uma vez que eram 

considerados bens duráveis comparados aos automóveis e desta forma eram 

objeto das transações ou transferências de valores da época atenuados pelos 

traços consumistas de ostentação, pois ter um escravo não era para qualquer um, 

equivalia aos dias de hoje ter um bem muito valioso, como um apartamento bem 

localizado ou um carro com alto valor de mercado. 

Serve como parâmetro aqui saber que: 

 

Enquanto o Brasil se firmava como nação agrícola, cultivava 
seus barões e viscondes do café e ainda lutava para coibir o 
comércio clandestino de escravos, nasciam nos Estados Unidos 
duas grandes empresas de varejo, que iniciaram suas vendas por 
catálogo. A pioneira Montgomery Ward (1872), que incluiu nos 
seus catálogos a promessa satisfaction garanteed (satisfação 
garantida) pela primeira vez, em 1904, e os endereçou a 3 
milhões de consumidores. A Sears (1886), por sua vez, começou 
oferecendo relógios por catálogo e, no século seguinte, se 
transformou em uma espécie de templo do consumo norte-
americano. (VOLPI, id, p. 39) 

 

A chegada e estabelecimento da família Real entre 1808 e 1822, 

seguida da Primeira Guerra Mundial, tornou o Brasil uma economia rural que se 

reflete muito claramente até hoje, mas começa a perder forças a partir da década 

de 60, quando a indústria nacional adquire força própria. 

A época do Ciclo do ouro marca o crescimento colonial e surge o 

que se conhece hoje como “mercado interno”, visto que há um movimento de 

vendas voltado para o interior, pois os trabalhadores na extração do metal 

precioso, bem como seus patrões, eram consumidores. O mercado interno inicia 

sua atividade propriamente. 

Em 1980 o Brasil se torna uma das dez maiores economias do 

Mundo, mas que decai, mediante as inúmeras administrações fracassadas; 

                                                                                                                                                                                
atividades auxiliares; 4) nos trabalhos das fazendas de café e de algodão diretamente ligados à produção 
agrícola; 5) escravos na pecuária. 
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durante este tempo enfrenta nove planos econômicos e seis moedas diferentes, 

em um processo que se prolonga de 1986 a 1994.  

 

3.2 Conceitos básicos de Marketing 

 

 

Para o marketing contemporâneo o mais importante é a função 

gerencial da empresa, a qual deve ser compatível com inúmeros fatores; a saber: 

história, cultura, hábitos e crenças do povo a que se está inserido, e estas 

perspectivas interessam aqui porque refletem a questão social, base para a 

Análise Social do Discurso, no modelo trabalhado por Norman Fairclough. 

O estudo do marketing está centrado, principalmente, nos estudos 

de mercado e para tanto é imprescindível que se conheçam os tipos de mercados 

contemporâneos, denominados segmentos. 

Segmentar um mercado, segundo Kotler (1996, p.257), consiste no 

"ato de dividir um mercado em grupos distintos de compradores com diferentes 

necessidades e respostas." Lobos (1993, p.269) concorda com a definição de 

Kotler e acrescenta algo específico, explicando que  "divisão de mercado em 

populações de ‘clientes’ que apresentam certas ‘características’”. 

Esse conceito surgiu porque seria impossível prestar serviços 

igualmente excelentes a todos os clientes imagináveis, inclusive se fosse em 

classes sociais e preferencias diferenciadas; daí a necessidade de segmentar, 

separar, agrupar, selecionar. 

 McCarthy e Perreault (1997) entendem que a segmentação surge 

para a mercadologia como um processo de agrupamento de pessoas com 

necessidades ou desejos similares. 

Desta forma, pode se dizer que a segmentação consiste em um 

processo que observa o todo heterogêneo e o subdivide em mercados menores 

que tenham características semelhantes. Tais características desencadearam 

tipos de preferências, que Kolter & Keller (2012) classificadas em: homogêneas, 

heterogêneas e difusas. 

Voltando à questão do mercado, este pode ser segmentado segundo 

Kotler & Keller (id) em: 
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a) De Massa, que atende a um grande contingente de pessoas e contempla 

um público sem segmentação, conhecido pelo clássico bordão de Henry 

Ford “Temos carros de todas as cores, desde que sejam pretos”, ou seja, 

um mercado em que as pessoas compram indiscriminadamente. Exemplos 

destes mercados são: Coca Cola, Mc Donalds. 

 

b) De Segmento, que atende a um mercado segmentado por meio de 

pesquisas, dividindo um tipo de mercado em diversas possibilidades. Fica 

claro ao pensar na produção de arroz, tipos e subtipos de arroz branco, 

integral, vermelho, preto e selvagem. 

 

c) De Nicho, que consiste em um segmento mercado bem específico, caso 

que analisaremos aqui no que diz respeito à Análise Crítica do discurso. 

Pode-se dizer que o mercado bancário não tem um vínculo com o que é 

sustentável e o que consegue esta relação pode ser considerado um nicho. 

 

d) Individual, que é mercado um a um e contempla produto ou serviço para 

cada pessoa, tais como os oferecidos pelos médicos, dentistas, planos de 

saúde, SPAs e costureiras, dentre outros. 

 

Para ter certeza de estar na direção que se objetiva o marketing 

deve realizar avaliar e realizar uma série de processos e custos, os quais devem 

agregar valor aos produtos, sob o olhar dos consumidores; portanto conhecer 

quem é o cliente para entender o que ele precisa e, com isso, oferecer-lhe 

atributos que de fato importam, ou seja, grosso modo, o ambiente de marketing 

deve preconizar a seleção, a avaliação, a sistematização e a aplicação 

estratégica com movimentos em direção ao futuro. 

Selecionar o que lhe é importante para as metas da empresa; avaliar 

se o que está selecionado está dando retorno ou não; sistematizar tarefas e 

processos e aplicar tudo o que é aprendido em cada ciclo do planejamento, que 

ocorre em três níveis, segundo Kotler & Keller (id): estratégico, tático e 

operacional. 
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No planejamento estratégico há a análise do ambiente, buscando 

verificar pontos positivos e negativos, o cuidado com o ambiente de competição 

entre atores, criação de portfólio e ofertas, de acordo com a análise de mercado 

utilizando indicadores como a matriz BCG, matriz SWOT e matriz GE. 

No planejamento tático há a seleção de mercados-alvo e a 

concepção, descrição e execução das ações, mas é na auditoria de marketing 

que se analisa a correta execução de planejamento tático e o seu monitoramento. 

O profissional de marketing deve estar preparado para as mudanças 

do ambiente, as quais podem estar no macroambiente, nos ambientes 

sociodemográfico, sociocultural, político-legal, econômico, tecnológico, da 

concorrência e no microambiente interno e externo.  

Estes quesitos para a análise crítica a ser realizada aqui são de 

extrema relevância e, por este motivo, é preciso que tópicos como a 

sustentabilidade e o ambiente virtual sejam estudados, uma vez que o que se 

propõe nesta tese é averiguar a forma o como os discursos mercadológicos estão 

organizados, bem como com quais fatos, vistos hoje como importantes 

socialmente, podem contar para melhorar a imagem da empresa. 

Fazer um planejamento é desenvolver estratégias sempre pensando 

no segmento-alvo e, como benefícios de um planejamento, há o aumento da 

eficácia de decisões gerenciais, diminuição de custos, eliminação de desperdícios 

e aumento no foco das necessidades do cliente, buscando a construção de uma 

imagem empresarial com responsabilidade corporativa e ambiental. 

Portanto o marketing consiste em planejamento, técnica e trabalho a 

partir de uma visão global de negócios e sua principal função é articular um meio 

de abordar mercados agregando valor aos produtos. 

Churchill e Peter (2000) acreditam que é necessário traçar metas 

estratégicas no campo da comunicação a fim de que a empresa esteja 

preocupada em criar consciência sobre os seus produtos e sua marca; formar 

imagens positivas sobre seu produto, sua marca, lojas e organizações; identificar 

possíveis clientes, descobrir nomes, endereços e necessidades destes; formar 

relacionamentos no canal de distribuição, visando aumentar a cooperação entre 

membros do canal; e reter clientes, de forma a satisfazer seus desejos e 

necessidades, tornando-os leais. 
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Alguns temas da atualidade corroboram com a crescente gama de 

negócios diversificados. Tudo o que for natural, sustentável e “verde” pode ajudar 

na construção positiva das marcas, para isso muitas empresas utilizam de algo 

que parece sustentável para angariar fãs. 

Este é um tipo de manipulação falaciosa e desrespeitosa, mesmo 

entre os administradores e é denominado greenwashing, ou “lavagem verde”, ou, 

ainda, “máscara verde”, sobre o qual se tratará no final deste capítulo. 

Ainda quanto ao fato de agregar valor, Kotler e Keller (2000) 

enxergam duas possibilidades: a primeira, vista como tradicional, quando a 

empresa apenas vende o que fabrica e a segunda, vista como agregadora de 

valor, quando os ideais da empresa envolvem, desde a produção de um 

determinado produto até atingir uma preocupação maior com a qualidade e o pós 

venda do mesmo. Esta perspectiva para agregar valor  não funciona muito bem 

em economias competitivas, pois estão centradas em produzir e vender e não em 

fidelizar clientes ou fortificar a marca. 

Para as etapas ao agregar valor os autores (id) definem três: a 

seleção do valor, que antecede a existência do produto, a entrega de valor, em 

que se especifica o produto e sua distribuição e, a comunicação do valor, que 

informa ao mercado o valor do produto, e é neste ponto que se estudará a 

manifestação do discurso, uma vez que é pela comunicação que o consumidor é 

“encantado” com o produto e com a marca. 

Além do processo de criação de valor de um produto é de igual 

importância o planejamento de marketing, que constitui a função preliminar da 

administração e engloba diversas oportunidades. 

É preciso ainda que a associação do cliente final acerca da marca 

esteja imaculada, pois o revendedor já é leal e cabe a ele fazer com que seus 

clientes também o sejam. Para Kotler e Keller (2000, p.534) esta associação 

positiva entre marca, produto, imagem e relações externas; entre a marca e 

outros pontos, acontece por meio do brand equity, que nada mais é do que a 

equalização dos valores tangíveis em uma marca de sucesso. 

No marketing ainda deve-se considerar o planejamento estratégico, 

que trata de um conjunto de decisões a respeito de metas e objetivos a serem 

tomados e, em uma empresa antenada, estes objetivos devem estar amarrados à 



64 
 

missão, visão e valores dos produtos, definindo qual direção a empresa deve 

seguir. 

A análise das oportunidades de mercado, em que a empresa precisa 

saber quais são as suas oportunidades potenciais, também deve ser largamente 

explorada para que embase o desenvolvimento de estratégias que fundamentem, 

fiscalizem ou ainda, redefinam os objetivos iniciais. 

Mediante a todos estes tópicos surge o plano de marketing, 

ferramenta que visa decidir o gasto necessário para atingir o mercado, 

estabelecendo um orçamento de marketing, seja para o desenvolvimento dos 

produtos, teste, pesquisas de mercado ou propaganda.  

A administração do esforço de marketing é a etapa final, pois trata 

da organização dos recursos e consiste em controlar planos anuais, lucratividade 

e estratégias periodicamente. 

Sabe-se que hoje o fluxo de informação é intenso e deveria chegar a 

todos os colaboradores de uma empresa. É fato também, que se uma empresa 

está preocupada em prosperar busca alternativas para que a informação que lhe 

é importante flua, fazendo com que o clima e a motivação organizacional sejam 

favoráveis, uma vez que se tal empresa obtiver um cliente interno feliz, se 

satisfizer o cliente externo, por meio das vendas, estará atingindo seu alvo.  

Nos sistemas de informação de marketing (SIM) há três tipos de 

informação: a diária e os dados resultantes da análise da pesquisa de mercado e 

de atividades contábeis, a de inteligência das futuras estratégias, e os resultados 

de estudos e pesquisas não sistemáticas.  

Ao utilizar uma pesquisa de marketing para estabelecer estratégias 

há maior poder em mãos do que quando dados são simplesmente arquivados, 

embora haja diferentes tipos de arquivamento em bancos de dados, tais como: os 

operacionais, corporativos, para marketing e para inteligência de marketing, os 

quais possibilitam o resgate destes dados, importantes a todos os colaboradores, 

a qualquer momento. 

Os dados operacionais fornecem informações aos setores 

operacionais, os corporativos constituem informações gerenciais, os para 

marketing contêm informações para o atendimento de clientes em mercados 

diversos e os para inteligência de marketing devem ter ligação com os vários 

setores da empresa e com informações atualizadas e confiáveis. 
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Utilizar um SIM pode revelar falhas no banco de dados. Existem 

sistemas de informações naturais, encontrados na natureza, com características 

adaptáveis à empresa e os sistemas feitos pelo homem, construídos, mantidos e 

gerenciados pelo homem, como o sistema social, financeiro, de transporte e etc. 

  O marketing direto é um destes sistemas e procura atingir mercados 

específicos a partir de ações direcionadas a públicos previamente qualificados. 

Sua maior vantagem é permitir o comércio à distância, com catálogos online, por 

exemplo. 

Database marketing (DBM) é um sistema de informações baseado 

em tecnologia da informação (TI), com a finalidade de apoiar as decisões 

mercadológicas da empresa. O DBM pode estruturar promoções específicas ou 

de mala direta, gerar dados para pesquisas, criar perfil para conhecimento de 

consumidores, ajudar no planejamento e previsão de estratégias de marketing. 

Diante do aumento da concorrência, deve-se estar atento a um novo 

tipo de marketing, o de relacionamento, que constitui um novo paradigma por ser 

o esforço da empresa para desenvolver benefícios mútuos em longo prazo. 

  Com relação a ele pode-se verificar o aumento do uso das redes 

sociais e das fanpages, uma vez que culturalmente os sites já não servem mais à 

maioria dos clientes, pois estes querem um relacionamento direto e rápido com a 

empresa. Desta forma o Facebook empresarial, administrado por um gestor que 

faz exclusivamente este trabalho durante as 24 horas do dia, pode sanar dúvidas 

e contribuir para que não haja reclamações sobre os produtos e serviços da 

empresa. 

Marketing e conectividade, portanto, andam juntos, pois analisar o 

feedback do cliente, agir buscando melhoras ao que foi ouvido e monitorar a 

qualidade e a velocidade das informações da empresa são exemplos de 

conectividade direta com o cliente e melhoria nas estratégias do marketing da 

empresa.  

Nesse sentido o marketing verifica e busca apresentar o que o 

cliente quer, não o que precisa, de fato. E é por isso que deve-se verificar as 

praticas discursivas com o foco na ACD, de forma a saber até que ponto os 

clientes estão em contato com discursos manipuladores ou não. 

Uma orientação de marketing baseada no cliente é a CRM (Client 

Relashionship Managemant) ou, em português, Gestão de Relacionamento com o 
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Cliente, criada em 1990 pela indústria de software, pois diante dela as empresas 

se focalizam em estratégias para um relacionamento duradouro e de confiança 

com os clientes; muitas informações se perdem quando não deveriam o que cria 

uma lacuna entre empresa e cliente, fazendo com que muitas vezes as empresas 

não consigam apontar exatamente que clientes lhe dão lucro e direcionar suas 

estratégias de modo mais eficaz. 

É importante fazer uso da CRM mediante a nova visão de economia, 

baseada no uso da Internet integrando-a ao sistema de informação da empresa e 

aos processos do negócio.  

Com o advento da Internet o ponto de venda e a promoção 

passaram a coexistir em um mesmo canal. As grandes empresas disputam 

pequenos mercados e também possuem pequenos concorrentes e a presença 

física do comprador é cada vez menos importante.  

Tal ferramenta também possibilita o aumento do poder de uma 

marca haja vista que algumas marcas de segunda linha alcançam vendas 

significativas que antes não teriam possibilidade e, de acordo com Bretzke (2000, 

p.64), ela “pode ser usada para conduzir o cliente por meio do processo decisório 

de compra”, visto que pode “bombardear o cliente com mensagens de marketing 

passivas, e atingi-los, mesmo quando não estão particularmente interessados 

nelas” (id, p.65). Tal sucesso dependerá da postura da empresa e do treinamento 

adequado aos atendentes. Mensagens ingênuas sobre sustentabilidade estão 

calcadas neste ponto. 

A sustentabilidade está calcada na responsabilidade social, que 

consiste em um conjunto de ações sociais relacionadas ao meio-ambiente que 

fazem com que uma empresa seja bem lembrada. Internamente, investir em 

medicina preventiva, remuneração adequada aumenta a produtividade, a 

satisfação e fidelidade do colaborador; assim como “abrir” balanços, recursos 

investidos em programas de desenvolvimento sustentável são ações eficientes 

para o reconhecimento pretendido, pois melhoram a imagem da empresa e 

reforçam o valor de uma marca. 

Desta forma tem se instaurado, no discurso administrativo uma 

postura retórica que, segundo Ferreira (2010, p.15), “se configura pela intenção 

persuadir um auditório que se encontra diante de uma questão polêmica”. Sabe-

se que não há um auditório real, mas telespectadores que participam muito mais 
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do que uma única apresentação ou fala em um lugar diferente de interação: o 

ciberespaço. 

