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RESUMO 
 

 
 

Em todo ato de enunciação há a construção de imagens, representações 
socialmente constituídas e avaliadas pelos sujeitos em interação. Nos estudos 
retóricos e do discurso, a representação avaliada do locutor pelo destinatário 
recebe o nome de ethos. O presente trabalho tem como objetivo analisar a 
constituição do ethos empresarial considerando o discurso apresentado em 
tratativas a reclamações sobre serviços e produtos no site Reclame Aqui, a partir 
dos pressupostos teóricos da Análise do Discurso de linha francesa e, 
especificamente, do ethos discursivo teorizado por Dominique Maingueneau. A 
noção de ethos apresentada por Maingueneau busca refletir sobre o processo 
de adesão do discurso pelos sujeitos considerando, também, o estabelecimento 
de uma cena de enunciação. A cena de enunciação é formada por três cenas 
complementares entre si: cena englobante, cena genérica e cenografia, que 
corroboram para a construção do ethos. Os valores sócio-imaginários partilhados 
remetem a um mundo ético que engendra a figura do enunciador/fiador, 
sustentando-se em estereótipos para incorporação e adesão do ethos, que não 
pode ser apreendido fora de uma enunciação histórico e socialmente 
determinada. O ethos está vinculado à instância enunciativa e, para 
Maingueneau, todo texto, seja ele escrito ou oral, apresenta uma voz, um modo 
de enunciar, que confere ao enunciador um tom, uma identidade que legitima o 
seu modo de dizer. O corpus do presente trabalho é composto por 10 respostas 
de empresas a reclamações recebidas e registradas no site Reclame Aqui, 
selecionadas em cinco categorias de atuação, sendo analisada uma resposta de 
uma empresa de boa reputação e uma resposta de uma empresa de reputação 
regular ou ruim, nas seguintes categorias: bancos e financeiras; escolas, 
aplicativos; companhias aéreas e provedores de serviços de internet. Os 
resultados apontam que empresas com boa reputação apresentam respostas 
empáticas e assertivas que simulam uma interação com o reclamante, enquanto 
empresas com reputação ruim apresentam, em geral, respostas com tom 
protocolar e robotizado. Por trabalhar no campo da afetividade e de produções 
semióticas, em que uma maneira de dizer implica, imaginariamente, uma 
maneira ser, o ethos nem sempre se constitui da forma que foi almejado. A 
análise do corpus do presente trabalho, portanto, não cristaliza a representação 
constituída pelas empresas, mas contribui para refletir sobre a imagem que se 
produz em relação ao enunciador e sobre a possível relação, dentro do recorte 
analisado, entre essas representações e a reputação das empresas. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Reclamações. Discurso empresarial. Ethos discursivo. 



ABSTRACT 
 

 
 

 

In every act of enunciation, there is the construction of images, representations 

that are socially constituted and evaluated by the interacting subjects. In rhetorical 

and discourse studies, the evaluated representation of the speaker by the 

audience is called ethos. This paper aims to analyze the constitution of the 

business ethos considering the discourse presented in dealings with complaints 

about services and products on the website Reclame Aqui, based on the 

theoretical assumptions of the French Discourse Analysis and, specifically, the 

discoursive ethos theorized by Dominique Maingueneau. The notion of ethos 

presented by Maingueneau seeks to reflect on the process of adhesion of the 

discourse by the subjects also considering the establishment of an enunciation 

scene. The enunciation scene is formed by three scenes that complement each 

other: encompassing scene, generic scene and scenography, which corroborate 

the construction of ethos. The shared socio-imaginary values refer to an ethical 

world that engenders the figure of the enunciator/guarantor, supported by 

stereotypes for the incorporation and adherence of the ethos, which cannot be 

apprehended outside a historically and socially determined enunciation. Ethos is 

linked to the enunciative instance, and for Maingueneau every text, whether 

written or oral, presents a voice, a way of enunciating, which gives the enunciator 

a tone, an identity that legitimizes his way of saying. The corpus of this work is 

composed of 10 responses from companies to complaints received and 

registered on the Reclame Aqui website, selected in five categories of activity, 

with a response from a reputable company and a response from a company with 

a fair or poor reputation being analyzed. , in the following categories: banks and 

finance companies; schools, apps; airlines and internet service providers. The 

results point that companies with a good reputation present empathic and 

assertive responses that simulate an interaction with the complainant, while 

companies with a bad reputation, in general, present responses with a protocol 

and robotic tone. As it works in the field of affectivity and semiotic productions, in 

which a way of saying imaginary implies a way of being, ethos is not always 

constituted in the way it was intended. Thus, the analysis of the corpus of this 

work does not crystallize the representation constituted by the companies, but 

contributes to reflect on the image produced in relation to the enunciator and on 

the possible relationship, within the analyzed clipping, between these 

representations and the reputation of the companies. 
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INTRODUÇÃO 

 
 
 

Em um momento histórico marcado pela velocidade e pelo grande volume de 

informações, os discursos fazem circular efeitos de sentidos na mesma proporção. No 

funcionamento discursivo, a cada texto produzido, determinadas imagens são 

construídas em relação àquele que enuncia, e essas imagens são fundamentais para 

a legitimação dos discursos. 

Diante da grandiosidade e da acessibilidade às redes sociais e outras mídias 

pela internet, os discursos adaptam-se às especificidades desse meio e, devido à 

ampla publicização que a internet engendra, exige-se, sobretudo em alguns contextos, 

um “cuidado”, de certa forma, com os efeitos de sentido que poderão surgir, mesmo 

sabendo-se da impossibilidade de haver esse controle. 

Na presente conjuntura é aceito e louvável que pessoas e empresas busquem 

por meio do discurso construir e incutir uma imagem de confiança e credibilidade no 

seu público-alvo a partir das mídias apresentadas pela internet, ou a quem buscam 

atingir como seguidores nas redes sociais. 