 O ciberespaço consiste em um meio que possibilita várias 

manobras, mas é mais difícil a realização de manobras discursivas veladas, pois 

quase tudo o que acontece é visto pelos seus internautas, e um exemplo disso 

são os sites de reclamação, como o reclame aqui, por exemplo, em que as 

transações ficam aparentes e sem possibilidade de modificação. 

Resta então estudar como isso acontece e quais são os sentimentos 

surgidos na relação entre o cliente, a empresa e o marketing sustentável, se de 

fato existe ou se consiste em uma manobra discursiva. 

 

3.2.1 Greenwashing 

 

 

O greenwashing é um termo que vem sendo aos poucos introduzido 

nas discussões sobre o marketing das empresas. Pode ser entendido como um 

recurso usado quando uma empresa propaga práticas ambientais positivas e, na 

verdade, possui atuação contrária aos interesses e bens ambientais.  

Trata-se do uso de conceitos ambientais para construção de uma 

imagem pública confiável, que não condiz com a real gestão, negativa e 

causadora de degradação ambiental. 

Com relação ao marketing verde ou marketing ecológico. Calomarde 

(200o, p.22) retoma Santesmases(1996) e explica:  

 

O marketing ecológico é um modo de conceber e executar a 
relação de troca, com a finalidade de que seja satisfatória para as 
partes que nela intervêm, a sociedade e o meio ambiente, 
mediante o desenvolvimento, valoração, distribuição e promoção 
por uma das partes de bens, serviços ou ideias que a outra parte 
necessita, de forma que, ajudando a conservação e melhora do 
meio ambiente, contribuem ao desenvolvimento sustentável da 
economia e da sociedade. (SANTESMASES apud CALOMARDE, 
2000:22). 

 

A questão principal da discussão acerca da ideia do marketing verde 

é a dificuldade em entender os limites entre a produção e o consumo, visto que 
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nossa sociedade é capitalista, ou seja, quanto mais se produz, mais o ambiente é 

degradado. 

A prática de parecer “verde” está sendo usada por algumas 

empresas para promover seus produtos com qualidade, levando a crer que 

consistem em algo produzido sustentavelmente. Não é uma crítica com as 

empresas que realmente se preocupam com o meio ambiente e com sua cadeia 

de suprimentos. 

O que é questionável é que algumas empresas simplesmente se 

utilizam desse artifício para vender seus produtos sem a real constatação de ele 

ser produzido com cuidado ao meio ambiente, enganando alguns consumidores 

com propagandas falaciosas. 

 Como já fora abordado, as empresas além de estar atentas à forma 

de produção, estocagem, qualidade dos funcionários, devem estar atentas à 

fidelização e satisfação dos seus clientes, já que é mais viável e mais fácil 

fidelizar um cliente do que conquistar um novo. 

 Não se podem confundir os conceitos de greenmarketing com o 

greenwashing, este é uma falácia; aquele, uma prática real e positiva para 

empresa, clientes e meio ambiente, no qual todos ganham. 

 Na sociedade consumista atual algo como um selo de 

ecologicamente correto ou um produto que não tenha sido testado em animais ou 

que não use trabalho escravo ou infantil, possui crescente valor no mercado. 

 O homem, para ser social faz uso de sua comunicação, verbal ou 

não. É por esta atividade que uma sociedade se organiza e constrói seus laços. 

Como a comunicação, em todos os sentidos, pode estimular o homem, este 

também pode mobilizar as mudanças sociais da comunicação. Aqui 

especialmente o que interessa é o discurso verde como manifestação social, que 

pode ser real ou manipulável. 

 Os consumidores do chamado “mercado verde” são a cada vez mais 

numerosos e criam um nicho especifico para seus interesses. Devido a isso, a 

publicidade ou a divulgação midiática banaliza os conceitos ligados à 

sustentabilidade criando uma imagem errônea na mente do consumidor. 

Greenwashing, pois, é um termo utilizado para designar um 

procedimento de marketing utilizado por uma organização com o objetivo de 

prover uma imagem ecologicamente responsável dos seus produtos ou serviços. 
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 Os setores de publicidade das empresas, aproveitando do 

consumismo, constroem um discurso de maneira a fazer com que o leitor acredite 

e não se pergunte como toda a produção acontece tampouco como a empresa 

contribuiu, de fato com o meio ambiente. 

 

3.3 O conceito de responsabilidade social e de sustentabilidade 

 

 
A responsabilidade social é um tema cada vez mais pertinente nas 

discussões sobre o papel e a função das empresas em suas relações com a 

sociedade. Mesmo sendo considerado um assunto recorrente, ainda existem 

algumas controvérsias sobre sua definição e aplicação. No entanto, é inegável a 

necessidade de discussão e da aplicação do tema nas corporações de todos os 

níveis. 

Para Toldo (2002, p. 82), responsabilidade social é o  

 
comprometimento permanente dos empresários de adotar um 
comportamento ético e contribuir para o desenvolvimento 
econômico, melhorando simultaneamente a qualidade de vida de 
seus empregados e de suas famílias, da comunidade local e da 
sociedade como um todo.  
 

 

Ética e responsabilidade social andam juntas. Aquela diz respeito 

aos valores e princípios morais os quais devem ser discutidos e aplicados nas 

decisões e atividades das empresas, e desta forma, Alessio (2004, p. 68) explica:  

 
que se faz necessário em face às consequências sociais que 
podem advir, perante a sociedade e a opinião pública, de decisões 
e ações tomadas pelas empresas que levem em consideração 
apenas interesses econômicos. É nisso que reside o sentido de 
obrigatoriedade e não nas demandas sociais que afetam a 
sociedade. 
 

 

Outros autores, como Bueno, Serpa, Sena, Oliveira e Soeiro (2002) 

destacam a preocupação da empresa em desenvolver ações socialmente 

responsáveis, por meio de programas consistentes que tenham continuidade, que 

apresentem resultados tangíveis, gerando e disseminando conhecimento, 
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promovendo seus públicos de interesses2 que exerçam alguma influência ou 

sejam influenciados pela empresa.  

          Para Alessio (2001, p.71) 

 

a expressão responsabilidade social das empresas é um 
comportamento dos indivíduos que fazem parte das empresas, 
seus acionistas, dirigentes, funcionários e colaboradores que 
tomam as decisões, orientados ou não por uma conduta ética, 
mas cujas atitudes terão consequências seja a um dos 
stakeholders, seja, à sociedade em geral. 
 

 

A atividade de responsabilidade social de uma empresa não deve se 

manifestar de forma emergencial ou desesperadora diante de problemas com 

consumidores, empregados, comunidade ou governo, mas constituir-se de uma 

atividade em longo prazo, consciente e desenvolvida dentro do ambiente 

empresarial, incorporado a cultura corporativa. Estas práticas não devem ser 

confundidas com as ações e demandas previstas em lei, pois desta forma a 

empresa cumpre apenas suas obrigações, temerárias de punição. (Souza, 2001). 

 O que uma empresa oferece deve ir além das práticas já previstas 

na legislação. Oferecer empregos, tratar com dignidade seus parceiros, 

funcionários e consumidores, respeitar o meio ambiente, pagar seus impostos em 

dia, dentre outras, configuram-se obrigações sociais para as empresas e isto não 

pode ser considerado como comportamento socialmente responsável (Correa; 

Medeiros, 2003).  

 O Instituto Ethos, de Responsabilidade Social, organização não 

governamental que auxilia empresas na implantação de ações responsáveis, 

desenvolveu em 2010 uma cartilha de indicadores para nortear a prática destas 

ações. Neste relatório é expresso que 

 

a empresa é socialmente responsável quando vai além da 
obrigação de respeitar as leis, pagas impostos e observar as 
condições adequadas de segurança e saúde para os 
trabalhadores, e faz isso por acreditar que assim será uma 

                                                           
2
 Públicos de interesse são os grupos internos, externos e mistos que influenciam ou sofrem 

influência das empresas como consumidores, funcionários, governos, comunidade, fornecedores 
etc. Já stakeholders é um conceito que começa a se consolidar no mercado brasileiro. Representa 
os “novos proprietários” da empresa, que corresponde a todos os indivíduos e grupos de interesse 
que exercem pressão sobre os procedimentos estratégicos das organizações e estão sujeitos a 
serem afetados de diferentes maneiras pelas decisões do comando das organizações (França, 
2004) 
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empresa melhor e estará contribuindo para a construção de uma 
sociedade mais justa. (INSTITUTO ETHOS, 2010) 

  
A responsabilidade social deve ser definida como o dever da 

empresa de ajudar a sociedade a atingir seus objetivos de forma a deixar 

transparecer suas ideias pelo discurso, visto que a  

 

cidadania empresarial, dentre outras coisas, diz respeito a uma 
atitude proativa que as entidades privadas devem ter diante dos 
diversos problemas que a comunidade na qual se insere 
apresenta, agindo de forma transformadora e assumindo-se como 
entes dotados de responsabilidade cívica. (LIMA, 2002, p. 107).  
 
  

Sendo uma forma de a empresa se apresentar à sociedade como 

colaboradora para o desenvolvimento social e não como uma empresa 

exploradora de recursos econômicos e humanos.  

A cidadania empresarial trata-se da adoção de um novo conceito na 

Administração, com práticas voluntárias e responsáveis envolvendo todos os 

públicos, uma gestão ética e solidária, que não busque apenas lucros, mas o 

desenvolvimento humano (Vassallo, 2000). 

 Segundo o mesmo relatório, 

 

A prática da responsabilidade social revela-se internamente na 
constituição de um ambiente de trabalho saudável e propício à 
realização profissional das pessoas. A empresa, com isso, 
aumenta sua capacidade de recrutar e manter talentos, fator 
chave para seu sucesso numa época em que criatividade e 
inteligência são recursos cada vez mais valiosos (...). (INSTITUTO 
ETHOS, 2010) 

 
 

A empresa apresenta, por meio do discurso, sua responsabilidade 

social ao comprometer-se com programas sociais voltados para o futuro da 

comunidade e da sociedade.  

Neste contexto surge o termo “cidadania corporativa” ampliando a 

responsabilidade das empresas com a sociedade, envolvendo-se em causas que 

vão além de suas obrigações legais: 

O conceito de cidadania corporativa traz outro elemento, a 

governança corporativa, que avalia o modo como a empresa trabalha, 

 



72 
 

(...) se este deve ser responsabilizável e bem dirigido, porque os 
mesmos padrões não podem ser aplicados aos negócios? (...) A 
boa governança corporativa é central para a cidadania é tão 
importante quanto à responsabilidade do governo pela boa 
governança da nação. A empresa também deve ser governada 
beneficiando todas as partes interessadas. (Alessio, 2004, p. 70). 

 

  A governança corporativa apresenta desafios que envolvem a 

empresa como um todo, de modo a fazer com que a responsabilidade social e as 

ações de sustentabilidade sejam recorrentes e devam promover uma maior 

interação entre os setores da empresa, começando pelos cargos diretivos como 

incentivo a todos os colaboradores e, principalmente, perpassem aos clientes. 

  O sucesso empresarial está cada vez mais comprometido com a 

ética e a responsabilidade social, dignificando as relações com a sociedade e 

tudo isso está presente nos atos ou nas palavras proferidas por uma empresa. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O começo de todas as ciências é o espanto de as coisas 

serem o que são. 

 

Aristóteles



 

 

CAPÍTULO IV – O AMBIENTE DE MARKETING – CIBERCULTURA 

 

 

Antes que se fale em cibercultura é preciso de se fale de 

ciberespaço, que para Lévy (2000, p.13) consiste na “instauração de uma rede de 

todas as memórias informatizadas e de todos os computadores”. 

O mundo está diferente, e muda a todo instante, basta que se olhe a 

volta onde tudo acontece e pode-se perceber que as coisas não são mais feitas 

como antes, inclusive a comunicação.  

Como se imaginar escrevendo ou datilografando este longo 

trabalho? A questão digital ganhou vida própria, embora Lévy (2000, p. 15) diga 

que acredita “que o texto não vai desaparecer de forma alguma com a 

informatização”. 

O espaço cibernético está modificando a maneira do homem de 

pensar e de agir. Lévy (2000, p.21) explica que tudo consiste em uma questão de 

sentido, pois 

Atual “crise do sentido” poderia marcar o limiar da passagem 
das culturas identitárias clássicas uma “pós-cultura” planetária, 
mais desperta. O ser humano vive em e por sistemas simbólicos 
que lhe permitem fazer sentido. Porém a aceleração geral de 
todas as evoluções e a mistura das culturas, característica da fase 
atual de planetarização questionam a estabilidade dos sistemas 
simbólicos. Nossa capacidade de produzir sentido e de nos 
identificarmos com membros de uma comunidade está assim 
ameaçada. 

 

As comunidades e as culturas, ao mesmo tempo em que são 

diferentes, pelo ciberespaço passam a coexistir de maneira mais próximas e, para 

que possibilitem a interação é importante que novas percepções sejam realizadas 

acerca deste novo mundo. 

Para estar neste novo lugar de interação é preciso reaprender 

algumas questões, que segundo Santaella (2011, p.27) dependem de um leitor 
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imersivo que “navega entre nós e nexos construindo roteiros não lineares, não 

sequenciais”. 

Para “navegar” é preciso um lugar de “interação”, denominado 

ciberespaço, que deve ser 

 

Concebido como um mundo virtual global coerente, 
independente de como se acede a ele e como se navega nele. Tal 
qual uma língua, cuja consistência interna não depende de que 
seus falantes estejam, de fato, pronunciando-a, pois eles podem 
estar todos dormindo, em um dado momento imaginário, o 
ciberespaço, como uma virtualidade disponível, independe das 
configurações específicas que um usuário particular consegue 
extrair dele. (SANTAELLA, id, p.40-41) 

 

Para falar de cibercultura é preciso, inicialmente, que seja apontada 

uma questão mais primária, que versa sobre a comunicação, que, para Gomes, 

(2006, p. 15), sob um ponto de vista etimológico, sabe-se vir “do latim comunis e 

significa pôr em comum, partilhar, comunhão. Significa o interrelacionamento 

entre as pessoas e supõe o diálogo”. (grifos do autor) 

Se comunicação é algo de comunhão, pode-se entender que faz 

parte do convívio entre as pessoas e, portanto é algo que faz parte do social e, 

nesta pesquisa, torna-se relevante, pois o primeiro passo para se tratar de 

sociedade consiste nas mudanças por ela sofridas, visto que estas refletem e são 

refletidas por algo comum e partilhado. 

Na perspectiva desta pesquisa “comunicação” e “sociedade” são 

indissociáveis; uma molda a outra. Com os avanços acelerados da tecnologia, 

vislumbram-se revoluções em diversas áreas do conhecimento apresentadas às 

sociedades por meio da comunicação. Conceitos da física à sociologia ou até 

mesmo a matemática foram remodelados para existirem neste novo espaço. 

Segundo estudo do SECOM (2014, p.7) “a ‘Pesquisa Brasileira de 

Mídia 2015’ (PBM 2015) revela que a televisão segue como meio de comunicação 

predominante, já que o brasileiro gasta cinco horas do seu dia conectado à 

internet e que os jornais são os veículos mais confiáveis” Tal pesquisa, 

encomendada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da 

República (SECOM) para compreender como o brasileiro se informa, a PBM 2015 

foi realizada pelo IBOPE com mais de 18 mil entrevistas e se encontra disponível 

online em www.secom.gov.br. 

http://www.secom.gov.br/
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De acordo ainda com o mesmo estudo: 

 

Praticamente a metade dos brasileiros, 48%, usa internet. O 
percentual de pessoas que a utilizam todos dos dias cresceu de 
26% na PBM 2014 para 37% na PBM 2015. O hábito de uso da 
internet também é mais intenso do que o obtido anteriormente. Os 
usuários das novas mídias ficam conectados, em média, 4h59 por 
dia durante a semana e 4h24 nos finais de semana – na PBM 
2014, os números eram 3h39 e 3h43 –, valores superiores aos 
obtidos pela televisão. Mais do que as diferenças regionais, são a 
escolaridade e a idade dos entrevistados os fatores que 
impulsionam a frequência e a intensidade do uso da internet no 
Brasil. Entre os usuários com ensino superior, 72% acessam a 
internet todos os dias, com uma intensidade média diária de 5h41, 
de 2ª a 6ª-feira. Entre as pessoas com até a 4ª série, os números 
caem para 5% e 3h22. 65% dos jovens na faixa de 16 a 25 se 
conectam todos os dias, em média 5h51 durante a semana, contra 
4% e 2h53 dos usuários com 65 anos ou mais.  

O uso de aparelhos celulares como forma de acesso à 
internet já compete com o uso por meio de computadores ou 
notebooks, 66% e 71%, respectivamente. O uso de redes sociais 
influencia esse resultado. Entre os internautas, 92% estão 
conectados por meio de redes sociais, sendo as mais utilizadas o 
Facebook (83%), o Whatsapp (58%) e o Youtube (17%). 

(SECOM 2014, p.7) 
 

 Com a popularização da Internet, inúmeras barreiras foram rompidas 

no que diz respeito a trocas de informação, principalmente se a informação tiver 

um cunho corporativo, seja para vender ou para melhorar a imagem de um 

produto, pessoa ou empresa, seja para direcionar e, por que não, “manipular” 

pensamento e verdades.   