A constituição de uma imagem está vinculada aos valores e crenças de uma 

sociedade; por isso, uma imagem só será considerada positiva se deixar transparecer 

atitudes consideradas como atributos valorizados pela sociedade; por outro lado, 

modos de enunciação considerados inconvenientes e deselegantes podem contribuir 

para a construção de uma imagem negativa. 

Um dos discursos muito difundidos nas mídias é o de que “você é seus hábitos”; 

desse modo, quem adota supostos hábitos de organização pode ser considerado ou 

transparecer ser uma pessoa organizada. Diante da propagação desse discurso, 

surge o questionamento em relação ao que dizer/pensar sobre o que se fala, 

especificamente, o que o discurso diz ou sugere sobre aquele que o enuncia? 

Independente da forma como o discurso se apresenta, podendo ser escrita, oral 

ou a partir de semioses não verbais, ele reverbera sentidos que permitirão diversas 

interpretações, e que nem sempre resultarão na imagem almejada pelo enunciador, 

pois não há controle absoluto sobre os efeitos de sentidos que serão produzidos. 
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Assim, por meio do discurso é possível construir, manter ou fazer ruir uma 

imagem, que tanto pode ser relacionada a pessoas quanto a empresas. A imagem de 

si produzida no e pelo discurso recebe o nome de ethos. 

O ethos é um dos três pilares que constituem a retórica aristotélica, que trata 

do discurso com fins persuasivos e é constituída por: ethos, logos e pathos. O ethos, 

nessa perspectiva teórica, consiste em inspirar confiança na imagem que se constrói 

de si durante o discurso, e não um conhecimento “extradiscursivo” acerca do ser 

empírico. E essa imagem é construída pelo modo como o discurso é enunciado, a 

forma de falar, as palavras empregadas, o tom, dentre outros fatores. 

Quando a enunciação se orienta em direção à produção de uma representação 

socialmente valorizada, é recorrente certo cuidado (mesmo que sob a ilusão de 

“controle”) com o discurso. Esse cuidado é redobrado quando a situação de crise ou 

conflito se encontra presente nas condições de produção do discurso, tal como ocorre 

em debates políticos, programas de comentários esportivos e sites de reclamações e 

serviços na internet. 

Sob a ótica da Análise do Discurso, um discurso é muito mais que um 

agrupamento de termos submetidos a regras gramaticais e semânticas; analisa-se a 

relação constitutiva com os aspectos sócio-históricos, relacionados às condições de 

produção do discurso; busca-se também analisar o sujeito que produz o discurso, ele 

possui uma identidade, e essa identidade se revela, por assim dizer, na enunciação. 

Dessa forma, pessoas e empresas que fazem uso do comércio eletrônico 

buscam construir uma imagem e vincular os produtos que vendem à imagem 

mostrada; buscam, assim, criar um conceito de imagem-identidade. Nesse panorama, 

identidade e imagem são construídas a partir das produções discursivas empregadas 

nos diversos meios em que a empresa se encontra inserida e das representações 

despertadas pelo discurso no consumidor. 

Posto isso, apresentamos nosso objeto de análise: o ethos discursivo presente 

em respostas de empresas no site Reclame Aqui a reclamações recebidas por 

consumidores insatisfeitos com os produtos e serviços adquiridos. Para empreender 

essa jornada, buscou-se como pressuposto teórico-metodológico os alicerces da 

Análise do Discurso de linha francesa, corrente de estudos da linguagem que buscar 

analisar o discurso utilizando-se da articulação entre aspectos linguísticos e sócio- 
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históricos para compreender as condições de produção que determinam o discurso e 

como os efeitos de sentido são produzidos. 

Para a Análise do Discurso, não há sujeito que escape à ideologia, que, por sua 

vez, trata-se do modo como o sujeito representa imaginariamente a sua relação com 

as reais condições de existência. A ideologia se materializa na língua, sendo o 

discurso, portanto, uma prática ideológica. Dessa forma, ao se analisar um discurso, 

deve-se considerar quem diz, as condições desse dizer e para quem se direciona esse 

discurso. 

Assim, empresas que fazem uso da internet, seja vendendo produtos e 

serviços, seja divulgando um comunicado, uma tratativa, seja se apresentado ao 

público em suas lojas virtuais, materializam um discurso que ajuda a distingui-las, ou 

não, das demais no que concerne à relação com os clientes. 

Quando o produto ou serviço adquirido pelo consumidor não corresponde às 

expectativas, cria-se uma grande insatisfação, frustração e, por vezes, revolta. E o 

consumidor pode buscar meios para resolver essa situação. A internet proporcionou 

celeridade na resolução de conflitos entre empresa e consumidores, agregada à 

exposição e à vulnerabilidade das imagens das empresas no ambiente digital. 

Antes do avanço da internet, o consumidor que adquirisse um produto ou 

serviço que não atendesse ao fim proposto e quisesse resolver seu problema, poderia 

fazer uma reclamação na Agência de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, 

ou enviar uma correspondência à empresa direcionada ao serviço de atendimento ao 

consumidor – SAC, informando o ocorrido. A resposta da empresa normalmente 

demorava meses e nem sempre o problema era resolvido logo no primeiro contato. 

Com a crescente acessibilidade da população à internet, situações de 

insatisfação do consumidor passaram a ser mais divulgadas, passando a reclamação 

do domínio particular para o domínio público. Diante esse novo contexto, a internet se 

tornou um espaço para o consumidor fazer pesquisas sobre produtos e serviços, 

cotação de preços, reputação de empresas e fazer reclamações. 

No Brasil, o site Reclame Aqui tornou-se referência nesse serviço de pesquisa. 

Assim, antes de realizar uma compra, seja em loja física, seja em loja virtual, o 

consumidor pode realizar uma pesquisa sobre a empresa fornecedora do produto ou 
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serviço desejado, verificar as reclamações recebidas, o discurso apresentado na 

forma de resposta, o grau de satisfação dos consumidores e o ranking das empresas 

considerando as reclamações recebidas. 

É oportuno salientar que a presente pesquisa não é a primeira sobre o site 

Reclame Aqui sob a perspectiva dos estudos discursivos. Há o trabalho “Comunicação 

corporativa e o discurso do consumidor contemporâneo nos sites sociais de 

reclamação: decepção e coabitação na rede – desafios e oportunidades”, tese de 

doutorado em Comunicação Social do pesquisador Marcelo da Silva (2016), que faz 

uso do aporte teórico da AD de linha francesa. Porém, o foco da pesquisa de Silva é 

o discurso do consumidor e não especificamente o ethos constituído nas respostas. 

Apesar de não ser objeto de estudo da presente pesquisa, é oportuno registrar 

que o site Reclame Aqui apresenta a Universidade Reclame Aqui, ambiente digital no 

qual são oferecidos a empresas treinamentos e monitorias para aprimoramento no 

atendimento, confiança e reputação de acordo com as tendências de mercado e 

hábitos de consumo. Os cursos não são gratuitos. Dentre os cursos ofertados, há o 

curso Linguagens e Posturas – faladas e escritas1. O foco do curso é o uso “correto” 

da linguagem para favorecer o desenvolvimento de posturas positivas no atendimento 

a clientes por telefone, e-mail, aplicativos de mensagens e redes sociais. 

Diante dessa conjuntura, surgem as seguintes hipóteses: o site Reclame Aqui 

oferece condições de prática discursiva para que empresas legitimem sua existência 

e discurso; além disso, o discurso empresarial possui um valor de ação, que desperta 

determinadas representações em quem busca informações sobre a empresa e, nesse 

sentido, os elementos linguísticos e enunciativos encontrados nas respostas das 

empresas reclamadas no site Reclame Aqui apresentam materialidade que possibilita 

a constituição de uma imagem empresarial. 

Tendo em vista as hipóteses acima apresentadas, a presente pesquisa busca 

analisar o ethos discursivo e a cenografia em respostas de empresas a reclamações 

recebidas de consumidores sobre serviços e produtos no site Reclame Aqui, 

 
 
 

 
1 A data de início do curso é 06/05/2021, na plataforma virtual Zoom, conforme consulta realizada em 

28.abr. 2021 no endereço: https://universidade.reclameaqui.com.br/courses/linguagens-e-posturas 
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considerando o que as empresas dizem de si e o modo como enunciam, suscitando a 

adesão, ou não, ao ethos discursivo produzido. 

O corpus da presente pesquisa é composto por 10 (dez) respostas de empresas 

a reclamações recebidas e registradas no site Reclame Aqui. A seleção das respostas 

deu-se por área de atuação das empresas; foram selecionadas 5 (cinco) áreas, que 

são: aplicativos, bancos e financeiras, companhias aéreas, escolas e provedores de 

serviços de internet. Dentro de cada área de atuação foram analisadas uma resposta 

de uma empresa de boa reputação e uma resposta de empresa com reputação regular 

ou ruim, de acordo com a classificação do site, no período de 31 de outubro de 2020 a 

28 de fevereiro de 2021. Para verificação de regularidades, foram observadas também 

outras respostas das mesmas empresas, e elas, em geral, seguem um padrão (para 

cada empresa) no recorte temporal estabelecido. Sendo assim, as respostas aqui 

analisadas em detalhes servem como exemplos de um conjunto de respostas mais 

abrangente. 

Para a realização do estudo, o presente trabalho se compõe desta parte 

introdutória e de mais três capítulos. No capítulo 1 serão abordados aspectos teóricos 

e metodológicos da Análise do Discurso que fundamentam, sobretudo, o conceito de 

ethos discursivo, conforme Dominique Maingueneau. No capítulo 2 é apresentado o 

site Reclame Aqui (bem como a estrutura das reclamações) e no capítulo 3 são 

apresentadas as análises realizadas dos textos que compõem o corpus. Por fim, as 

considerações finais da presente pesquisa retomam sinteticamente os principais 

resultados das análises. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 
 

1.1 Discurso e Análise do Discurso 

 
 
 

A Análise do Discurso é uma teoria, articulada aos estudos da linguagem, que 

surgiu durante a década de 1960 na França e teve Michel Pêcheux como fundador. A 

AD francesa não estuda o discurso como produto estritamente linguístico, ela trabalha 

o discurso no entremeio de aspectos linguísticos e sócio-históricos para analisar as 

condições de produção que propiciaram a sua constituição. 

Para a Análise do Discurso, o discurso é ação, é movimento, é acontecimento, 

em que o sujeito, movido pela ideologia, se faz presente, marca sua existência, sendo, 

portanto, o discurso uma prática social, em que se “encena” a enunciação conforme 

condições estabelecidas em uma determinada época e espaço da sociedade. 

Assim, o presente trabalho tem por objetivo analisar a constituição do ethos 

discursivo sob a ótica da Análise do Discurso francesa, amparando-se nos conceitos 

teorizados por Dominique Maingueneau, em relação a discursos empresariais 

apresentados em resposta a reclamações de serviços e produtos por consumidores 

no site Reclame Aqui. 

Dentre as várias perspectivas teóricas do campo de estudos da linguagem, a 

escolha pela Análise do Discurso no presente trabalho deve-se ao fato de o discurso 

ser uma prática pela qual, a todo momento, o sujeito manifesta a sua constituição 

ideológica. 

Sob o ponto de vista discursivo, articulando-se a contribuições dos estudos 

psicanalíticos, o sujeito não manifesta uma posição ideológica pela simples “vontade” 

de manifestar, ele a manifesta porque encontra-se cindido entre o consciente e o 

inconsciente; no inconsciente encontram-se sonhos, desejos sobre os quais o sujeito 

não tem controle e que nem sempre consegue externalizar. Não tendo controle sobre 

essas manifestações, o sujeito acaba esquecendo que se encontra assujeitado à 

ideologia; isso o faz acreditar que é o senhor do discurso, mas esse assujeitamento 

se manifesta pelas palavras, gestos e comportamentos. Assim, em uma simples 
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conversa entre amigos, poderão surgir tantos sentidos quantos forem as ideologias 

partilhadas pelos discursos enunciados. Para Pêcheux (2008, p. 33), 

 
[...] toda conversa (desde o simples pedido de informação até a discussão, o 
debate, o confronto) é suscetível de colocar em jogo uma bipolarização lógica 
de proposições enunciáveis com, de vez em quando, o sentimento insidioso 
de uma simplificação unívoca, eventualmente mortal, para si mesmo e/ou 

para os outros. 