 Pode-se entender que enviar uma mensagem é algo que transpõe o 

convívio real entre as pessoas, pois falar por meio do uso de sistemas síncronos 

e assíncronos criados pela tecnologia tornam as formas de comunicação até 

agora utilizadas, algo obsoleto. 

 Alugar um carro, conferir as condições do trânsito, comprar e ler um 

livro, buscar informação por uma pessoa ou empresa, bem como trocar 

documentos e dados estão a um clique nos computadores comuns, e muito mais 

próximos dos internautas quando usam seus telefones celulares de última 

geração que cumprem com seu papel de comunicar, mas de uma forma 

totalmente digital e cibernética. 

 A comunicação, principalmente em sites ainda prevê ícones 

humanizados, pois sempre, no espaço “fale conosco” há a presença de uma 
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figura humana, mas isso somente se sucede depois que o internauta já pesquisou 

se seu questionamento não se encontra no FAQ de onde está procurando. As 

relações são tão previsíveis pelos mais avançados softwares que ao navegar em 

determinado ciberespaço, é sabido, estatisticamente, o que é mais perguntado. 

  A troca de informações ocorre rapidamente e muitas ações como por uma 

carta no correio, por exemplo, deixam de existir no dia a dia das pessoas. Tal 

movimento de informações não é só local, mas global, pois para trocá-las com 

alguém do outro lado do mundo é necessário um simples toque e disposição para 

se comunicar e em segundos, já é possível receber uma resposta.  

Isso se aplica às compras online, inicialmente escassas ou pouco 

realizadas no dia a dia do brasileiro, que comprava itens como CDs e Livros e 

hoje compra qualquer produto, inclusive eletrônicos e produtos de vestuário de 

qualquer lugar do mundo, inclusive da China, que se abriu para o mundo 

capitalista. 

 

Segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria 

(CNI) e divulgada pela Agência Brasil, disponível em 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/  

 

Os produtos mais comprados são eletrônicos, como aparelhos 
de TV, DVD e celular. Eles foram citados por 51% dos 
consumidores. Em seguida, os eletrodomésticos, apontados por 
27%. Os calçados, bolsas e acessórios foram lembrados por 17%. 
Na sequência, os itens de vestuário (16%), livros (13%), CDs e 
DVDs (12%) e perfumes e cosméticos (11%). 

 

 Partindo deste ponto e sabendo-se que há mais de sete bilhões de seres 

humanos na Terra, e que muitos deles, possuem acesso à Internet, chega a ser 

quase impossível imaginar tantas pessoas compartilhando e dividindo 

informações a todo o momento. 

O mais interessante, contudo, é que a humanidade parece reagir de uma 

forma estranha diante de tanto acesso a informação. Pode-se ter a impressão de 

que quanto mais facilitada está a comunicação, mais as pessoas importam-se 

consigo mesmas e a comunicação, com bases eletrônicas, por vezes, deixa de 

cumprir seu propósito, que é o de aproximar as pessoas; ao contrário, como a 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/
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humanidade a está tratando, permite que a nova forma de se comunicar, em 

todos os sentidos passa ser a razão do individualismo moderno. 

Sobre isso, Simmel (1998, p.28 apud Campos, 2004, p.15) ensina que: 

 
As correntes da cultura moderna deságuam em duas direções 

aparentemente apostas: por um lado, na nivelação e 
compensação, no estabelecimento de círculos sociais cada vez 
mais abrangentes por meio de ligações com o mais remoto sob 
condições iguais; por outro lado, no destaque do mais individual, 
na independência da pessoa, na autonomia da formação dela. 

 
Talvez o maior problema desta nova forma de comunicação seja a 

superficialidade com que a informação é tratada, ou seja, mais se produz e menos 

se reflete sobre o que se sabe. A quantidade de informações tem a ver com o 

truncamento destas informações. Aqui importa principalmente qual o impacto que 

um internauta tem ao buscar uma informação sobre a empresa com a qual tem 

parceria. Isso afeta o que pensa a respeito da empresa? Sim, se o que estiver 

procurando seja, por exemplo, algo ligado à sustentabilidade, mas não, se este 

interesse por determinada causa não for de fato uma preocupação do internauta, 

mas uma forma de ficar “bem” socialmente com seus pares. 

 Para Souza, em http://www.ufrgs.br/sustentabilidade apura-se que  

 

as próprias escolhas estratégicas que as empresas fazem, e 
mesmo a evolução do seu pensamento ambiental, são 
eminentemente contingentes e contextuais. Ou seja, empresas 
que estão sujeitas a contextos de maiores demandas ambientais 
tendem a desenvolver uma postura mais proativa em relação ao 
meio ambiente, seja para antecipar regulamentações, para buscar 
identidade com a comunidade ou para melhorar sua posição de 
mercado quando a sua conduta ambiental for importante para 
isso. 

 

   A Lei da Oferta e da Procura ou Lei da Demanda, explica como 

agem os consumidores na aquisição de bens e serviços em determinados 

períodos, em função de quantidade e preço. 

  Tal conhecimento pode ajudar que se entenda que nunca houve tão 

abundante acesso aos meios de transmissão de informações, bem como não se 

tem notícia de tanta informação produzida desde o advento da Internet. 

http://www.ufrgs.br/sustentabilidade
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  No entanto, a contrapartida, pouco interesse na profundidade de 

informação oferecida, pois parece que os conhecimentos são, em sua maioria, 

superficiais.  

  De certa forma pode-se entender como, irônico o fato de que a 

Internet acaba por enfraquecer as relações humanas, ao passo de que aumenta e 

disponibiliza conhecimentos nunca antes vistos. 

 Neste mundo onde os meio virtuais ganham mais e mais espaço, 

deve-se atentar a algumas questões; principalmente sobre quais são as 

consequências de tamanho crescimento do meio cibernético, sobremaneira no 

ambiente corporativo e no ambiente de vendas, pois nunca se esteve tão próximo 

do cliente e do possível cliente. 

 É lícito dizer que a internet encurtou distâncias, contudo, também 

afastou as pessoas de relações diretas. Muitos preferem conversar por trás de 

uma foto em um chatbox a ter de encontrar pessoalmente seus semelhantes. 

Estes fatores levam à desumanização do homem e ao aceitamento de algumas 

informações para que não se tenha de investigar, ou seja, se aceita o que é 

mostrado e a isto é dado um valor real.  

    Por que não citar também as influências das redes sociais? Mais do 

que em qualquer outra era, o ser humano sente-se pressionado a expor (e impor) 

suas ideias sobre os outros,  

  Nestas redes se manifestam comunidades, desejos e 

comportamentos, dentre eles, o que nos interessa, é o fato de “ser verde”, de “ser 

sustentável” e fazer o que é certo e ser politicamente correto. Tais posturas 

tornam-se o mais importante; não porque de fato o são, mas porque é uma 

tendência das pessoas, e nesse sentido a sociedade está sendo manipulada por 

um discurso. 

  Segundo Lévy (2000, p. 11-12) alguns dos principais fatores desta 

cultura de hoje, que ele chama de “pós-cultura” consistem: 

 

- na aceleração geral de todas as evoluções e, em particular, as 
evoluções científicas, técnicas e econômicas; 
- no encolhimento prático do planeta, que faz com que se 
misturem, de maneira cada vez mais fina e densa, os seres 
humanos oriundos de culturas diferentes, o que provoca uma 
interpenetração de todos os sistemas de signos; 
- no desenvolvimento das telecomunicações, os meios eletrônicos 
e da informática, que o converge na explosão de um ciberespaço 



80 
 

que interconecta todas as fontes se signos, quer essas sejam não-
humanas (sensores e gravadores de todos os tipos) ou humanas 
(pessoas e grupos). 
 

 Se esta nova forma de interação é uma realidade para as sociedades e, 

sobremaneira para as pessoas, é uma realidade para as relações comerciais e, 

portanto, para o marketing, e este se preocupa com o que as pessoas, ou seja, os 

clientes querem, é para estas pessoas que os produtos são realizados. 

Um produto para um grupo jovem e de alto poder aquisitivo, por exemplo, 

não terá sua promoção, no sentido de apresentar e promover o produto, realizada 

na novela das 21h, mas será realizado de maneira a atingir seu público mais 

específico, ou seja, nas redes sociais, nos aplicativos para tablets e smatphones, 

enfim, em toda a forma de tecnologia que possibilita sua visualização. 

 Ao se popularizarem, as redes sociais, principalmente o Facebook, criaram 

uma nova pressão social sobre seus usuários, a de se mostrar inteligente e 

antenados a tudo o que é novo, pois os usuários sentem a obrigação de provar 

para si mesmos que merecem ser ouvidos e defendem o seu ponto de vista de 

maneira mais certeira. Muitas vezes provar os conhecimentos que, na realidade, 

não se tem é algo comum, assim como dar um tom de importância a uma relação 

interpessoal que só existe virtualmente, tudo com o intuito de criar uma imagem 

de um "eu" que não existe, de fato, mas que se configura como real. 

  O fato de se levantar bandeiras como o caso do discurso verde vem 

sendo algo que infla os pseudodebates da rede. Comunidades são criadas com 

temas nobres, no entanto o que se vê é uma reunião de pessoas em torno de um 

“ideal” que não sabem muito bem como proceder com as informações. 

  Desta forma, se ser “verde” é algo que atrai populações, as 

empresas começam a incorporar um novo paradigma de ação e quando este 

passa a ser exigência como uma lei, todos passam a falar a mesma língua, mas o 

fato é o que cada empresa faz para mudar o ambiente em que está inserida? O 

que se vê são ações genéricas e que podem não ajudar, como deveriam, o 

planeta. 

   Será que esta cultura pode ser remodelada? A resposta para esta 

pergunta é bem clara, e justifica-se pelo fato de que há gerações, as pessoas são 

criadas com suas mentes regadas pelos shows de televisão ou rádio, os quais 
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disseminam a ideologia da massa, do que é comum ao conhecimento do coletivo, 

ou até mesmo, pode-se dizer, da prática social.   

  Novelas, filmes, noticiários e jogos de futebol são alguns exemplos 

do que influencia o dia a dia das pessoas. Contudo, se os canais de televisão, 

emissoras de rádio e os sites da web são os moldes e os expectadores, os 

modelos, resta saber: quem comanda a ideologia consumida? 

   Seriam os Aparelhos Ideológicos do Estado? Talvez. Em um mundo 

capitalista, o poder é definido pelo dinheiro. Haveria maneira melhor de acumular 

poder, se não manipulando as massas por meios de informação?  

  Com o dinheiro se tem acesso a todos os meios de comunicação, 

pois que com este pode-se contratar as melhores agencias, aparecer onde todos 

estão e pagar o cachê dos formadores de opinião. Tudo isso e outras estratégias 

podem manipular as massas com anúncios muito focados e com objetivos bem 

definidos. 

   Todavia, os meios de comunicação de massa não são as únicas 

formas de construir e disseminar uma mensagem. Há também aqueles que são 

mais particulares. Aqueles que são produzidos para um grupo mais seleto, para 

as classes mais altas. Os livros são um exemplo interessante, sendo acessíveis 

somente para aqueles alfabetizados, e atrativos apenas para os com um nível de 

educação mais elevado. 

  Os recursos relacionados ao meio cibernético são relativamente uma 

novidade, portanto, ainda não foi possível aprimorar as maneiras de usufruí-los. 

Ao interagir pessoalmente com um ou mais indivíduos, existem noções básicas a 

serem seguidas, criadas e aprimoradas por anos até estarem em um estado 

quase totalmente otimizadas. 

  A possibilidade do anonimato faz com que as pessoas assumam 

identidades muito distantes das que possuem. Desta forma, são registrados 

muitos casos em que pessoas escondem-se atrás de pseudo nomes para levar 

vantagens sobre os outros. Exemplos simples são pedófilos e maníacos que 

usam de redes sociais para atrair e abusar de crianças inocentes, atos 

completamente deploráveis, assim como outros, não tão explícitos, como a 

manipulação de um ideal a fim de angariar mais clientela, mostrando ser algo que 

não é, mas, que se sustenta em um site ou rede social, por exemplo. 
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  Claro que a falta de ética não atinge a todas as pessoas e 

empresas, nem se trata de um problema sem solução. Há uma série de 

investimentos em cima de maior policiamento deste meio. Contudo, ainda é 

possível dizer que a internet é um lugar tão vasto que seus limites ainda não 

foram realmente descobertos. 

   Entende-se, pois que o mundo virtual desencadeia problemas e 

questões negativas que o envolvem. Todavia, não se deve esquecer que se trata 

de uma eficiente ferramenta de pesquisa e compartilhamento de dados, usada 

também para divulgar algum trabalho artístico, científico, um produto ou serviço. 

   Existem sites que se desenvolvem no intuito de organizar os 

trabalhos de artistas amadores, constituindo fontes para agentes e empresas 

encontrarem grandes talentos, sem contar os inúmeros sites informativos, 

proporcionando formas de leitura interativas, disponde de inúmeros hipertextos.  

  Livros, vídeos, documentários ou imagens e os sites corporativos, 

que muito interessam aqui. Pode-se encontrar quase tudo sobre os mais diversos 

assuntos usando ferramentas de buscas da Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A verdadeira viagem de descobrimentos não consiste em 

procurar novas paisagens, mas em ter novos olhos. 

 

Marcel Prous



 

 

CAPÍTULO V – ANÁLISE DO CORPUS 

 

 

Como o intuito desta pesquisa é estudar de que forma o discurso é 

modelado e modela a sociedade, neste espaço, tratar-se-á da análise do site do 

banco espanhol Banco Santander, que tem sua tradução para o idioma 

português, a fim de que, por meio da estrutura de análise, postulada por 

Fairclough (2001), se possa averiguar as três dimensões do discurso presente no 

texto do referido site, já tratadas no capítulo teórico, a saber: texto, prática 

discursiva e prática social. 

Neste trabalho, é mostrado o quanto é importante que a empresa 

tenha o intuito de tratar sobre o que é sustentável. Para uma primeira análise, 

escolheu-se o site deste banco, que, mesmo não sendo empresa brasileira,  

possui um volume muito grande de operações no Brasil e que, por uma questão 

de valor de empresa, com caráter sustentável, adquiriu o Banco Real, já que este, 

último, tinha o intuito de financiar projetos, de fato, para empresários e clientes, 

com foco no meio ambiente. Essa preocupação pode ser visualizada em   

http://planetasustentavel.abril.com.br/, pertencente à Editora Abril, em que um 

cliente afirma tal preferência: 

 

Os bancos costumam ser escolhidos pelos clientes com base 
em aspectos palpáveis, como as vantagens que oferecem nas 
taxas cobradas em empréstimos ou os limites concedidos no 
cheque especial. Lito Rodriguez, sócio da rede de lavagem a seco 
de automóveis DryWash, considerou mais um item na hora de 
abrir uma conta corrente para sua empresa: a conduta 
responsável. "Se um banco tem práticas sustentáveis, 
provavelmente se preocupa de verdade com o cliente", diz 
Rodriguez que, no passado, quando a empresa de seu pai 
enfrentou dificuldades, teve más experiências com instituições 
financeiras. O eleito foi o Banco Real. Ao fazer um levantamento, 
no mercado, sobre as condições de microcrédito para seus 
franqueados, Rodriguez ficou surpreso com a atenção que 
recebeu da instituição. "Um executivo do banco visitou a DryWash 
para conhecer o negócio e certificar-se de que nós também 
adotávamos práticas responsáveis", afirma. "Nunca tive esse 

http://planetasustentavel.abril.com.br/
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tratamento com outro banco." O episódio revela a postura que o 
Real vem buscando adotar no dia-a-dia dos negócios: colocar de 
verdade a satisfação do cliente em primeiro lugar. Uma das 
primeiras iniciativas foi mudar o sistema da central de 
relacionamento, substituindo as frases feitas da gravação por um 
atendimento mais próximo dos atendentes. "As necessidades das 
pessoas mudam diariamente e, com elas, os serviços e produtos", 
afirma Fábio Barbosa, presidente do Real. (Grifos Nossos) 

 

 

5.1. O Banco Real 

 

 

   No entanto, antes de se falar do Banco Santander, propriamente, é 

preciso que se fale do Banco Real e de suas bases ideológicas, as quais 

interessaram o Banco Santander, que prevê, em seu site, inúmeras práticas 

sustentáveis, conforme se vê ao acessar: 

 

Figura 3: Meio Ambiente e Clima 

 

Fonte: https://sustentabilidade.santander.com.br  

https://sustentabilidade.santander.com.br/
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Buscou-se o site oficial do Banco Real a fim de saber mais sobre 

sua história, no entanto, desde sua aquisição, pelo Santander, tal site encontra-se 

desativado. 