 
Para a Análise do Discurso não há sujeito que escape à ideologia; dessa 

maneira, por mais que o sujeito negue, pelas palavras empregadas no discurso que 

enuncia, ele deixa transparecer a posição ideológica que traz em si. Segundo Pêcheux 

(2014, p. 147) 

[...] as palavras, expressões, proposições etc., mudam de sentido segundo as 
posições sustentadas por aqueles que as empregam, o que quer dizer que 
eles adquirem seu sentido em referência a essas posições, isto é, em 
referência às formações ideológicas (no sentido definido mais acima) nas 
quais essas posições se inscrevem. 

 
A produção do discurso é marcada pelas representações das posições dos 

sujeitos na sociedade; sendo assim, as condições de produção do discurso estão 

associadas a especificidades sócio-históricas e a formações imaginárias. A formação 

discursiva em que o sujeito se inscreve produz e interpreta os enunciados de uma 

forma diferente de outra formação discursiva que não compartilha valores imaginários 

semelhantes. Determinadas expressões ou frases poderão não surtir o efeito 

hipoteticamente “desejado” pelo enunciador, assim como o silêncio oferecido pelo 

enunciador pode se fazer presente em um momento em que se esperava outra 

manifestação. As formações discursivas exprimem a ideologia do sujeito enunciador, 

assim, o discurso corporifica, concretiza a ideologia. Orlandi (2015, p. 20) sintetiza que 

o discurso é a materialidade específica da ideologia e a língua é a materialidade 

específica do discurso. 

O fator sócio-histórico diz respeito ao posicionamento do sujeito em uma 

conjuntura estabelecida, portanto, o sujeito não é fonte do dizer do seu discurso. 

Fatores relacionados à conjuntura espaço-temporal constituem, para o sujeito, os 

alicerces ideológicos que restringem a produção do discurso. Assim, as formações 

discursivas delimitam o que é permitido dizer, considerando o sujeito e o espaço em 

que é produzido o discurso. 
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O discurso é uma prática constituída de elementos linguísticos que possibilitam, 

com a análise, a identificação do funcionamento ideológico presente nas relações 

sociais; essas relações podem ser amistosas, conflituosas, de aparente “neutralidade” 

etc. E são pelos elementos de linguagem presentes no discurso que o coenunciador 

identifica, por assim dizer, a postura empregada pelo enunciador. Conforme preconiza 

Maingueneau (2008a, p. 16) 

Se o jogo das restrições que definem a “língua”, a de Saussure e dos 
linguistas, supõe que não se pode dizer tudo, o discurso, em outro nível, 
supõe que, no interior de um idioma particular, para uma sociedade, para um 
lugar, um momento definido, só uma parte do dizível é acessível, que esse 
dizível constitui um sistema e delimita uma identidade. (grifo nosso) 

 

O grifo acima faz-se pela necessidade de destacar que dentro de um sistema 

de restrições e práticas em uma sociedade, pelo uso das palavras, valores e crenças 

são partilhados e essa partilha permite a delimitação de uma identidade que poderá 

ser acolhida ou não pelos coenunciadores. 

O posicionamento do enunciador remete a uma formação discursiva constituída 

por um sistema de restrições, que autorizam o que pode e o que deve ser dito em um 

discurso. Pêcheux (2014, p. 147) denomina formação discursiva como 

aquilo que, numa formação discursiva ideológica dada, isto é, a partir de uma 
posição dada numa conjuntura dada, determinada pelo estado de luta de 
classes, determina o que pode e dever ser dito (articulado sob a forma de 
uma arenga, de um sermão, de um panfleto, de uma exposição, de um 
programa etc.) 

 

Em conjunto com as restrições de uma formação discursiva, toda vez que um 

discurso é enunciado, imagens/representações emergem dessa enunciação. Essas 

representações, conforme Pêcheux (1997, p. 83), decorrem de formações imaginárias 

constitutivas do discurso, pois os sujeitos atribuem a si e ao outro um lugar e um modo 

de dizer correspondente, conforme tabela abaixo: 
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Fonte: Elaborado pela autora, com base em Pêcheux (1997, p. 83) 

 

As formações imaginárias estão relacionadas às antecipações realizadas, 

considerando o posicionamento de cada sujeito, pois todo discurso é direcionado a 

coenunciadores, estejam eles fisicamente presentes ou não. Desse modo, a imagem 

que um sujeito A tem de si considerando sua posição sócio-histórica e o sujeito B na 

condição de enunciatário, institui seu discurso, aliada à imagem que o sujeito B tem 

de si e do sujeito A. 

Maingueneau (2008b, p. 53), por sua vez, ao teorizar sobre o ethos discursivo, 

relacionado, em parte, a esse jogo de formações imaginárias, afirma que: 

Um posicionamento não implica apenas a definição de uma situação de 
enunciação e certa relação com a linguagem: devemos igualmente levar em 
conta o investimento imaginário do corpo, a adesão “física” a certo universo 
de sentido. As “ideias” são apresentadas através de uma maneira de dizer 
que é também uma maneira de ser, associada a representações de normas 
de disciplina do corpo. 

 

A partir da exposição de alguns dos preceitos constitutivos da Análise do 

Discurso francesa, é chegado o momento de relacioná-la à delimitação teórica mais 

específica da pesquisa. Por trabalhar com o discurso, a AD possui um vasto campo 

de análise, que não se restringe ao oral nem ao escrito, podendo envolver semioses 

diversas, envoltas em um universo que contempla toda uma materialidade discursiva. 