O Real talvez tenha sido o banco brasileiro que mais se preocupou 

com a questão da sustentabilidade e se não o foi, com certeza foi ele o pioneiro 

em enxergar o mercado sob tal perspectiva, pois em entrevista do seu então 

presidente, Fábio Barbosa, no ano de 2006, concedida ao site revista Planeta 

Sustentável, da Editora Abril, lê-se: 

 

(...) Com esse propósito, ele [Barbosa] criou, em julho de 2006, 
um conselho de clientes. Formado por 12 correntistas, ele se 
reúne a cada dois meses na presença do próprio Barbosa e de 
alguns diretores. Os executivos não participam das conversas, 
apenas escutam o que os clientes têm a dizer para, depois, 
discutir oportunidades de melhoria. Barbosa vem buscando 
inspirar a incorporação da preocupação com a sustentabilidade 
em todas as estratégias e áreas do Banco Real. Em 2001, ele 
criou a diretoria de responsabilidade social. Mais tarde, 
estabeleceu a diretoria de educação e desenvolvimento 
sustentável, para garantir que a formação dos funcionários se dê 
com base nesses novos conceitos. Nos últimos quatro anos, 
diversos grupos de trabalho dedicaram-se à implementação de 
projetos, como a inclusão de critérios socioambientais na 
aprovação de financiamentos ou a criação do fundo Ethical, cuja 
carteira é composta apenas de empresas responsáveis, do ponto 
de vista social. A nova estratégia de relacionamento com 
fornecedores virou referência mundial dentro do grupo ABN Amro. 
Executivos de sedes do banco, nos Estados Unidos, no Reino 
Unido e na Holanda estiveram no Brasil para conhecer de perto o 
trabalho, que consiste em avaliar os fornecedores de acordo com 
critérios que estimulem práticas responsáveis. A avaliação 
socioambiental começou como meio de disseminar os valores do 
banco entre os fornecedores e, depois, transformou-se em critério 
de seleção. "O desenvolvimento sustentável deixou de ser um 
assunto reservado a ambientalistas e passou a fazer parte dos 
negócios", afirma Barbosa. "Toda empresa deve ter 
responsabilidade e fazer sua 
parte." (http://planetasustentavel.abril.com.br)   

 

 

O site do Santander não apresenta nenhum tipo de referência aos 

detalhes históricos do Banco Real, desta forma, o que segue sobre o banco 

adquirido foi encontrado na enciclopédia eletrônica Wikipedia, que, não podendo 

ser cientificamente considerada de relevância, se apresenta, aqui, como uma das 

http://planetasustentavel.abril.com.br/
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poucas fontes de pesquisa para que se entenda a preocupação do Banco Real 

com o que é comunitário e com o que é sustentável. 

Ao verificar tal questão, na história do Banco Real, em contrapartida, 

com a entrevista concedida à Planeta Sustentável, em 2006 parecem claras as 

intenções do grupo do qual integrava o Santander, que adquiriu o Real, em 2007. 

Segundo https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Real, as operações do 

Banco Real tiveram início com outro nome: Banco da Lavoura de Minas Gerais, 

no ano de 1925, fundado por Clemente Faria. Somente em 1971 houve uma 

negociação entre os irmãos Faria Gilberto e Aloísio, filhos de Clemente, momento 

em que o nome passa a ser Banco Real. Em seguida, o banco chega a São Paulo 

e, em 1998, este é comprado pelo ABN AMRO. Já em 2000, os dois bancos estão 

integrados e o ABN adquire também o Banco Bandepe e Sudameris, que, em 

2007, são vendidos para o grupo Santander. 

É provável que a compra, realizada pelo grupo britânico-hispânico – 

holandês (Barcleys, Santander e Fortis) não se realizou apenas porque o banco 

em si era grandioso em termos financeiros, mas porque tinha um posicionamento, 

no conceito do cliente de um banco sustentável e que não visava somente o lucro, 

mas o bem-estar das pessoas e do meio ambiente, conforme já foi apresentado, 

acima, em declaração do cliente Lito Rodriguez, constando do conteúdo de 

matéria no site Planeta Sustentável. 

Uma forma de analisar a postura do Banco Real foi a busca por 

propagandas impressas do referido Banco, todas encontradas em um blog de 

2007, uma vez que o site do banco não existe mais e percebeu-se uma grande 

dificuldade em encontrar quaisquer informações sobre o banco. 

Inicialmente, tratar-se-á de uma imagem retirada da primeira página 

do Banco Real, capturada por um blog de comerciais. A homepage, referente a 

um banco verde, não poderia deixar de ser diferente: o cenário é uma floresta, 

com as imagens de um pai e um filho, clientes do banco, totalmente integrados à 

natureza da mata exuberante, à beira de um riacho. Tudo isto imitando uma folha 

de cheque, com a seguinte frase, vindo em letra cursiva, como a que, 

normalmente, se usa para preencher este documento, com o seguinte texto: 

“Pague por este cheque a quantia de: Uma sociedade que pensa nas 

consequências de tudo o que faz”. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Real
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É perceptível o cuidado com a natureza, com a família e com o que é 

comum a todos, assim como o bem-estar no convívio com o meio ambiente. Outro 

ponto importante é a referencia ao ABN AMRO, que sempre aparece nas 

propagandas do Real, banco que se associou a este, antes da aquisição pelo 

Santander. Tais apontamentos podem ser verificados na Figura 4, a seguir, 

página inicial do site do banco Real. 

 

Figura 4: Página inicial do Banco Real 

 

Fonte: http://fernandaduca.blog.uol.com.br/ 

 

  Para explicar a fusão do Banco Real com o ABN-AMRO, acredita-se 

que seja importante apresentar a homepage, ainda em funcionamento, deste 

último, inclusive para que se perceba a similaridade entre sentidos, cores e 

disposição, embora, no site do Banco Real, seja apresentada a natureza intocada 

e, no do ABN-AMRO, a natureza seja representada pela beleza da Cidade 

Maravilhosa. 

 

 

 

http://fernandaduca.blog.uol.com.br/
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Figura 5: Página Inicial do Banco ABN-AMRO Brasil 
 

 
Fonte: https://www.abnamro.com.br/pt/index.html  

 

Nas duas páginas iniciais, se percebe a presença da natureza, do ar 

livre, do verde e de elementos que retomam a questão ambiental, são as palavras 

que, de fato, interessam, pois há um caminho na tela que aponta para a 

sustentabilidade, que, na verdade, apenas apresenta o relatório de 

sustentabilidade de 2014 (desatualizado), apenas em inglês. 

Nos dias de hoje, no canto superior direito da página, lê-se: “Um 

banco especializado nas áreas de Energia, Commodities e Transportes”, algo que 

não apresenta práticas sustentáveis. 

Então, para que se retome a linha do tempo, é importante lembrar 

que o Banco Real é comprado pelo grupo ABN-AMRO em 2000 e, depois, 

anexado ao grupo Santander e, um ano antes desta última aquisição, segundo a 

matéria do site Planeta Sustentável, referida neste capítulo, já chamava a atenção 

do mundo, justamente pelas práticas ligadas ao meio ambiente, como se encontra 

em:  

 

https://www.abnamro.com.br/pt/index.html
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 A nova estratégia de relacionamento com fornecedores virou 
referência mundial dentro do grupo ABN-AMRO. Executivos de 
sedes do banco, nos Estados Unidos, no Reino Unido e na 
Holanda estiveram no Brasil para conhecer de perto o trabalho, 
que consiste em avaliar os fornecedores, de acordo com critérios 
que estimulem práticas responsáveis. 
(http://planetasustentavel.abril.com.br)   

 

 

Tão interessante quanto os dois sites apresentados, segue uma 

propaganda que ilustra, de fato, a preocupação das duas instituições financeiras, 

antes da aquisição pelo Santander, como mostra a figura a seguir: 

 

    Figura 6: Propaganda do Real em revista impressa 

 

Fonte: http://fernandaduca.blog.uol.com.br/ 

 

http://planetasustentavel.abril.com.br/
http://fernandaduca.blog.uol.com.br/
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  Onde se lê: 

 

“Um dia este vestido vai ser tão popular quanto um pretinho básico”. 

 

“O Banco Real acredita que sustentabilidade é a melhor maneira de 

construir relações duradouras. Por isso, apoia o São Paulo Fashion Week, que 

mostra como a indústria da moda pode reinventar seu modo de pensar e produzir 

para fazer negócios onde todo mundo ganha. Um evento que promove a inclusão 

social e dá espaço à novas possibilidades, como os tecidos feitos de fibras 

extraídas de plantas, vegetais, garrafas PET e outros materiais recicláveis. Mais 

do que para o mundo da moda, atitudes assim são importantes para um mundo 

melhor.” 

 

“É HORA DE REINVENTAR. VEM COM A GENTE. 

www.bancoreal.com.br/sustentabilidade 

Garrafa PET sob o olhar de Gustavo Zilbersztajn3” 

 

Na propaganda, do banco as ideias de “sustentabilidade”, “onde todo 

mundo ganha”, “inclusão social”, “reinventar”, “materiais recicláveis” e “atitudes 

assim”, junto à imagem, que ancora o texto marcam a preocupação do Banco 

Real com a sociedade. 

A sustentabilidade está nas atitudes da instituição financeira em 

questão e, junto dela, outra atitude que perpassa a compra deste é a questão do 

Real Universitário, uma conta corrente para o público universitário. Tal peça 

publicitária difere da propaganda da garrafa PET, porque, naquela, há a difusão 

de uma ideia e, nesta, a descrição de um produto e seus serviços. 

Desta forma, uma última peça publicitária, apresentada na revista 

Superinteressante, em 2009, ocasião em que o Santander já detinha o Banco 

Real e que já aparece na publicidade, abaixo, do logotipo do Real, conforme é 

mostrado, na Figura 7, a seguir: 

 

                                                           
3
 Gustavo Zylbersztajn é formado em engenharia civil e fotógrafo de grande renome. No seu portfólio estão 

belas fotos para o mercado publicitário e editorial. http://gustavoz.com/. 

http://www.bancoreal.com.br/sustentabilidade
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Figura 7: Peça Publicitária Real Universitário 

 

 

Fonte: Revista Super Interessante nº 263 / Março 2009 – Página Dupla 

 

Onde se lê, na primeira página: 

 

“Nós, do Banco Real, apoiamos o universitário porque ele pode fazer 

a diferença no mundo. 

Como a Aline, que trabalha em uma ONG, ensinando pessoas a não 

desperdiçar alimentos. 

Esses cursos geram receita para a ONG e, assim, ajudam a 

alimentar 22 mil pessoas por dia. 

Que mundo você quer? Reinvente. Faça com a gente. 

 

Aline Rissatto Teixeira, cliente Real Universitário, aluna do 2º. Ano da faculdade 

de Gastronomia. 
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E lê-se, na segunda página: 

 

 “10 dias sem juros por mês no Realmaster. 

 Limite de crédito pré-aprovado. 

 4 modelos de cartão internacional +  minicard. 

Abra a sua conta: www.bancoreal.com.br/universitario 

                                                                       

                                                                   O banco da sua vida 

Banco Real 

Grupo Santander” 

 

 

Ambos os textos apresentam indícios de responsabilidade social, no 

entanto, o primeiro, ainda centrado no sustentável e o segundo, apresentando 

novas possibilidades e características quantificáveis de valor, conforme se vê em  

“gera receita”, “22 mil”, “10 dias”, “limite”, “4 modelos” e “+”. 

Há, ainda, outras tantas peças publicitárias que poderiam ser 

verificadas com uma proposta verde e enquadradas no que o consumidor busca 

no momento: as práticas sustentáveis, traduzidas pelo uso do Triple Bottom Line4.  

Se importar com as pessoas, com o ambiente e com o social, é 

importante para as grandes instituições e também para o Banco Santander, que 

se preocupa sempre em manter na sua página inicial um link sobre 

sustentabilidade, mesmo que o conteúdo e a prática não aconteçam exatamente 

como estão descritos.  

Para que se tenha ciência do que se deve postular, o referido tripé 

pode-se observar na Figura 8, a seguir, que apresenta progresso social 

(pessoas), preservação ambiental (planeta) e crescimento econômico (lucro). 

 

                                                           
4
 Há quatorze anos, o sociólogo e consultor britânico John Elkington formulou o conceito Triple 

Bottom Line – o tripé da sustentabilidade – expressão consagrada atualmente e também 
conhecida como os “Três Ps” (people, planet and profit) ou, em português, “PPL” (pessoas, 
planeta e lucro). Segundo esse conceito, para ser sustentável uma organização ou negócio deve 
ser financeiramente viável, socialmente justo e ambientalmente responsável. 
http://www.institutofilantropia.org.br/component/k2/item/1607-
triple_bottom_line_o_tripe_da_sustentabilidade)  

 

http://www.bancoreal.com.br/universitario
http://www.institutofilantropia.org.br/component/k2/item/1607-triple_bottom_line_o_tripe_da_sustentabilidade
http://www.institutofilantropia.org.br/component/k2/item/1607-triple_bottom_line_o_tripe_da_sustentabilidade
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       Figura 8: As três dimensões do desenvolvimento sustentável - DS 

 

Fonte: Araújo, et al, 2006, p. 7 

 

Sabendo que uma empresa precisa ter um enfoque sustentável real, 

seja para se manter, seja para ter um bom avaliador de mercado se faz 

importante que, neste momento, o foco seja a história do Banco Santander, para 

que, a partir de tal conhecimento, se possa realizar uma análise dos textos 

disponibilizados no site. 

 

5.2 O Banco Santander 

 

 

O Banco Santander surge na província da Cantábria, na Espanha, 

em 1857 e, desde então, atua com 

 
foco no Banco Comercial, que representa a maior parte de suas 
receitas, e está em presente em dez mercados principais, na 
Europa e nas Américas. 
  

Atualmente, o Santander é o principal conglomerado financeiro 
na América Latina, onde tem posições de destaque no Brasil, 
México, Argentina e Chile. (www.santander.com.br) 
 

http://www.santander.com.br/
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Tem, em suas operações, seis pilares bem definidos, a saber: 

enfoque comercial, disciplina no capital e solidez financeira, prudência nos riscos, 

diversificação geográfica, marca e eficiência. Não há uma referência ao quesito 

sustentabilidade, como sendo um de seus pilares. 

No Brasil, é uma das maiores instituições financeiras e, segundo o 

site www.santander.com.br está presente no país desde 1982, data que não 

condiz com outras datas apresentadas, mas como o foco da pesquisa, aqui, não 

está na questão cronológica, mas na história do banco, e, nos seus princípios, 

apresentados no site nacional. 

O banco apresenta no site brasileiro, um novo enfoque de 

operações: ser um banco comercial para o qual já era assumida [falta alguma 

coisa, aqui] e banco que engloba as atividades de varejo; bem como apresenta 

uma preocupação com o código de ética.  

Desta forma, a preocupação com a sustentabilidade começa a 

vigorar como uma realidade na empresa, mas ainda não está presente na missão 

da instituição, que se vê apenas como um banco comercial, conforme é 

apresentado em:  

 
A atuação do Santander Brasil se divide em duas grandes 

estruturas: o Banco Comercial, que reúne todas as atividades do 
Varejo, como atendimento à pessoa física e Pequenas e Médias 
Empresas, e o Atacado, voltado às grandes empresas e 
operações no mercado de capitais. 

Sediada em São Paulo, a operação brasileira é parte integrante 
do Grupo Santander, de origem espanhola, que é o principal 
conglomerado financeiro da Zona do Euro e que tem grande 
presença na América Latina. O modelo adotado no Brasil e nos 
demais países é o de subsidiária autônoma em capital e liquidez, 
em linha com as características de funcionamento e de regulação 
em cada mercado, de forma a segregar o risco entre as diferentes 
unidades. 

A Missão do Santander Brasil, aprovada pelo Comitê Executivo 
e pelo Conselho de Administração, é “ter a preferência dos 
clientes por ser um banco simples, seguro, eficiente e 
rentável, que busca melhorar a qualidade de tudo o que faz, 
com uma equipe que gosta de trabalhar junto para conquistar 
o reconhecimento e a confiança de todos". (Grifos nossos.) 

 

Ao buscar um documento mais relevante no que diz respeito ao que 

é ético e sustentável, na história do banco, não foi achado nenhum registro, 

apenas uma pequena história que trata da missão, visão e valores do grupo que, 

http://www.santander.com.br/
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segundo o site “Diálogos Políticos” a história do Banco Santander pode ser 

resumida assim: 

 

 

Terceiro maior banco privado do País e o maior controlado 
por um grande grupo financeiro global, o Santander Brasil 
entrou no mercado brasileiro em 1957, por meio de um acordo 
operacional com o Banco Intercontinental. Foi na segunda 
metade da década de 1990, no entanto, que começou a 
apostar forte no Brasil. 

Com as aquisições do Banco Geral do Comércio, em 1997, 
do Banco Noroeste, em 1998 e, principalmente, do Banespa, 
em novembro de 2008, o Santander passou a ocupar as 
primeiras posições entre os maiores grupos financeiros do 
Brasil. Outra transação de destaque foi a compra do Banco 
Real, em 2008. 

O Santander divide suas atividades em três grandes 
segmentos: banco comercial, banco global de atacado (ou 
global wholesale banking) e gestão de recursos de terceiros e 
seguros. 

O primeiro segmento compreende operações como 
concessão de crédito, financiamentos de comércio exterior, 
private banking, serviços gerais de varejo, entre outros. Já a 
esfera wholesale banking tem como foco clientes corporativos 
globais, interessados na estrutura global de serviços do 
Santander. Por fim, o terceiro segmento engloba atividades 
como gestão de fundos e carteiras de investimentos, bem como 
seguros e planos de previdência privada. 
(www.dialogospoliticos.com.br)  

 

 

 

Como se pode perceber, o referido Banco, de acordo com o site 

Diálogos Políticos, não demonstra a preocupação com a questão sustentável e 

em www.santander.com.br reafirma como missão “ter a preferência dos clientes 

por ser um banco simples, seguro, eficiente e rentável, que busca melhorar a 

qualidade de tudo o que faz”, o que consistem em afirmações um tanto quanto 

vagas. 