Na obra Gênese dos Discursos (2008a), de Maingueneau, o termo “gênese” é 

empregado não para falar da origem do discurso, mas sim do processo de constituição 

“Quem é ele para que me 
fale assim?” 

“Quem sou eu para que ele 
me fale assim?” 

Imagem do lugar de A para 
o sujeito colocado em B 

Imagem do lugar de B para 
o sujeito colocado em B 

IB (B) 

“Quem é ele para que eu lhe 
fale assim?” 

“Quem sou eu para lhe falar 
assim?” 

Imagem do lugar de B para 
o sujeito colocado em A 

Imagem do lugar de A para 
o sujeito colocado em A 

IA (A) 

Questão implícita cuja 
“RESPOSTA” subentende 

a formação imaginária 
correspondente 

 
Significação da 

expressão 

Expressão que designa 
as formações 
imaginárias 

IB (A) 

B 

IA (B) 

A 
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de discursos. Para Maingueneau, baseando-se, a princípio, em Michel Foucault, o 

discurso pode ser entendido como “uma dispersão de textos, cujo modo de inscrição 

histórica permite definir como um espaço de regularidade enunciativas” (2008a, p. 15). 

Além de afirmar a existência da dispersão de textos, postula-se, também, a 

existência de uma heterogeneidade discursiva. Para fundamentar essa discussão, 

Maingueneau traz à tona o dialogismo, conceito empregado pelo Círculo de Bakhtin. 

Segundo essa noção, todo enunciado é dialógico, pois em todo enunciado há um eu 

e um outro, real ou virtual, e se responde a enunciados produzidos anteriormente, bem 

como se relaciona com enunciados futuros. É a partir dessa configuração heterogênea 

do discurso que emerge a noção de interdiscurso, especificamente sob a perspectiva 

de Maingueneau. 

O interdiscurso, conforme tradicionalmente tem sido concebido na Análise do 

Discurso, relaciona-se com tudo aquilo que já foi dito e tudo o que virá a ser dito, por 

exemplo, sobre determinado tema, configurando-se, dessa forma, como dinâmico, 

atemporal e constituído alhures. A abordagem de Maingueneau (2008a) diferencia-se 

devido à proposição metodológica para a qual o interdiscurso é formado por uma 

tríade, composta pelo universo discursivo, campo discursivo e espaço discursivo. 

O universo discursivo compreende o conjunto de formações discursivas de 

todos os tipos que interagem numa conjuntura dada (2008a, p. 33). Os enunciados 

relacionam-se com outros enunciados, com outras formações discursivas em relação 

de concorrência. Essas relações, conforme já exposto, podem ocorrer de forma 

antagônica, amistosa ou de aparente neutralidade. 

Cada formação discursiva possui uma função social específica. Pode-se tratar 

de uma FD do campo religioso, do campo político, do campo filosófico etc. E cada uma 

delas recorre de forma diferente aos recursos linguísticos e a uma memória discursiva, 

enunciados anteriormente já ditos, mas que fazem que o sujeito tenha a falsa 

impressão de ser a fonte do discurso enunciado. Esse conjunto de formações 

discursivas que buscam preencher a mesma função social compõem o campo 

discursivo, segundo elemento da tríade supracitada. 

Seguindo com a tríade interdiscursiva de Maingueneau, o espaço discursivo é 

o recorte que o analista realiza dentro de um campo. É ele que se vincula, mais 

especificamente, às questões de pesquisa propostas pelo analista. As regularidades 
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enunciativas de uma formação discursiva permitem perceber a existência do Mesmo 

e do Outro, que, ao ser rejeitado e negado, confirma a existência e a necessidade 

deste para a constituição de determinada formação discursiva. 

A análise da formação discursiva demanda a observação de uma competência 

discursiva, que consiste, conforme Maingueneau, no sujeito ser capaz de reconhecer 

enunciados bem formados, isto é, que pertencem à própria formação discursiva, e ser 

capaz de produzir um número ilimitado de enunciados inéditos pertencentes a essa 

formação discursiva (2008a, p. 54). 

Do reconhecimento da competência discursiva, o enunciador encontra amparo 

nos dizeres já legítimos em dada FD e, mesmo que negue, apoia-se na existência do 

Outro ao interpretar; em outras palavras, ocorre uma “filtragem” em relação às 

restrições e incompatibilidades semânticas que se dão na relação com o Outro por 

meio de seu discurso. 

 

 
1.2 Ethos discursivo: da Retórica à Análise do Discurso 

 

 
Uma das primeiras reflexões que se tem sobre ethos remonta aos estudos de 

Aristóteles em sua obra Retórica. Aristóteles apresentava técnicas argumentativas e 

para a persuasão e convencimento do auditório, sendo o ethos um dos três elementos 

da técnica aristotélica, junto ao pathos e ao logos. Dentro dessa dinâmica, o ethos 

alia-se à argumentação composta pela inventio, que está relacionada aos saberes 

mobilizados e que entram na composição dos argumentos, ancorada pela dispositio e 

pela elocutio. A dispositivo poderia ser definida de uma forma rudimentar como a 

articulação, o encadeamento discursivo, e a elocutio como o modo que o discurso é 

apresentado, considerando o tom de voz, as escolhas lexicais, a entonação e as 

pausas, pois aos gregos a figura do enunciador estava relacionada, especialmente, 

ao discurso oral. 

Se, no âmbito da Retórica, os estudos sobre o ethos estavam quase sempre 

relacionados ao modo de falar e a moral e costumes, com os avanços dos estudos da 

linguagem ampliou-se os estudos sobre o ethos transitando para uma noção 

discursiva. Maingueneau (2020, p. 13) pontua que “A noção de ethos se transforma 
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em conceito quando é utilizada por um autor ou corrente específica, que o faz entrar 

em uma rede de termos”. 