Sabendo da importância de se ter um viés sustentável para uma 

empresa é que se inicia a investigação que busca entender como, no site do 

Banco Santander, que não tem um intuito sustentável, tal preocupação está 

refletida, para isso, é preciso iniciar as análises. 

 

http://www.dialogospoliticos.com.br/
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5.3 Análise do Corpus do Banco Santander 

 

  

  Ao entrar no site do Banco Santander, é preciso levar a barra de 

rolagem até o final da página para que se tenha acesso à palavra 

“Sustentabilidade” e, quando esta aparece e é selecionada, abre mais três abas, 

que não chegam a ser o tripé da sustentabilidade (ambiental, social e econômico), 

apresentados nos capítulos anteriores, mas chegam próximos a isso, 

apresentando inclusão social e financeira, educação e negócios socioambientais.  

  O intuito, aqui, é analisar estes três pontos no que diz respeito às 

Práticas Textuais, Prática Discursiva e Prática Social, postuladas por Fairclough 

(2011).  

  Para tanto, foram analisados conforme é apresentado por Fairclough 

(2011) e serão disponibilizados exatamente como estão no ambiente ciber, em 

dois prints de tela; depois serão transcritos e terão suas linhas numeradas, a fim 

de facilitar o trabalho de apontamento de vocábulos, estruturas e exemplificações 

tratadas na análise. 

  Posteriormente a isso, são usados quadros de análise, apenas por 

uma questão didática, para permitir uma visão mais ampla acerca dos 

apontamentos. 

  A Figura 9 traduz a imagem que originou o corpus no ambiente de 

Internet, em www.santander.com.br partindo dela, as análises foram sendo 

realizadas na ordem a seguir: Inclusão Social e Financeira, Educação e Negócios 

Socioambientais. 

  A marca em forma de uma elipse vermelha não aparece na tela 

original, reproduzida na Figura 9, mas foi inserida por nós, apenas para que se 

possa visualizar os três itens a ser analisados, conforme se pode verificar a 

seguir. 

 

http://www.santander.com.br/
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Figura 9: Sustentabilidade no site do Santander 

 

Fonte: https://www.santander.com.br/br/o-santander/sustentabilidade 

 

  É importante ressaltar que o percurso de análise descrito está 

acessível para qualquer pessoa que se interesse pelo tema, não sendo 

necessário, pois, ser correntista no banco. 

  Não foi o intuito desta pesquisa, fazer uma distinção entre 

correntistas e não correntistas, mas analisar o que pode ser percebido e 

presenciado por qualquer internauta que tenha tecnologia e acesso à Internet. 

  As categorias a serem analisadas na presente pesquisa seguem as 

categorias postuladas por Fairclough (2001), apresentadas no Quadro 3, bem 

como seus desdobramentos, apresentados por Pedrosa (2005). 

  É importante lembrar que nem todas as categorias podem ser 

analisadas, sob pena de não serem encontradas no corpus escolhido, pela 

natureza da publicação. 

  A seguir, o primeiro dos três discursos, que se refere a Inclusão 

Social e Financeira, será analisado a seguir, para tanto é preciso atentar-se par a 

Figura 10.  

 

https://www.santander.com.br/br/o-santander/sustentabilidade
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Figura 10: Inclusão Social e Financeira 

 

 

 
Fonte: http://sustentabilidade.santander.com.br/pt/Estrategia/Paginas/Inclusao-Social-
Financeira.aspx 
 

http://sustentabilidade.santander.com.br/pt/Estrategia/Paginas/Inclusao-Social-Financeira.aspx
http://sustentabilidade.santander.com.br/pt/Estrategia/Paginas/Inclusao-Social-Financeira.aspx
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  Por uma questão de fluidez, o texto “Inclusão Social e Financeira” 

será transcrito na íntegra, visto que é continuação da Figura 11 e permanecerá 

com este mesmo nome. 

  Nos demais textos trabalhados, se usará a mesma disposição da 

tela e metodologia de transcrição. 

 
 

Texto para Análise 
 
 

INCLUSÃO SOCIAL E FINANCEIRA 
 
 

01       Queremos estimular a inclusão social e financeira por meio do apoio ao 

02 empreendedorismo, do maior acesso aos serviços bancários e da orientação  

03 financeira. Com nossas ações de Investimento Social, também contribuímos  

04 para que crianças e adolescentes brasileiros tenham os seus direitos garantidos 

05 e condições de superar as barreiras da exclusão social. 

 

06 PRINCIPAIS RESULTADOS 

 

07 Santander Microcrédito 

08  Mais de R$ 2,8 bilhões em empréstimos e mais de 320 mil clientes  

09 atendidos desde 2002. 

10  Mais de 130 mil clientes ativos em 2014 (4,5% a mais que em 2013). 

11 Amigo de Valor 

12  Mais de R$ 79 milhões arrecadados desde 2002. 

13  Mais de 44 mil crianças e adolescentes beneficiados diretamente desde  

14 o início do programa. 

http://sustentabilidade.santander.com.br/pt/paginas/Tema-Empreendedorismo-e-Geracao-de-Renda.aspx
http://sustentabilidade.santander.com.br/pt/paginas/Tema-Orientacao-Financeira-e-Consumo.aspx
http://sustentabilidade.santander.com.br/pt/Praticas-de-Gestao/Paginas/Investimento-Social.aspx
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Análise do texto “INCLUSÃO SOCIAL E FINANCEIRA”: 

 

a. Análise Textual 

 

O texto em questão trata do tema inclusão social e financeira, 

disponibilizado no site e se apresenta em primeira pessoa do plural, pelos verbos 

“queremos” e “contribuímos” (linhas 01 e 03 respectivamente).  

O enunciador do texto é o Santander e o fato de estar escrito em 

primeira pessoa do plural desencadeia certa relação proximidade com o cliente, no 

entanto, o controle do discurso é assimétrico e está atrelado à única pessoa ativa, o 

banco. 

Outro ponto importante aqui é o estudo do ethos que, para Fairclough 

(2008, p. 208) 

 

Pode ser considerado como parte de um processo mais amplo de 
modelagem em que o lugar e o tempo de uma interação e seu 
conjunto de participantes, bem como o ethos do participantes, são 
constituídos pela projeção de ligações em determinadas direções 
intertextuais de preferencia a outras. 

 

Particularmente, o ethos, no texto em questão, busca fazer com que a 

instituição financeira, até então conhecida e retratada, nesta pesquisa, por não ter 

nenhum tipo de ligação com a sustentabilidade, se pareça com uma instituição 

preocupada com seus clientes e com o meio ambiente em que estão inseridos, por 

meio de um espaço em seu site institucional, em que os clientes ou apenas 

visitantes têm a possibilidade de se deparar com os três pequenos textos acerca do 

que a instituição disponibiliza, em termos sustentáveis, em um sentido amplo: 

inclusão social e financeira, educação e negócios socioambientais. 

Com relação à coesão textual, algo que parece muito apropriado e que 

retoma a questão do tripé da sustentabilidade é que as ações ocorrem sempre em 

três patamares, das linhas 01 a 03: “Queremos estimular a inclusão social e 

financeira por meio do apoio ao empreendedorismo, do maior acesso aos serviços 

bancários e da orientação financeira”; ou seja, a inclusão se dá por três ações 

específicas que o cliente só terá se utilizar o referido Banco. Posteriormente a isso, 

(linhas 03 a 05) há o encadeamento de duas ideias: crianças e adolescentes, com 

direitos garantidos para a superação das barreiras sociais. 
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As funções sociais da linguagem, apontadas por Halliday (1970) são 

asseguradas: a função textual assegura que o texto seja entendido como um texto 

informativo, mas que utiliza da primeira pessoa, mesmo que do plural, para estar 

mais próximo de quem o lê; a função ideacional corrobora para a construção e 

fortificação do ethos do banco com relação ao que é ético e a interpessoal, se 

apresenta de forma que todos podem contar com os benefícios da instituição, 

independentemente de serem correntistas ou não, pois, em nenhum momento, é 

tratado o assunto referente a “nossos clientes”, mas há o direcionamento do texto à 

sociedade como um todo. 

As palavras possuem, no texto citado, uma significação individual 

denotativa, mesmo porque se trata de um texto administrativo; no entanto, a 

utilização de um encadeamento semântico, voltado para a questão social e 

financeira, ao mesmo tempo, procura  mostrar que todos os esforços do banco 

contribuem para que os direitos das crianças sejam assegurados (linha 04), que 

mais pessoas possam ter uma conta bancária (linha 01), bem como dispor de crédito 

para empreender (linha 02), no entanto, não há uma expansão dos parágrafos que 

mostrem como isso tudo é realizado pelo enunciador. 

Ainda com relação às palavras, é nítida a existência de uma tentativa, 

na argumentação, baseada na quantidade, não utilizada mais no marketing dos dias 

de hoje, pois se forem lembradas argumentações antigas, como a uma ação para o 

sabão em pó OMO, por exemplo, que “lavava mais peças e muito mais branco”, na 

década de 80 e que hoje aposta no discurso com a ideia “de que sujar faz bem”, 

vemos que há uma argumentação muito mais calcada na importância das relações 

humanas e na efetividade de sua ação do que centrada em números e quantidades.  

No texto em questão, indo contrariamente ao que se estuda em 

mercadologia, há a presença, portanto, de argumentos de quantidade, pois é a partir 

do subtítulo apresentado, na linha 06 do texto, que são descritos os principais 

resultados dos possíveis investimentos do Santander, no que diz respeito à inclusão 

social e financeira, todos marcados por iniciarem com os advérbios de intensidade 

“mais”. 

É neste ponto que a empresa aparece enquanto número, ou seja, 

utiliza-se de argumentos de quantidade para mostrar o quanto é benéfica para a 

sociedade em que está inserida. 
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 No entanto, não se sabe, ao certo, das linhas 07 a 14, onde e como os 

recursos foram aplicados, uma vez que constituem informações muito genéricas, 

que acrescentam apenas quantidades ao texto, pois, para cada afirmação, pode 

haver um questionamento que o complementaria, conforme pode-se esquematizar, a 

seguir: 

 

 
APONTAMENTOS NO TEXTO 
 

 
QUESTIONAMENTOS POSSÍVEIS 

Mais de R$ 2,8 bilhões de empréstimos. Para quem? Quanto em cada região 
brasileira? Será que os estados mais 
pobres tiveram acesso a tais 
empréstimos? 
 

Mais de 320 mil clientes atendidos. Qual o tipo de serviço? Quanto em 
valor monetário? Quem são esses 
clientes? São de baixa renda? 
  

Mais de R$ 79 milhões arrecadados, em 
2002. 

Onde estão informações detalhadas 
de valores arrecadados? Para onde 
foram? De que valores se tratam?   
Quais os percentuais de tal 
arrecadação? De que universo se 
trata? 
 

Mais de 44 mil crianças e adolescentes 
beneficiados, diretamente, desde o início 
do programa. 

De onde? Como? Onde está descrito 
este programa, no site? Em quais 
programas foram beneficiadas? 
 

  

Nas linhas iniciais, da (01 a 05) há a presença da subordinação das 

orações e os verbos “queremos” e “contribuímos” apresentando transitividade, direta 

e indireta, respectivamente; no entanto, no momento em que há a quantificação dos 

argumentos, esses períodos passam a ser de menor complexidade, mesmo porque 

o intuito desta estrutura, escrita em itens, prevê uma entendimento rápido que 

quantifica as ações do enunciador.  

O paralelismo sintático ocorre de duas formas, das linhas 01 a 05, a 

locução “queremos estimular” serve a dois focos: a inclusão e o acesso, bem como 

“contribuímos” para que “crianças e adolescentes” tenham “direitos garantidos e 

superem barreiras”.  As referidas linhas consistem em um texto planejado e, 

portanto, simétrico. 
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Embora a parte quantitativa do texto, das linhas 07 a 13 tenham uma 

estrutura mais simplificada, os “principais resultados” contam com dois subitens e 

estes com duas sentenças quantitativas. 

Pode-se dizer que, tanto a estrutura planejada em termos de 

quantidade de linhas para cada parte do texto e de simplicidade na disposição das 

informações, apresentam ao leitor certa facilidade e benefício em escolher o banco 

para abrir uma conta, o que remete à função interpessoal da linguagem. Por meio do 

texto, os leitores e possíveis clientes se identificam. 

 Algumas palavras podem ser consideradas importantes por 

estarem presentes no dia a dia das pessoas, como a palavra “inclusão”, “direitos 

garantidos” e “condições de superação” são palavras escolhidas, criteriosamente, a 

fim de enaltecer o enunciador com relação ao que é social, uma vez que todas 

representam um ganho na luta pela ascensão social. 

 Se um leitor de baixa renda ler o texto, vai sentir que pode ser cliente 

do banco, e talvez possa ser a primeira conta corrente de sua vida; e se um leitor 

com uma renda maior o fizer também, achará o texto positivo, porque o enunciador 

se preocupa com as questões sociais e tal preocupação reflete no fato de o banco 

ser responsável, socialmente. 

A criação de palavras e as metáforas, em si, bem como outras figuras 

de linguagem não foram encontradas no texto em questão, talvez porque se trate de 

um texto administrativo que se encontra em site institucional, devendo fazer 

prevalecer o sentido denotativo das palavras.  

 

 

b. Análise discursiva 

 

 

Segundo os ensinamentos de Fairclough (2001), é importante que 

sejam analisados a produção do texto; distribuição do texto, consumo do texto e 

condições da prática discursiva. 

Com relação à produção do texto, a interdiscursividade se expressa por 

meio dos discursos que perpassam o discurso principal. Este apresenta a 

preocupação em angariar clientes e, para tanto, apresenta ideia de inclusão social e 

financeira, visto que seu intuito é mostrar a preocupação da instituição financeira 
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com as pessoas, clientes ou não. Dessa forma, o que se percebe, aqui, são vários 

discursos: 

 

 Administrativo: discurso bem aparente ao interlocutor, 

apresentado por meio da utilização de um vocabulário bem específico, tal 

como o uso das palavras “empreendedorismo” (linha 02), “orientação 

financeira” (linha 02 e 03) e “serviços bancários” (linha 02), “resultados” (linha 

06), “microcrédito” (linha 07) e “clientes” (linha 10), dentre outras. 

 Ético: é o discurso que permeia o texto por meio do uso 

de expressões-chave do tipo: “inclusão social e financeira” (linha 01), 

“orientação financeira” (linhas 02 e 03), “superação de barreiras e exclusão 

social” (linha 05) e “direitos garantidos” (linha 04), e outras que podem ser 

percebidas. 

 Matemáticos: aparece no texto ligado à ideia de 

quantidade, ao utilizar-se de palavras quantitativas para mostrar a 

superioridade do banco. Tal superioridade é representada por numerais, 

seguidos dos indicadores “bilhões” (linha 08), “mil” (linhas 10 e 13) e “milhões” 

(linha 12). Além dos numerais, todas as sentenças relativas aos resultados 

são iniciadas, como tratado anteriormente, pelo advérbio de intensidade 

“mais”, que torna ainda mais “grandiosa” a preocupação do banco com o 

contexto em que o texto está distribuído e consumido. 

 

Pode-se afirmar que a intertextualidade se manifesta pela 

representação discursiva direta, até a linha 05 e indireta, da linha 06 em diante. A 

intertextualidade é um ponto importante para o “consumo” do texto, pois todos os 

intertextos apresentados, e outros mais que podem ser elencados, fortalecem a 

ideologia do bem, do ético, do comprometido. Uma vez que intertextos se unem e se 

comunicam, há o engrandecimento das potencialidades da instituição. 

A distribuição do texto, “Inclusão Social e Financeira” bem como a dos 

outros dois textos, que serão analisados posteriormente, talvez seja um dos itens 

mais importantes a serem abordados, aqui, uma vez que tais textos estão 

disponíveis, conforme já dito, no site do Banco Santander, podendo ser lidos por 

qualquer pessoa, mesmo que não seja correntista do banco.  



106 
 

No entanto, o que interessa, nesta análise, é que toda a preocupação 

do banco com relação aos temas apontados não está disposta na página em uma 

posição de destaque ou de fácil acesso, o que leva a uma possível hipótese: será 

que esse tipo de texto está disposto no site como algo realizado por vontade própria 

do banco? Ou será que apenas serve para sanar a dúvida de um novo consumidor 

que busca saber com quem fazer parcerias? 

 O que esperar de seus aliados, inclusive para buscar informações que 

possibilitem ancorar suas escolhas ou, por último, será que o conteúdo analisado só 

está no site porque, atualmente, é de bom tom que tais informações estejam 

disponíveis, inclusive para atender aos clientes adquiridos com a compra do Banco 

Real? Um banco que buscava, de fato, selecionar seus clientes, assim como tinha o 

intuito sustentável. 

O texto está disponível, no ambiente virtual, podendo ser acessado por 

qualquer pessoa e em qualquer lugar, seja em computadores convencionais ou por 

tablets e telefones celulares com tecnologia para tal e o consumo deste texto se 

torna algo com que o enunciador deva estar preocupado.  