Dessa forma, o estudo sobre o ethos encontra-se também em outras correntes, 

como na Semântica Argumentativa, em especial nos trabalhos desenvolvidos por 

Oswald Ducrot, que teorizou uma distinção entre o “locutor L”, que representa a figura 

responsável pela enunciação, e o “locutor-λ”, representado como “ser do mundo”, 

evidenciando, dentre outros fatores, o traço de distinção entre o mostrado e o dito. O 

ethos, para certas perspectivas, deve ser mostrado durante a enunciação, mas não 

deve ser o objeto da enunciação, não devendo, portanto, ser “dito”. 

Na abordagem da Análise da Conversação, os estudos sobre o ethos estão 

relacionados à interação, à troca comunicativa, em que a cada troca há a influência 

da imagem de um interactante sobre outro. Nessa perspectiva, a noção do ethos está 

relacionada à manutenção da face, que é a imagem traçada seguindo certos 

comportamentos aprovados e compartilhados em uma comunidade; o ethos vincula- 

se, nessa abordagem, aos hábitos locucionais. 

Já em Sociologia, a noção de ethos está relacionada ao conceito de habitus, 

que é o conjunto de disposições estruturalmente constituídas e historicamente 

sedimentadas que favoreçam a aprendizagem e experiência de normas e princípios 

com boa valência social. 

O estudo do ethos sob a perspectiva da Análise do Discurso deve ressaltar que 

a constituição do ethos está além dos argumentos persuasivos, e que o ethos não se 

apresenta somente na forma de elemento argumentativo, mas como um aspecto 

discursivo, presente em quaisquer tipos de textos, e que se encontra em constituição 

no momento da enunciação. 

A adesão a determinado ethos está condicionada à percepção de atributos 

despertados pelo discurso, pois, conforme Maingueneau, “além da persuasão por 

argumentos, a noção de ethos permite, de fato, refletir, sobre o processo mais geral 

da adesão de sujeito a uma certa posição discursiva” (2019b, p. 69). Assim, o ethos 

se engendra na enunciação e se efetiva na percepção e na adesão do destinatário a 

atributos, competências e habilidades reconhecidas socialmente. 
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O ethos discursivo teorizado por Maingueneau não está restrito à oralidade e o 

autor enfatiza que “esse ethos não diz respeito apenas, como na Retórica antiga, à 

eloquência judiciária ou aos enunciados orais: é valido para qualquer discurso, mesmo 

para o escrito” (2013, p. 107). 

E é analisando textos diversos que Maingueneau (2019b, p. 72) assevera que: 

 
[...] qualquer discurso, mesmo que negue, apresenta uma voz, uma 
vocalidade específica, que permite relacioná-lo a uma fonte enunciativa, por 
meio de um tom que indica quem o disse: o termo “tom” apresenta a 
vantagem de valer tanto para o escrito quanto para o oral: pode-se falar do 

“tom” de um livro. 

 
O primeiro trabalho de Maingueneau sobre o modo de enunciação que se 

integra à semântica global de um discurso foi Gênese dos Discursos, obra publicada 

originalmente em 1984, fruto de uma empreitada teórico-metodológica baseada em 

sua tese de doutorado, de 1979. E é no capítulo que trata sobre semântica global que 

Maingueneau discorre sobre o que futuramente ele intitularia ethos discursivo. Nessa 

obra, em nenhum momento é utilizada a palavra ethos, mas são apresentados alguns 

dos elementos que se fazem presentes para a sua constituição, assim como as 

vicissitudes a que se assujeitam. 

Maingueneau começa apresentando uma discussão relacionada ao ethos por 

meio do estatuto do enunciador e do destinatário, ao afirmar que “os diversos modos 

da subjetividade enunciativa dependem igualmente da competência discursiva, sendo 

que cada discurso define o estatuto que o enunciador deve se atribuir e o que deve 

atribuir a seu destinatário para legitimar o seu dizer” (2008a, p. 87). 

Dessa forma, é apresentada a competência discursiva aliada ao modo de 

enunciação como elementos estruturantes para a identidade de um discurso. Esses 

elementos resultam das restrições semânticas às quais uma formação discursiva é 

submetida, conforme apresentado por Maingueneau (2008a, p. 48) 

O sistema de restrições semânticas que teremos de definir não visa de forma 
alguma produzir frases gramaticais, mas definir operadores de individuação, 
um filtro que fixa critérios em virtude dos quais certos textos se distinguem do 
conjunto de textos possíveis como pertencendo a uma formação discursiva 

determinada. 

 
A formação discursiva e a dêixis enunciativa – que se refere ao espaço/tempo 

que o discurso constrói em função de sua semântica – formam o alicerce da produção 
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discursiva do enunciador, pois é por meio do discurso que o sujeito demonstra de 

modo não transparente e inconsciente, seu posicionamento, sua identidade: “para 

uma sociedade, um lugar, um momento, definidos, somente uma parte do dizível é 

acessível, que este dizível constitui um sistema e delimita uma identidade” 

(MAINGUENEAU, 2008a, p. 16). 

E é pelo modo de enunciação que o sujeito apresenta, mas nem sempre dita, 

sua identidade, seus valores, suas crenças. A percepção desses atributos pelo 

destinatário, como uma construção de leitura, ajuda a constituir o ethos do enunciador. 

Maingueneau refere-se ao ethos como “uma dimensão que suscita muito interesse, 

através da reflexão sobre a “voz”, a “oralidade”, o “ritmo”, e para além disso, sobre o 

próprio corpo” (2008a, p. 91). 

A constituição do ethos engloba diversos atributos, como a voz que se faz 

presente do discurso e as representações que essa voz desperta no destinatário. 

Esses elementos servirão de suporte para a teorização da figura que Maingueneau 

futuramente intitularia de fiador. Maingueneau discorre sobre a figura do fiador como 

“o rosto que suporta o tom deve ser caracterizado “psicologicamente”, ver-se dotado 

por disposições mentais que sejam o correlato dos afetos que o modo de enunciação 

engendra” (2008a, p. 92). 

Esse rosto remete a si um corpo, uma corporalidade, alguém que fala, que 

executa, que realiza o discurso. É preciso ressaltar que a figura do fiador não está 

presente somente em discursos apresentados na forma oral; discursos escritos 

também apresentam tom e fiador. O tom, segundo Maingueneau, “se apoia sobre uma 

dupla figura do enunciador, a de caráter e a de uma corporalidade, estreitamente 

associadas” (2008a, p. 92). A corporalidade vincula-se à representação imaginária de 

um corpo para o enunciador a fim de que se torne fiador do discurso, devendo-se 

revestir de caráter e de atributos necessários para afiançar/validar seu discurso. 

Maingueneau designa o termo incorporação para tratar do processo no qual o 

coenunciador/destinatário se apropria do ethos característico de um discurso em uma 

cena de enunciação. Ele explica: “Falamos de incorporação para designar a maneira 

pela qual o coenunciador se relaciona ao ethos de um discurso.” (2019b, p. 72). O 

processo de incorporação acontece em três registros indissociáveis e encadeados 

entre si. No primeiro momento, seja pela modalidade escrita ou oral, o discurso dá 



27  
 
 

 

corpo ao enunciador, que é o fiador e fonte legitimadora do enunciado, e é a partir 

dessa corporalidade que se permite ao coenunciador construir uma representação do 

enunciador. No momento seguinte, a partir da personificação externada do fiador, o 

coenunciador assimila as características do fiador, considerando o modo de ser, 

habitar e mover-se no mundo. Os dois primeiros registros de incorporação são 

basilares para a constituição imaginária de um “corpo” para a comunidade discursiva. 

Segundo Maingueneau (2013, p. 108): 

O universo de sentido propiciado pelo discurso impõe-se tanto pelo ethos 
como pelas “ideias” que transmite; na realidade, essas ideias se apresentam 
por intermédio de uma maneira de dizer que remete a uma maneira de ser, à 
participação imaginária de uma experiência vivida. 

 

Dessa forma, a incorporação acontece quando o enunciador incorporar a figura 

de fiador legítimo ao discurso, de forma que caráter e corporalidade tenham 

acolhimento imaginário e social necessário para despertar no coenunciador uma 

maneira de ser relacionada a uma maneira de dizer, tornando, assim, a incorporação 

uma premissa para a adesão a um posicionamento discursivo. 

Foi a partir de “Novas Tendências em Análise do Discurso”, de 1987, publicado 

no Brasil em 1989, que Maingueneau passou a utilizar de forma explícita e aprimorada 

o termo ethos. O autor destaca que as bases conceituais sobre ethos estavam 

relacionadas aos estudos gregos sobre retórica e assinala: 

Esta era, aliás, uma dimensão bem conhecida da retórica antiga que entendia 
por ethé as propriedades que os oradores se conferiam implicitamente, 
através de sua maneira de dizer: não o que diziam a propósito deles mesmos, 
mas o que revelavam pelo próprio modo de se expressarem (1989, p. 45). 

 
E a forma de dizer, de se expressar, segundo Aristóteles, deveria despertar as 

seguintes características: prudência (phrónesis), virtude (areté) e benevolência 

(eúnoia), estando dessa forma o ethos ligado ao ato de enunciação (p. 45, 1989). 

Assim, o ethos se revelaria pela imagem que o orador transparece de si no seu 

discurso, sem explicitar, mas deixando marcas, traços que inspirem a aceitação, 

adesão à figura do orador. 

A imagem despertada no imaginário do coenunciador não necessariamente 

corresponde à suposta imagem real do enunciador, mas à imagem que se suscita no 

público-alvo, sendo o ethos, portanto, uma representação propiciada no e pelo 

discurso produzido. 
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É nesse ponto que a imagem construída de si pela perspectiva da retórica e 

pela prática da parresia, estudada por Michel Foucault, podem ser relacionadas. A 

parresia, segundo Foucault (2011 p. 11) “consiste em dizer a verdade, sem 

dissimulação nem reserva nem cláusula de estilo nem ornamento retórico que possa 

cifrá-la ou mascará-la.” Assim, a verdade deve ser dita sem nada a esconder, e para 

que ocorra a parresia é preciso que o parresiasta seja verdadeiro em seu dizer, que 

seu dizer institua essa verdade. O parresiasta enuncia e vive supostamente na 

verdade que diz, pois ele exprime sem comedimento o pensamento, a crença, a 

opinião que tem sobre determinado assunto. Ao dizer a verdade sem nada esconder 

a quem quer que se seja, o parresiasta corre o risco de passar por situações 

desagradáveis e por vezes colecionar inimigos. Mas o parresiasta faz isso em nome 

de uma “verdade”, pois a qualificação para se dizer o que diz se validaria pela própria 

coragem de se “dizer tudo”. 

Na retórica não há a obrigação de vínculo “essencial” entre aquele que fala e o 

que é dito, mas busca-se criar uma conexão entre a quem se destina o discurso e o 

que é dito, podendo o orador fazer uso de técnicas para conseguir a adesão dos 

destinatários. Para Foucault (2011, p. 12), 

 
A retórica é uma arte, uma técnica, um conjunto de procedimentos que 
permitem a quem fala dizer alguma coisa que talvez não seja em absoluto o 
que ele pensa, mas que vai ter por efeito produzir na pessoa [a] quem ele se 
dirige certo número de convicções, que vão induzir certo número de condutas, 
que vai estabelecer certo número de crenças. 

 
 

No âmbito da Análise do Discurso, entende-se que os valores sócio-imaginários 

remetem a um mundo ético que engendra a figura do enunciador/fiador, sustentando- 

se em estereótipos para a incorporação e adesão do ethos, que não pode ser 

apreendido fora de uma enunciação histórico e socialmente determinada. Para 

Amossy (2018, p. 91), “o ethos é tributário de um imaginário social e se alimenta de 

estereótipos de sua época: a imagem do locutor está necessariamente dominada 

pelos modelos culturais”. 