O ato de consumir o texto acontece por pessoas preocupadas com os 

temas em questão; pessoas estas que buscam informações a mais ao se aliar a um 

parceiro econômico, como foi tratado neste trabalho, sob o que diz respeito ao 

marketing voltado para o cliente.  

Este cliente hoje, tem como saber muito do que julga necessário sobre 

as empresas pelas quais se interessa, seja pelo que é disponibilizado nos sites 

organizacionais ou daqueles do tipo “reclame aqui”, seja nas redes sociais. 

As ferramentas de busca da internet possibilitam que os clientes 

cheguem a muitas informações mais especificas, desta forma, o consumo do texto 

pode ser considerado amplo. 

No entanto, é possível que um cliente, realmente preocupado, se sinta 

constrangido em ler uma informação tão rasa, tão aplicável em qualquer outro site, 

pois percebe que há uma falta de profundidade de conteúdo, na maneira como está 

disposta na tela e na disposição das informações, que apenas constam no site. Para 

o cliente, realmente engajado, e que busca informações com embasamento, o que é 

disposto pode não ser o suficiente. 

A produção do texto figura como coletiva, no que diz respeito ao 

pronome enunciativo utilizado. No entanto, é individual, pois o banco se manifesta 
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quase que em uma voz própria ou sob a forma de um porta voz de maneira 

informativa, o que parece muito frágil no que diz respeito à questão interpessoal do 

discurso, pois outras análises são possíveis, mas, ao se tratar de um texto que quer 

vislumbrar os valores sociais, éticos e sustentáveis, nem seus argumentos, nem seu 

tamanho nem seus exemplos e argumentos podem representá-lo, pelo menos, não 

nesta análise. 

 

 

c. Análise da Prática Social 

 

 

  Fairclough (2001) orienta que quanto à análise da prática social é 

necessário verificar a matriz social, as ordens do discurso e os efeitos ideológicos e 

políticos desse discurso. 

Com relação a esta parcela da análise, o mais aparente é o fato de que 

o discurso deveria refletir uma ideologia muito própria do Banco Real, se realmente 

estivesse se importando com os clientes deste, uma vez que foi adquirido pelo 

Banco Santander, conforme já explicado. 

No entanto, tal ideologia não se manifesta, pois quando tal assunto 

“Inclusão Social e Financeira” é procurado por um interlocutor é porque ele está 

preocupado em saber como, quando e de que maneira isso acontece e nenhuma 

informação mais profunda ou subsídio no discurso é disponibilizado pelo banco, em 

questão. 

Um cliente ou um internauta interessado sabe que a aba que ele irá 

clicar falará de determinado assunto, no entanto, se foi movido até à informação, 

pretende ver o que está sendo dito, por qual motivo e com que base de dados; bem 

como busca, por meio do texto acessado, acessar novos hipertextos explicativos e 

importantes ao processo de construção de sentido para ele, leitor, pois um leitor que 

busca determinada informação espera, ainda que superficialmente, o conteúdo que 

lhe é relevante. 

Não se lê um texto, ainda mais com tal temática, se não se tem um 

objetivo específico, que é verificar se a instituição financeira em questão contribui ou 

pretende contribuir com questões éticas, sociais e sustentáveis específicas, 

semelhantes ao que a instituição adquirida já fazia. 
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Mediante isso, sem o conhecimento necessário, o ethos da empresa 

que deveria ser “ético, social e verde” passa a ser visto de uma forma negativa, 

pouco próxima ao que se pretendeu fazer, publicando textos pouco informativos e 

sem caminhos de navegação, pois se está falando de um ambiente cibernético, que 

possibilita a rapidez e a informação em série de assuntos que possam interessar um 

leitor ou internauta mais atento. 

Exatamente por esta questão pode-se enquadrar o referido texto como 

uma manobra de greenwashing, uma vez que não retrata, de fato, as ações verdes 

da empresa, uma vez que informações são dispostas na tela, mas não podem ser 

provadas como uma prática e uma preocupação verdadeira do banco. 

Seria o contrário se, ao clicar nas possibilidades de navegação da 

página oficial do Santander, outras opções fossem apresentadas como possibilidade 

de navegação de forma a complementar o texto e embasar a ideologia do banco, 

fortalecendo o ethos da instituição. 

A seguir, será tratado o discurso disponível na segunda tela do site, 

intitulado  “Educação”, segundo desta análise, e é importante explicar que, como os 

textos foram todos selecionados, no site, pela tela inicial na busca sobre 

sustentabilidade, alguns pontos da análise podem se tornar repetitivos ou muito 

parecidos com outros já analisados, embora cada um apresente uma ou outra 

especificidade. 
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Figura 11: Educação 

 

 

Fonte: http://sustentabilidade.santander.com.br/pt/Estrategia/Paginas/Educacao.aspx 

http://sustentabilidade.santander.com.br/pt/Estrategia/Paginas/Educacao.aspx
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Texto para Análise 

 
 
 

EDUCAÇÃO 
 
 
 

01    “O Santander Universidades é a nossa maior aposta para apoiar o  

02 desenvolvimento da educação no mundo todo. No Brasil, onde o acesso ao  

03 ensino superior ainda é um desafio, também realizamos ações de Investimento  

04 Social para a melhoria da qualidade da educação pública.” 

 

05 “PRINCIPAIS RESULTADOS 

 

06 Santander Universidades 

07  Acordos firmados com cerca de 1.200 universidades e mais de 

R$ 2,8  

08 bilhões investidos no ensino superior desde 1996. 

09  No Brasil, já foram concedidos R$ 9 milhões em prêmios, bolsas 

de  

10 estudos internacionais e cursos on-line de empreendedorismo desde 2005,  

11 sendo cerca de R$ 2 milhões só em 2014.” 

12 “Programa Escola Brasil 

13  7 mil voluntários envolvidos ao longo de 2015. 

14  280 escolas públicas parceiras e 125 mil alunos da rede pública, 

15 beneficiados anualmente.” 

  

 

http://sustentabilidade.santander.com.br/pt/Praticas-de-Gestao/Paginas/Investimento-Social.aspx
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Análise do texto “ EDUCAÇÃO” 

 

 

a. Análise Textual 

   

 

  O texto “educação” apresenta-se disponível como segundo item, ao se 

clicar na tela sustentabilidade e opera, no que diz respeito ao aspecto interacional, 

da mesma forma que o texto anterior, visto serem escritos em um bloco: 

sustentabilidade. 

  O tema educacional é algo que move as empresas de maneira positiva, 

basta acessar informações sobre grandes empresas e indústrias e se percebe que 

todas elas têm algum tipo de programa ou investimento ligado a essa área. 

  O Banco Real, encampado pelo Santander, em 2007, já mantinha um 

programa universitário. No início do capítulo, foi apresentada uma peça publicitária, 

na Figura 7, informando que o banco, mesmo sob o comando do Santander, 

manteve a mesma cultura. De fato, é uma preocupação de o banco espanhol possuir 

um programa voltado para a educação e para a pesquisa. 

  Com esses posicionamentos, pode-se perceber que o banco, enquanto 

enunciador mantém seu ethos de responsabilidade social, inclusive um de seus 

slogans, nos dias de hoje, é “o banco das ideias” ou “um banco para as suas ideias”. 

  A estrutura textual é bastante simples e acontece em duas partes, a 

primeira com maior cuidado, utilizando uma estrutura mais complexa, uma vez que 

apresenta o enunciador como um fomento para uma nova sociedade, equiparada a 

todas as cidades do mundo, em “mundo todo”, na linha 02.  

  Outra questão importante é inserir, na mesma sentença, as palavras 

“Brasil”, “ensino superior” e “desafio” (linhas 02 e 03), o que corrobora para que o 

ethos do banco se fixe cada vez mais como positivo. 

  A pessoa do discurso se mantém como a primeira do plural, com o 

intuito de mostrar o pertencimento à causa da educação e tal compromisso parece 

ser tão forte que o banco elenca os principais resultados nas duas esferas: 

universidade e educação pública. 

  No momento do texto em que o enunciador apresenta os resultados, 

trabalha com a quantificação de números gigantescos, relativos aos investimentos, a 
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saber: “mil” (linhas 13 e 14), “milhões” (linhas 9 e 11), “bilhões” (linha 8), isso sem 

contar os algarismos matemáticos que também contribuem para a quantificação 

positiva das ações do banco. 

  Há indicadores de modalidade no texto, sobremaneira na primeira 

parte, em que figuram expressões como “maior aposta” na linha 01 e “mundo todo” 

na linha 02. 

  O texto se presta à sua função textual, pois é informativo e se organiza 

como tal, apresenta a sua ideologia e fortalece seu ethos de banco financiador das 

ideias e presente “no mundo todo” (linha 02) concedendo “bolsas de estudos 

internacionais” (linha 10). Desta forma, a função ideacional está contemplada, bem 

como a função interpessoal, possibilitando a fluidez nas relações, por meio da 

acessibilidade ao texto.  

  Fairclough (2001, p.104) explica que: 

 

Toda a oração é multifuncional e, assim, toda oração é uma 
combinação de significados ideacionais, interpessoais (identitários e 
relacionais) e textuais. As pessoas fazem escolhas sobre o modelo e 
a estrutura de suas orações que resultam em escolhas sobre o 
significado (e a construção) de identidades sociais, relações sociais e 
conhecimento e crenças. 

 

  Não foram encontradas palavras no sentido figurado, pela natureza do 

texto, mas algumas palavras traduzem a predisposição do enunciador em ajudar e 

as dificuldades no que diz respeito à educação, sobremaneira a superior. 

  As informações de cunho quantitativo podem ser questionadas, uma 

vez que não respondem de maneira específica aos feitos da instituição, conforme se 

pode perceber em: 

 

 
APONTAMENTOS NO TEXTO 
 

 
QUESTIONAMENTOS POSSÍVEIS 

Acordos firmados com cerca de 1.200 
universidades e mais de R$ 2,8  
bilhões investidos no ensino superior, 
desde 1996. 
 

Quais universidades?  
Como foram investidos os 2,8 bilhões? 
Em construção? Em pesquisa? 

No Brasil, já foram concedidos R$ 9 
milhões em prêmios, bolsas de  
estudos internacionais e cursos online 
de empreendedorismo, desde 2005,  

Bolsas de estudos para onde? Que tipos 
de prêmios? Onde está o link para 
acessar o curso online? Poderiam, ao  
menos, apresentar uma informação mais 
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sendo cerca de R$ 2 milhões, só em 
2014. 
 

específica. 

7 mil voluntários envolvidos ao longo de 
2015. 
 

Em que escolas? O que os voluntários 
fazem? Como ser voluntário? 

280 escolas públicas parceiras e 125 mil 
alunos da rede pública, 
beneficiados anualmente. 
 

Como? Com merenda? Com passeios 
culturais? Com financiamento de 
prédios? 

 

  Ao perceber todos esses vieses, que são apenas alguns, visto que 

cada leitor tem seu percurso de leitura e de organização de ideias, pode-se buscar a 

segunda esfera de análise. 

 

 

b. Análise da Prática Discursiva 

 

 

  O texto em questão foi produzido no mesmo bloco que os outros dois já 

mencionados, por isso, se apresenta tão próximo deles, no que diz respeito à prática 

discursiva, provavelmente será consumido no mesmo contexto em que os outros. 

Contexto esse em que as empresas precisam satisfazer as necessidades de seus 

clientes, que têm mais informação, que sabem mais sobre seus direitos e que, 

muitas vezes, apreciam uma empresa ética e sustentável. 

  A distribuição do texto é ampla se for levado em conta o fato de que 

está ancorado na internet, podendo ser acessado em qualquer horário e por 

qualquer pessoa que tenha tecnologia digital. 

  Sabe-se que um site de qualquer grande instituição conta com uma 

empresa que o desenvolva e que se responsabilize por ele, e o caso do Banco 

Santander não é diferente, pois, nota-se, seus objetivos são apresentados no texto 

em forma de intertextos. 

  Como intertextos, o texto “Educação” apresenta: 

 Administrativo; uma vez que é um texto disponível em forma de comunicação 

externa, ou seja, uma propaganda institucionalizada, com a utilização de 

palavras específicas do contexto administrativo, como, por exemplo, “acordos 

firmados” (linha 06) e “bilhões investidos” (linha 07). 
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 Educacional: apresentando palavras âncoras, já que é o tema central do texto 

como, por exemplo: “ensino superior” (linhas 02 e 07), “educação pública” 

(linha 03), “bolsas de estudos” (linha 09), “universidades” (linha 06) e “escola 

pública e rede pública” (linha 13). 

 Digital: que aparece em um pequeno trecho, que diz respeito aos cursos 

“online” (linha 09) de empreendedorismo, oferecido desde 2005. 

 Ético: que é percebido por meio das expressões; “ações de Investimento 

Social” (linha 02 e 03), grafada, inclusive, com letra maiúscula. 

  

  Finalmente, é importante ressaltar que a produção do texto está 

ancorada em uma produção coletiva, porque está em nome do Santander, um grupo 

de instituições financeiras, ao mesmo tempo em que é apenas informativa, sem 

maiores esclarecimentos acerca do tema desenvolvido. 

 

 

c. Análise da Prática Social 

 

 

  No que diz respeito à analise da prática social, para Fairclough (2001), 

está a democratização, que segundo ele (id, p. 248) consiste na “retirada de 

desigualdades e assimetria dos direitos, das obrigações e do prestigio linguístico dos 

grupos de pessoas; a comodificação,  que é  

 
o processo pelo qual os domínios e as instituições sociais, cujo 
propósito não seja produzir mercadorias no sentido econômico 
restrito de artigos para venda vêm não obstante a ser organizados e 
definidos em termos de produção, distribuição e consumo de 
mercadorias (FAIRCLOUGH, 2001, p. 255) 
 

e se justifica, por exemplo, por indústrias que antes não eram concebíveis: a 

indústria da arte, da cultura, do turismo e assim por diante; e a  tecnologização, que 

caracterizam cada vez mais as cidades modernas, porque fazem parte do cotidiano 

das pessoas. Fairclough (id, p. 264) explica que “as tecnologias discursivas 

estabelecem uma ligação intima entre o conhecimento sobre linguagem, discurso e 

poder.” 
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  Desta forma, pode-se enquadrar o discurso em questão como um 

discurso com perspectivas democráticas, pois não há a preocupação deste no 

sentido do enaltecimento do texto pela apresentação do prestígio linguístico, 

tampouco o rebuscamento, na escolha das palavras, pelo contrário, o que se 

percebe é uma linguagem mais distanciada do que é norma e mais próxima do que é 

próprio de um texto oral, principalmente pelo uso de expressões como “aposta” e 

“mundo todo”, nas linhas 01 e 02, respectivamente. 

  A indústria da educação, juntamente com técnicas digitais, que 

aproximam as pessoas, movimenta muito dinheiro e justifica o que o autor chama de 

comodificação, principalmente pelas sentenças do texto que quantificam as ações 

do banco e estão centradas no campo dos resultados dos investimentos do banco, 

compreendidos da linha 05 a 15. 

  A tecnologização está presente neste texto e nos demais analisados 

porque foram disponibilizados no ambiente virtual, com acesso amplo e irrestrito a 

quem tem as condições para tal; seja equipamento, conexão com internet ou 

interesse em saber mais sobre o assunto. 

  A proximidade do texto com um internauta, por meio do usa de uma 

linguagem simples e objetiva, sem rebuscamento ou estrutura mais elaborada 

contribui para que o greenwashing esteja presente no que é apresentado, porque 

mais uma vez o discurso reflete uma ideologia de preocupação social que não pode 

ser comprovada mediante as informações apresentadas no texto. 

  Por fim, será realizada a análise do último texto do bloco, encerrando a 

questão do desenvolvimento sustentável, o qual trata, de fato, da questão do meio 

ambiente e intitula-se Negócios Socioambientais. 
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Figura 12: Negócios Socioambientais 

 

 

Fonte: 

http://sustentabilidade.santander.com.br/pt/Estrategia/Paginas/NegociosSocioambientais.as

px 

http://sustentabilidade.santander.com.br/pt/Estrategia/Paginas/NegociosSocioambientais.aspx
http://sustentabilidade.santander.com.br/pt/Estrategia/Paginas/NegociosSocioambientais.aspx
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Texto para Análise 
 

NEGÓCIOS SOCIOAMBIENTAIS 

01    Atuamos continuamente na redução dos impactos socioambientais resultantes  

02 das nossas atividades, inclusive aqueles que acontecem sob a  responsabilidade 

03 de nossa rede de fornecedores. Além disso, queremos gerar impactos positivos 

04 com a oferta de produtos e serviços que facilitem aos  nossos clientes a adoção de 

05 práticas mais sustentáveis e a transição para uma  economia de baixo carbono. 

 

06 PRINCIPAIS RESULTADOS 

 

07  Em 2014, foram destinados cerca de R$ 2,5 bilhões em financiamentos 

08 socioambientais. 

09   Um em cada quatro contratos de células fotovoltaicas foram financiados 

10 pelo Santander Financiamentos entre 2013 e 2014. 

11  Único banco brasileiro a investir diretamente em projetos de energia eólica. 

12  Fundos orientados por critérios de investimentos socialmente responsáveis 

13  239 mil toneladas de CO2 compensadas entre 2009 e 2014. Desse total, 73 

14 mil toneladas foram compensadas desde 2013 em nome de clientes e  funcionários 

15 por meio do Programa Reduza e Compense CO2. 

16  Cerca de 10% da energia consumida pelo Banco é oriunda de fontes renováveis 

17 (Pequenas Centrais Hidrelétricas e parques eólicos). 

http://sustentabilidade.santander.com.br/pt/Produtos-e-Servicos/Paginas/default.aspx


118 
 

 

Análise do texto “NEGÓCIOS SOCIOAMBIENTAIS”: 

 

 

a. Análise Textual 

 

 

O texto em questão trata do tema “Negócios Socioambientais”, 

disponibilizado no site e apresenta-se, também, em primeira pessoa do plural, pelos 

verbos “atuamos” e “queremos” (linhas 01 e 03, respectivamente).  

Os pronomes possessivos “nossa” e suas variações figuram nas linhas 

02, 03 e 04 da análise, e têm a função de aproximar, ainda mais o enunciador do 

enunciatário. 

O enunciador do texto é o banco, que busca, no final do bloco de texto, 

por meio da escrita em primeira pessoa do plural, manter a relação de proximidade 

com o cliente ou com qualquer pessoa que esteja interessada pelo tema ou pelo 

banco e opte por procurar informações no site. 

O ethos, no texto em questão, é de uma empresa ética e verde e, 

mesmo o texto sendo pequeno, por ter dezessete linhas, é o maior dos três textos 

(inclusão social e financeira, educação e negócios socioambientais) e apresenta um 

léxico relevante acerca da temática sustentável. 

Com relação à coesão textual, o texto confirma uma estrutura muito 

próxima a já apresentada, das linhas 01 a 05, em que há um cuidado mais 

elaborado na construção dos períodos a ordem é “atuamos” e “queremos gerar”, o 

que indica que a instituição ainda não gera o impacto positivo que deseja nas linhas 

de 03 a 05. 

As funções sociais da linguagem, ensinadas por Halliday (1970) são 

asseguradas: a função textual assegura que o texto seja entendido como um texto 

informativo, mas que utiliza a primeira pessoa, mesmo que do plural, para estar mais 

próximo de quem o lê; a função ideacional corrobora para a construção e fortificação 

do ethos do banco, com relação ao que é sustentável e verde; e a função 

interpessoal, se apresenta de forma que todos podem contar com os benefícios da 

instituição, independentemente de serem correntistas ou não, pois em nenhum 

momento é tratado o assunto referente a “nossos clientes”, mas há o direcionamento 

do texto à sociedade como um todo. 
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As palavras têm, no texto citado, uma significação individual denotativa, 

mesmo porque se trata de um texto administrativo; no entanto, a utilização de uma 

sequência semântica voltada para a questão social e financeira, ao mesmo tempo, 

procuram mostrar que todos os esforços do banco contribuem para que os impactos 

ambientais sejam reduzidos (linha 01), inclusive os impactos advindos dos 

fornecedores (linha 03) com a oferta de produtos e serviços que facilitem a adoção 

de práticas mais sustentáveis (linha 04 e 05). 

A argumentação, baseada na quantidade, depreciável no marketing 

atual ainda está presente da linha 07 à linha 16, em expressões como numerais 

“bilhões”, milhões, “um em cada quatro”, “239 mil toneladas” e “10% de energia”, por 

exemplo, enaltecendo o ethos da empresa, principalmente pela afirmação realizada 

na linha 11 “o único banco brasileiro a investir diretamente em projetos de energia 

eólica”. 

Como nos outros textos, aqui, também não se sabe ao certo onde e 

como os recursos foram aplicados, uma vez que constituem informações muito 

genéricas, que acrescentam apenas quantidades ao texto. Muitos são os 

questionamentos acerca das seis sentenças publicadas, as quase podem ser 

esquematizadas, apenas por uma questão didática como: 

 

 
APONTAMENTOS NO TEXTO 

 

 
QUESTIONAMENTOS POSSÍVEIS 

Em 2014, foram destinados cerca de R$ 
2,5 bilhões em financiamentos 
socioambientais. 

Onde? Como? Para quem? Em que 
projetos? Onde isso pode ser 
comprovado? 
 

Um em cada quatro contratos de células 
fotovoltaicas foram financiados pelo 
Santander Financiamentos, entre 2013 e 
2014. 

 

Onde? Como? Para quem? Em que 
projetos? No banco? Nas cidades? 
Nas casas?  
  

Único banco brasileiro a investir 
diretamente em projetos de energia eólica. 

 
 

 E os outros bancos? Como se tem 
tal informação? Isto pode ser 
provado? 
 
 
 

Fundos orientados por critérios de 
investimentos socialmente responsáveis. 

 

Quem elabora esses critérios? 
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O paralelismo sintático ocorre na semelhança das estruturas da 

primeira parte do texto, bem como de maneira diferenciada na segunda parte, a qual 

possui o intuito quantitativo, de forma a apresentar os “principais resultados” em seis 

itens distintos. 

Com relação aos textos anteriores, pode-se dizer que a estrutura os 

“principais resultados” não se desmembra em item e subitem, mas apenas em  itens 

e conta com dois itens a mais que as outras. 

A estrutura planejada, primeiramente apresentando os objetivos e, 

posteriormente o qualificando, em meio a uma linguagem clara, sem a presença de 

palavras rebuscadas, apresenta um cenário com o qual leitores e possíveis clientes 

se identificam. 

Algumas palavras podem ser consideradas importantes por estarem 

presentes no dia a dia das pessoas e fazerem sentido para quem busca um meio 

ambiente que seja mais sustentável, são elas:  “redução de impactos”, “adoção de 

práticas”, “transição”, “baixo carbono”, “socioambientais” “energia eólica”, “CO2” e 

“fontes renováveis” por exemplo. 

Como os outros textos analisados, aqui, não há a presença de figuras 

de linguagem ou qualquer forma de léxico conotativo, pois como já dito, este é um 

texto de cunho empresarial e, por este motivo não pode contar com este tipo de 

linguagem. 

 

 

239 mil toneladas de CO2 compensadas 

entre 2009 e 2014. Desse total, 73, 

 

Como foram compensadas?  

mil toneladas foram compensadas desde 

2013 em nome de clientes e  funcionários, 

por meio do Programa Reduza e 

Compense CO2. 

O que isso quer dizer? 

Cerca de 10% da energia consumida 

pelo Banco é oriunda de fontes renováveis 

(Pequenas Centrais Hidrelétricas e 

parques eólicos) 

Como comprovar? 

 

Onde podem ser encontradas essas 

Pequenas Centrais Hidrelétricas? 
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b. Análise discursiva 

 

 

 São condições da prática discursiva: a produção do texto; a 

distribuição do texto, o consumo do texto. Com relação à produção do texto, a 

interdiscursividade se expressa por meio dos discursos que perpassam o discurso 

principal. Este apresenta a preocupação em angariar clientes e, para tanto, 

apresenta ideia de Negócios Socioambientais visto que seu intuito é mostrar a 

preocupação da instituição financeira com o meio ambiente que as cerca. Um ponto 

importante, aqui, está nas linhas 02 e 03, pois além de a empresa se preocupar com 

o meio ambiente e buscar reduzir seus impactos ambientais, se preocupa com os 

impactos causados por seus fornecedores. 

Os intertextos que perpassam o texto em análise são: 

 

 Administrativo: discurso bem aparente ao interlocutor, 

apresentado por meio da utilização de um vocabulário bem específico, tal 

como o uso das palavras “negócios” no título, “nossas atividades” (linha 01 e 

02) e “adoção de práticas” (linha 04 e 05), como mais explícitas. 

 Ético: é o discurso que permeia o texto por meio do uso 

de expressões-chave do tipo: “atuamos continuamente” (linha 01), “inclusive 

aqueles que acontecem sob a responsabilidade de nossa rede de 

fornecedores” (linhas 02 e 03), “transição para uma economia de baixo 

carbono” (linha 05) e “CO2 compensados” (linha 13), e outras que podem ser 

percebidas. 

 Matemáticos: aparece no texto ligado à quantidade, ao 

utilizar-se de palavras quantitativas para mostrar a superioridade do banco. 

Tal superioridade é representada por numerais seguidos dos indicadores 

“bilhões” (linha 07), “mil” (linha13 e 14). Além dos numerais, todas as 

sentenças relativas aos resultados são iniciadas, como foi mencionado 

anteriormente, pelo advérbio de intensidade “mais”, que torna ainda mais 

“grandiosa” a preocupação do banco com o contexto em que o texto está 

distribuído e consumido. 

 Sustentáveis: bem claros pelas expressões “redução de 

impactos” (linha 01), “adoção de práticas (linha 04)”, “transição” (linha 05), 



122 
 

“baixo carbono” (linha 05), socioambientais”  (linha 08) “energia eólica” (linha 

11) e “CO2” ( linhas 13 e 15). 

  Uma questão importante na abordagem discursiva consiste na 

afirmativa na linha 11 “Único banco brasileiro a investir diretamente em projetos de 

energia eólica.”, pois tal afirmativa se apresenta como algo categórico e de grande 

impacto para o leitor que, pode “ler” de duas formas esta sentença:  

a) aceitando a informação e considerando como verdadeira, sem 

questionamentos,  uma vez que se o Santander é o único banco que investe 

nos projetos de energia eólica,  e portanto os outo bancos com operações no 

Brasil não o fazem. 

b) Questionando o fato de a informação ser categórica, pois onde pode ser 

comprovado que o banco Santander é o único e os outros bancos nada fazem 

sobre o investimento na energia eólica. 

  Para o internauta que tem uma preocupação ética, social e sustentável 

pode entender a falta de informação ou de comprovações acerca a assertiva da 

linha 11 como uma forma de manipulação de um leitor comum, constituindo, portanto 

uma manobra de greenwashing. 

 

 

c. Análise da Prática Social 

 

  Neste ponto, é preciso estar atento ao fato de que a análise da prática 

social necessita verificar a matriz social do discurso, as ordens do discurso e os 

efeitos ideológicos e políticos do discurso. 

  Desta forma o discurso se mostra democratizado, ou seja podendo ser 

discutido por qualquer pessoa, refletindo o que a sociedade pretende que seja 

discutidos: as práticas éticas e sustentáveis. 

  Tratar deste tema é foco não somente porque é importante para as 

pessoas, empresas, sociedade e meio ambiente, mas pincipalmente porque é um 

assunto que está presente em qualquer lugar, em qualquer discussão e que portanto 

torna-se um assunto democrático, podendo ser discuti por quaisquer pessoas. 

  O fato de a sociedade buscar mais informação acerca dos negócios 

sustentáveis, remete à uma preocupação muito apontada pelo banco Real e traz ao 

bando Santander uma possibilidade de estar bem com a sociedade em geral, com 
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seus correntistas, com os correntistas adquiridos na compra e com a sociedade 

como um todo. 

  Pensando na questão ética seria muito importante que todos os 

negócios, todas as empresas e organizações estivessem preocupados com o 

greenmarketing, que seria a comunicação dos seus valores verdes e não 

realizassem o greenwashing, para apresentar uma ideologia que não condiz com 

suas práticas. 

  Com relação aos efeitos ideológicos do discurso, Fairclough (2001, p; 

290) explica que: 

 

Há sempre análises alternativas possíveis para as amostras 
discursivas, e emerge a questão de como os analistas podem justificar 
as análises que propõem (como podem validá-las). Não há uma 
resposta simples, e tudo o que se pode fazer e decidir, diante das 
análises alternativas, qual parece ser preferível na avaliação da 
evidência disponível. 

 

  Aqui a justificativa para tal análise está centrada nas informações que o 

texto, o produto textual pode oferecer ao leitor no momento da busca pela 

informação, no entanto outras tantas abordagens poderia ser consideradas, a 

depender das escolhas de outro possível analista. 

  Desta forma, para finalizar esta análise, com estrutura comum às 

outras anteriores realizadas, é preciso dizer que embora escassa de palavras, 

estrutura e elementos de coesivos mais elaborados, se prestou para a percepção de 

superficialidade ao tratar de temas tão importantes. 
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Talvez não tenha conseguido fazer o melhor, mas lutei para que o 

melhor fosse feito. Não sou o que deveria ser, mas Graças a Deus, 

não sou o que era antes. 

 

Martin Luther King



 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 
 

. É sabido que a comunicação move o mundo, principalmente nos dias 

de hoje, depois do surgimento da Internet.  A partir disso, a informação se apresenta 

de maneira singularmente rápida e atinge muito mais pessoas do que antes do 

advento desse extraordinário canal de comunicação, no entanto, a rapidez pode não 

ser um sinônimo de qualidade e, uma vez se alocando no ciberespaço, a quantidade 

de pessoas atingidas pode ser superficial, apenas um dado numérico. 

O marketing se utiliza de manobras discursivas para “encantar” ou 

promover uma “sensação de enquadramento” dos clientes em relação a uma 

empresa, principalmente no que diz respeito ao que se pretendeu averiguar aqui: a 

responsabilidade social e a sustentabilidade. 

Na finalização deste trabalho, cumpre ressaltar dificuldades para o 

Capítulo V, dificuldades essas encontradas para a obtenção de informações, 

principalmente no que diz respeito ao Banco Real, o que seria uma importante 

referência para ancorar as análises desta pesquisa. 

Tratar da compra do Banco Real pelo Banco Santander foi uma 

pesquisa importante porque, mediante o que se conseguiu coletar em termos de 

informações sustentáveis, disponibilizadas na Internet, foi percebido que, para o 

banco espanhol, foi positiva a visibilidade do banco brasileiro, adquirida ao anexá-lo 

em suas operações. 

O site do Santander, acessado em vários momentos desta pesquisa, 

também apresentou uma escassez e superficialidade de informações no que diz 

respeito aos temas buscados, além de apresentar apenas três  pequenos textos, 

sendo que, como foi demonstrado, só há como ter acesso a eles se o internauta, de 

fato, quiser saber da sustentabilidade, a qual se encontra em uma segunda tela, 

informações sobre isso não se encontram disponíveis na primeira web página. Ficou 

claro que todos os textos disponíveis possuíam alguma informação importante 
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acerca de cada tema principal: inclusão social e financeira, educação e negócios 

ambientais; contando com informações que as ancorou, de forma somente 

quantificadora.  

Não foram encontradas formas de saber mais sobre um dos assuntos, 

nas páginas consultadas. Uma possibilidade de sanar o interesse de um internauta 

mais qualificado seria disponibilizar links e outras possibilidades de navegação, 

como hipertextos, por exemplo, para consulta. 

O fato de haver um número reduzido de informação e de estruturas 

textuais precárias pode representar o reflexo de uma visão distorcida de um 

ambiente virtual que apenas veicula tópicos superficiais sobre assuntos que 

deveriam ser tratados de maneira cuidadosa, uma vez que se relacionam ao futuro 

do planeta. 

Pode-se dizer que manter informações, ainda que precárias, no site 

auxilia, administrativamente, na questão da atratividade do cliente, pois quem preza 

por uma informação específica se sente atraído por conhecer as ações de uma 

empresa que as realiza, mas isto talvez não promova a aderência deste cliente. 

Com relação à seletividade da informação, é positivo, ainda, tratar de 

um assunto como o que é sustentável, pois corrobora com o encantamento de um 

segmento específico de mercado. 

É fato que uma pessoa comum, que pode ser um futuro cliente do 

banco, é movida por seus desejos e suas expectativas, os quais são contemplados 

nas atitudes comunicadas no site da instituição; bem como é fato  que todas as 

informações, na forma de texto do ciberespaço, que foram analisadas, promovam a 

atratividade e a seletividade, por serem um tanto quanto “esvaziadas” de conteúdo e 

informações relevantes e completas. 

De forma geral, buscou-se averiguar as causas e as motivações 

relativas à preocupação com a ética e a sustentabilidade empresarial, e o que se 

percebeu, nas análises, é que a motivação pode estar ligada à atração de clientes e, 

talvez, à manutenção de clientes adquiridos junto com o Banco Real, os quais 

percebiam ações sustentáveis de fato, como foi apresentado no quinto capítulo 

desta pesquisa. 

Com relação aos mecanismos de linguagem, apresentados nas 

análises, pode-se verificar que a forma de argumentação mais recorrente foi a 

quantificadora e não a forma qualificadora. Os três textos apresentam “Principais 
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Resultados”, seguidos de advérbios intensificadores e muitos algarismos numéricos, 

o que reflete a carência de informações, e podendo-se afirmar, o descaso mesmo 

com as pessoas que buscam o viés sustentável, como correntistas e os clientes 

herdados, do antigo Banco Real. 

A intenção, aqui, não foi apresentar um julgamento com juízo de valor 

positivo ou negativo, mas de se atentar para o fato de que uma ação sustentável, 

social ou ecologicamente correta, apresentada em um texto, numa propaganda ou 

veiculada em qualquer meio de comunicação pode ser um caso de grenwashing. 

Nos dias de hoje, estar exposto a meias verdades, sobretudo no 

ambiente empresarial, colabora para um enfraquecimento de uma marca. 

Obviamente, neste trabalho, foi tratado de um banco internacional e a precariedade 

e a falta de expansão das informações pode não ter atingido, financeiramente, a 

instituição, no entanto, pode não passar despercebida tal ação se ocorrer em uma 

empresa de porte médio ou pequeno. 

Acredita-se que este trabalho se prestou a trazer à tona 

questionamentos acerca das escolhas dos temas a serem usados no marketing de 

algumas empresas, promovendo, aos que se interessem, um olhar diferenciado 

sobre o que está sendo veiculado como atitude “verde”, em sites empresariais. 

Espera-se ter refletido dobre a importância pela busca do que é 

essencial em uma prática administrativa e o que é manipulação, pois a liberdade de 

se expressar em prol do assuntos em que se acredita, principalmente os assuntos 

empresariais, é um direito de todos e deve contar com fundamentação, possibilidade 

de expansão dos conhecimentos e, principalmente ter o compromisso da verdade, 

pois uma informação, que pode até ser real pode ser entendida como manipuladora, 

e por isso negativa para uma empresa. 

Tal cuidado pode não apenas servir ao tema da mercadologia, mas a 

qualquer outro que seja considerado importante, o fato é que este trabalho não 

constitui uma reflexão fechada, sobre a questão da manipulação discursiva, em um 

ambiente tão democrático como é o da Internet, mas em uma possibilidade de 

reflexão para novas pesquisas, nesse sentido, seja no levantamento de temas ou de 

tipos de discurso a serem analisados. 

 



 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

ADAM, J. M; LORDA, C. U. Linguística de textos narrativos. Barcelona: Ariel 1989. 

 

ALESSIO, R. Responsabilidade social das empresas no Brasil: reprodução de 

postura ou novos rumos? Porto Alegre: Editora PUCRS, 2004. 

 

ALTHUSSER, L Ideologia e aparelhos ideológicos de Estado. 8.ed, Rio de Janeiro: 

Graal, 2001. 

 

AUTHIER-REVUZ, J. Héteregonéié montrée es héteérogenéité constituive: 

élementes pous une approche de l-autre dasn les discours. In: DRLV p Revue de 

Linguistique, v,26, p.91-151, 1982. 

 

______. Heterogeneidade(s) Enunciativa(s). Trad: C. M. Cruz e J. W Geraldi. 

Cadernos de Estudos Linguísticos, Campinas, n.19, p.25-41, 1990. 

 

AUSTIN, JL. Quando Dizer é Fazer. Palavras e ação. Trad. Danilo Marcondes de 

Souza Filho. Porto Alegre: Artes Médicas, 1990. 

 

BAKHTIN, Mikhail. (Volochínov). Marxismo e filosofia da linguagem. Trad: Michel 

Lahud e Yara Frateschi Vieira. 2.ed. São Paulo: Hucitec, 1979.  

 

______. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 1981. 

 

______. Estética da Criação Verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

 



129 
 

BOURDIEU, P. Outline of a theory of practice. Trad. R, Nice. Cambridge: Cambridge 

University Press,1977 

 

BRANDÃO, Helena Hatshue Nagamine. Análise do Discurso: Um itinerário histórico. 

In: PEREIRA. Helena B. C & ATIK, M. Luiza G (orgs) Língua, literatura e cultura em 

diálogo. São Paulo: Ed. Mackenzie, 2003. 

 

BRETZKE, Miriam. Marketing de relacionamento e competição em tempo real com 

CRM. São Paulo: Atlas, 2000. 

 

BROWN, Gillian & YULE, George. Análisis del discurso. Trad: Silvia Iglesias. 

Recuero. Visor Libros, 193. 

 

BUENO, L.; SERPA, T.; SENA, B., OLIVEIRA, B.; SOEIRO, S. A responsabilidade 

social e o papel da comunicação. In: Responsabilidade social das empresas: a 

contribuição das universidades. São Paulo: Petrópolis/Instituto Ethos, 2002, v. 2, p. 

273-302. 

 

CALOMARDE, J. V. Marketing ecológico. Madrid: Pirâmide y ESIC Editorial, 2000.  

 

CAMPOS, Cunha. Ricardo Bruno. Sociedades Complexas: indivíduo, cultura e o 

individualismo In: Revista Eletrônica de Ciências Sociais. v.7 p.8 – 22 Disponível em 

www.cchla.ufpb.br/caos - revista Eletrônica de Ciências Sociais – Número 7 – 

setembro de 2004. ISSN 1517-6916. Acesso em 18/01/2016 

 

CHOULIARAKI, L; FAIRCLOUGH, N. Discourse in Late Modernity Rethinking critical 

discourse analysis. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999. 

 

CHURCHILL, Gilbert A. Jr & PETER, Paul J. Criando valor para o cliente. Trad: 

Cecília Camargo Bartalotti e Cid Knipel Moreira. São Paulo: Saraiva, 2000. 

 

CORRÊA, S.; MEDEIROS, C. Responsabilidade social corporativa para quem? In: 

Responsabilidade social das empresas: a contribuição das universidades. São 

Paulo/Petrópolis: Editora Petrópolis Instituto Ethos, 2003 v. 2, p. 151-199. 



130 
 

 

COSTA VAL, Maria da. Redação e textualidade. 2ed. São Paulo: Marins Fontes, 

1999. 

DIJK , Teun A. Van. Cognição, Discurso e Interação. São Paulo: Contexto, 2011. 

 

______. Discurso e Poder. São Paulo> Contexto, 2012. 

 

DRUCKER, Peter F. O homem que inventou a Administração. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2006. 

 

FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e Coerência Textuais. 9ed. 7ª impressão. São 

Paulo: Ática, Série Princípios, 2002. 

 

______& Koch, Ingedore. Linguística Textual: introdução. 6 ed. São Paulo: Cortez, 

2002. 

 

FAIRCLOUGH, Norman. Language and Power. New York: Longman, 1989. 

 

______. Discurso e mudança social. Brasília: Editora UnB, 2001. 

 

FARACO, Carlos Alberto. Zellig Harris: 50 anos depois. In: Revista Letras, n.61. 

Curitiba: ed. UFPR, p. 247-252, 2003. 

 

FERREIRA, Luís Antonio. Oralidade e escrita: um diálogo pelo tempo. São Paulo: 

Efusão, 2004. 

 

______ Leitura e persuasão: princípios de análise retórica. Coleção Linguagem e 

Ensino. (Org.) Vanda Maria Elias. São Paulo: Contexto. 2010. 

 

FIORIN, J. L. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo, Ática: 2002. 

 

______. As astúcias da enunciação: as categorias de pessoas, espaço e tempo. 

2.ed, São Paulo: Ática, 2002. 

 



131 
 

FRANÇA, F. Públicos: como identificá-los em uma nova visão estratégica. São 

Caetano do Sul: Difusão, 2004. 

 

GRAMSCI, A; Selections from the prision notebooks. ed. e Trad. Q. Hoare & G. N. 

Smith. Londres: Lawrence and Wishart, 1971. 

 

GUERRA, Vânia Maria Lescano. Análise do Discurso de linha francesa e as 

pesquisas em ciências humanas. An. Sciencult, v.1, n.1, Paranaíba, 2009. 

http://periodicos.uems.br/novo/index.php/anaispba/article/viewFile/125/63. Acesso 

em 08/12/2015. 

 

GUIMARÃES, Elisa. Linguagens do Texto e do Discurso. In: Trama Interdisciplinar. 

Ano 1, v.2, 2010. 

 

HABERMAS, J. Theory of communicative action. v1. Trad. T McCarty, Londres: 

Heinemann, 1984. 

 

HALLIDAY, M.A.K. Language Structure w Language Function. In: LYONS, J. New 

Horizons Linguistics. London: Pinguin Books, p. 140-165, 1970. 

 

______ & HASAN, R. Language, Context and Text: Aspects of language in a social –

semiotic perspectiv. Oxford  University  Press, 1989. 

 

HARRIS, Zellig. Discourse Analisis. In: Language. n.28, 1952. 

 

INSTITUTO ETHOS. Indicadores Ethos de Responsabilidade Social. São Paulo, 

2010. Disponível em www.ethos.org.br. Acesso em: 1 mai. 2011. 

 

JAKOBSON, R. Linguística e comunicação. 22.ed. Tradução de Izidoro Blikstein; 

José Paulo Paes. São Paulo: Cultrix, 2010. 

 

http://periodicos.uems.br/novo/index.php/anaispba/article/viewFile/125/63


132 
 

JOHNSON, S. Cultura da interface: como o computador transforma nossa maneira 

de criar e comunicar. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 2001. 

 

KOCH, Ingedore. Argumentação e linguagem. São Paulo: Cortez, 1984 

______. Desvendando os segredos do Texto. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

______. Introdução à Linguística Textual. São Paulo: Martins Fontes, Coleção texto 

e linguagem. 2004. 

 

KOCH & TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Texto e coerência. 5ed. São Paulo: Cortez, 1997. 

 

KOTLER, Philip & KELLER, Kevin Lane. Administração de Marketing: A Bíblia do 

Marketing. Trad: Mônica Rosenberg, Cláudia Freire, Brasil Ramos Fernandes.12ed. 

São Paulo: Person / Prentice Hall, 2000.  

 

KRAEMER, Maria Elisabeth Pereira. A contabilidade rumo à pós-modernidade: um 

futuro sustentável, responsável e transparente.  IX Convenção de Contabilidade do 

Rio Grande do Sul.  2013. Disponível em: http://www.ccontabeis.com.br/conv/t10.pdf   

Acesso em: 23 out. 2005. 

 

KRESS, G. Critical Discourse Analysis. In: W. G. (Org.) Annual Review of Applied 

Linguistics, v.11, p. 84-89, 1990; 

 

______ Language in the media: the construction of the domains of public and private. 

Media, Culture and Society, v.8, p. 395-419, 1986. 

 

KRESS, G & HODGE, R. Language as ideology: Londres, Routledge, 1979. 

  

LACAN, J. O Seminário, Livro 17: o avesso da psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 1992.  

 

LÉVY, P. Cibercultura. São Paulo, Editora 34, 2000. 

 

http://www.ccontabeis.com.br/conv/t10.pdf


133 
 

LIMA, M. Responsabilidade social: apoio das empresas privadas brasileiras à 

comunidade e os desafios da parceria entre elas e o terceiro setor. In: 

Responsabilidade social das empresas: a contribuição das universidades. São 

Paulo/Petrópolis: Editora Petrópolis Instituto Ethos, 2002, v. 1, P. 103-142. 

 

MADRUGA, Roberto Pessoa (org.)  Administração de Marketing no mundo 

contemporâneo. 3ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. 

 

MAINGUENEAU, Dominique. Análise de textos de comunicação. São Paulo: Cortez. 

2004. 

 

MALDIDIER, D. Élementes por une historie de lánalyse du discours em France. In: 

GUILHAUMOU, Jacques et ali. Discours et archive. Expérimentations en analyse du 

dicours. Liège: Mardaga, 1994. 

 

MARCUSCHI, Luis Antonio. Da fala para a escrita: atividades de retextualização. 

São Paulo: Cortez. 2001. 

 

______& XAVIER, A. (Org.) Hipertexto e gêneros digitais. Rio de Janeiro, Lucerna, 

2004. 

 

MEURER, José Luiz. & MOTA-ROTH, Désirée. Parâmetros de textualização. Santa 

Maria: UFSM, 1997. 

 

MELO, Iran Ferreira. Análise do Discurso e Análise Crítica do Discurso: 

desdobramentos e intersecções In: Letra Magna, n.11, 2009. 

 

MENDONÇA, Paulo Sérgio et al. Sustentabilidade Empresarial: conceitos e 

indicadores. III CONVIBRA. 2006. Disponível em: 

http://www.convibra.com.br/2006/artigos/61_pdf.pdf. Acesso em 20/01/2016. 

 

MOIRAND, Sophie. Situação da escrita, imprensa escrita e pedagogia. In: GALVES, 

Charlotte et al (orgs). O texto: escrita e leitura. Campinas: Pontes, 1998. 

 

http://www.convibra.com.br/2006/artigos/61_pdf.pdf


134 
 

MOURA, Clóvis. Dicionário da Escravidão Negra no Brasil. São Paulo EDUSP, 2004. 

 

NEVES, Maria Helena de Moura. Texto e gramática. São Paulo: Contexto, 2006. 

 

ORLANDI, E. A análise do discurso e seus entremeios: notas para a sua história no 

Brasil. Cadernos de Estudos Linguísticos. n.42, Campinas. 2002. 

 

PÊCHEUX, Michael. Semântica e Discurso, Campinas: Ed. da Unicamp, 2002. 

 

______Análise automática do discuros. IN: GADET, F; HAK, T. (Orgs.) Por uma 

análise automática do discurso – introdução à obra de Michael Pêcheux, Campinas: 

Unicamp, p. 61-161, 1990. 

 

PEDROSA, Cleide Emília Faye. Análise Crítica do Discurso: uma análise crítica da 

linguagem Análise Crítica do Discurso: uma proposta para análise crítica da 

linguagem. In: IX CNLF, 2005, Rio de Janeiro. Disponível em 

http://www.filologia.org.br/ixcnlf/3/04.htm  Aceso em 03/05/2014. 23h32min.  

 

PELLANDA, N. & PELLANDA, E. (Org.) Ciberespaço: um hipertexto com Pierre 

Lévy. Porto Alegre, Artes e Ofícios, 2000. 

 

RESENDE, Viviane de Melo & RAMALHO, Viviane. Análise Crítica do Discurso, São 

Paulo: Contexto, 2011a 

 

______. Análise de discurso (para a) crítica: O texto como material de pesquisa. Col. 

Linguagem e Sociedade. V.1, Campinas: Pontes Editores, 2011b. 

 

ROBBINS, S. Comportamento organizacional. São Paulo: Prentice Hall, 2002. 

 

SANTAELLA, L. Navegar no ciberespaço: o perfil cognitivo do leitor imersivo. São 

Paulo, Paulus, 2004. 

 

SAUTCHUCK, Inez. A produção dialógica do texto escrito: um diálogo entre o 

escritor e leitor interno. São Paulo: Martins Fontes. 2003. 

http://www.filologia.org.br/ixcnlf/3/04.htm


135 
 

 

SOUZA, D. Nova ordem mundial. In: O Liberal, p. 2-12 nov. 2001. 

 

THOMPSON, J.B. Ideologia e cultura moderna. Petrópolis: Vozes, 1995. 

 

TOLDO, M. Responsabilidade social empresarial. In: Responsabilidade social das 

empresas: a contribuição das universidades. São Paulo/Petrópolis: Editora 

Petrópolis Instituto Ethos, v.1, p. 71-102. 2002. 

 

VASSALLO, C. Um novo modelo de negócios. Revista Exame Especial: Guia de boa 

cidadania corporativa. São Paulo; Editora Abril, edição 728, p. 8-11. 2000. 

 

VAN DIJK. Teun. Semântica do discurso, In: Pedro. E. R. (Org.) Análise crítica do 

discurso: uma perspectiva sociopolítica funcional.  Lisboa: Caminho, 1997. 

 

VARÓ, E. A. 3 Paradigmas de la investigación lingüística. Marfil, Espanha: La 

Pragmática, Cap.8, 1990. 

 

VIGNER, Gerard. Técnicas de aprendizagem da argumentação escrita. In: GALVES, 

Charlotte et al (orgs). O texto: escrita e leitura. Campinas: Pontes, 1998. 

 

http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-

qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf.  Acesso 

em 21/08/2015 

 

https://dialogospoliticos.wordpress.com/2012/02/01/santander-brasil-conheca-a-

historia-do-terceiro-maior-banco-privado-do-pais/ Acesso em 21/08/2015 

 

www.santander.com.br.  Acesso em 29/05/2013 

 

https://www.santander.com.br/br/o-santander/institucional/santander-no-mundo  

Acesso em 21/08/2015 

 

http://www.ead.fea.usp.br/semead/13semead/resultado/trabalhosPDF/703.pdf 

http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf
http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf
https://dialogospoliticos.wordpress.com/2012/02/01/santander-brasil-conheca-a-historia-do-terceiro-maior-banco-privado-do-pais/
https://dialogospoliticos.wordpress.com/2012/02/01/santander-brasil-conheca-a-historia-do-terceiro-maior-banco-privado-do-pais/
http://www.santander.com.br/
https://www.santander.com.br/br/o-santander/institucional/santander-no-mundo
http://www.ead.fea.usp.br/semead/13semead/resultado/trabalhosPDF/703.pdf


136 
 

Acesso em 18/0/2015 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Real  Acesso em 21/07/2015 

 

https://www.abnamro.com.br/pt/index.ht  Acesso em 21/08/2015 

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2015-03/pesquisa-da-cni-indica-

que-74-dos-brasileiros-nunca-compraram-pela-internet Acesso em 21/10/2015 

 

https://sustentabilidade.santander.com.br/pt/paginas/Tema-Meio-Ambiente-e-

Clima.aspx Acesso em 20/01/2016 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Real
https://www.abnamro.com.br/pt/index.ht
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2015-03/pesquisa-da-cni-indica-que-74-dos-brasileiros-nunca-compraram-pela-internet
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2015-03/pesquisa-da-cni-indica-que-74-dos-brasileiros-nunca-compraram-pela-internet
https://sustentabilidade.santander.com.br/pt/paginas/Tema-Meio-Ambiente-e-Clima.aspx
https://sustentabilidade.santander.com.br/pt/paginas/Tema-Meio-Ambiente-e-Clima.aspx