As designações conferidas ao ethos decorrem, em grande parte, do tipo ou 

gênero discursivo que é enfatizado pelo estudo, uma vez que há uma grande 

diversidade de atributos para se categorizar um ethos. Para melhor tratar dessa 

diversidade, Maingueneau (2020, p. 24) atribui ao ethos três dimensões, que são: 



29  
 
 

 

categorial, experiencial e ideológica. A dimensão categorial está ligada geralmente à 

cena genérica e envolve tanto papéis discursivos quanto estatutos extradiscursivos. 

Os papéis discursivos vinculam-se à atividade de fala, que pode ser de um narrador, 

de um pregador e outros mais; o estatuto extradiscursivo possui natureza variada, 

podendo ser o de uma mãe solteira, uma médica, uma estudante e outros mais. A 

dimensão experiencial envolve categorias sociopsicológicas associadas ao mundo 

ético; pode ser exemplificada pela calma e benevolência da avó, pelo companheirismo 

dos colegas de trabalho, pela empresa proativa e com responsabilidade social, e 

outros mais. Já a dimensão ideológica reporta-se ao posicionamento em um campo 

discursivo, por exemplo, o evangélico (no campo religioso), o anarquista (no campo 

político) ou o existencialista (no campo filosófico). As dimensões interagem entre si, 

assim, o enunciador de um discurso sobre os cuidados com a saúde da mulher, pode 

se constituir como jornalista e mãe solteira (dimensão categorial), que possui bom 

senso e zelo pelo corpo (dimensão experiencial) e feminista atuante compartilhando 

os direitos à saúde da mulher (dimensão ideológica). As dimensões cooperam para a 

validação do discurso e constituição do ethos. 

Para Maingueneau (2008b, p. 60), “o ethos está crucialmente ligado ao ato de 

enunciação, mas não se pode ignorar que o público constrói também representações 

do enunciador antes mesmo que ele fale.” Assim, é perfeitamente possível que o 

destinatário possa ter uma prévia imagem do enunciador antes da enunciação; tal 

funcionamento incorre no que Maingueneau denominou de ethos pré-discursivo e 

decorre de representações prévias, relativas, por exemplo, ao gênero do discurso ou 

a uma antecipação sobre o posicionamento do enunciador dentro de um campo 

determinado. Dessa forma, em uma reunião entre pais e professores, é esperado tanto 

de pais quanto de professores um comportamento discursivo socialmente aceito e 

valorizado, considerando os estereótipos imaginariamente compartilhados em uma 

sociedade. 

O ethos teorizado por Maingueneau resulta da interação entre: ethos pré- 

discursivo e ethos discursivo, que se divide em ethos ditos e ethos mostrado. O ethos 

dito ocorre em fragmentos presentes no texto, nos quais o enunciador faz afirmações 

diretas sobre si. Já o ethos mostrado atua de forma “indireta”, por assim dizer, pois 

consiste naquilo que o enunciador revela de si por meio da maneira de dizer. 
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Maingueneau representa o processo de constituição do ethos efetivo conforme figura 

abaixo: 

 

 
Fonte Maingueneau, (2019a, p. 19) 

 
 

Para o destinatário aceder à imagem suscitada pelo enunciador, espera-se do 

orador maleabilidade discursiva para não apresentar um mesmo discurso para 

diferentes públicos. O pouco apreço aos valores políticos e sociais do público-alvo 

compromete a elaboração do discurso no que diz respeito aos recursos empregados 

e à sensibilidade e emoções que busca despertar. 

É necessário ressaltar que os atributos suscitados pela enunciação não são 

necessariamente os atributos reais do locutor, mas sim o que enunciador emprega 

para causar boa impressão de si. Da mesma forma, o ethos visado nem sempre é o 

ethos produzido, pois resulta de atividade interativa, em que as representações 

despertadas pela instância discursiva são avaliadas conforme valores partilhados pela 

sociedade ou por uma comunidade discursiva determinada. Para Maingueneau (2020, 

p. 9) 

 
Estudar o ethos é se apoiar em um dado simples, intuitivo, coextensivo a todo 
uso da linguagem: o destinatário constrói uma representação do locutor por 
meio daquilo que ele diz e de sua maneira de dizê-lo. Deixe-me esclarecer: 
uma representação avaliada, pois falar é uma atividade erguida sobre valores 
supostamente partilhados. 

 

A adesão ao ethos está relacionada à afetividade, aceitação, acolhimento dos 

valores, atributos partilhados nas relações imaginárias. É preciso que tais valores e 
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crenças circulem e sejam reproduzidos em uma sociedade para que o destinatário 

possa acolher, aceitar o discurso e o enunciador. De acordo com Amossy (2019, p. 

124), 

[...] a interação entre o orador e seu auditório se efetua necessariamente por 
meio da imagem que fazem um do outro. É a representação que o enunciador 
faz do auditório, as ideias e as reações que ele apresenta e não na sua 
pessoa concreta, que modelam a empresa da persuasão. 

 
E esse acolhimento e aceitação dependem muito do domínio discursivo do 

enunciador e da cena de enunciação em que emerge o discurso. Tomemos como 

exemplo o anúncio jornalístico da morte de uma celebridade da TV e do cinema: se o 

discurso é apresentado na modalidade oral, o enunciador muda o semblante e o tom 

de voz, as palavras passam a ser articuladas de modo mais lento e compassado; se 

o anúncio é escrito, as fontes utilizadas e as cores possuem um tom frio, o texto 

apresenta pausas para que coenunciador possa sentir a emoção suscitada pelas 

palavras, o enunciador faz uso de palavras que despertem o sentido de perda, a dor 

causada pela saudade. Caso aparecessem, no texto escrito, elementos com muitas 

cores, brilhos, discurso com trocadilhos, incitando o humor, é provável que essa cena 

de enunciação não apresentasse elementos favoráveis para constituição de um ethos 

de seriedade e respeito, conforme valores partilhados socialmente. A cena de 

enunciação, tema que será abordado no tópico a seguir, consiste em um elemento 

fundamental para o funcionamento e legitimação do ethos. 

 

 
1.3 Cenas de enunciação 

 
 

A cena de enunciação, teorizada por Maingueneau, é composta por três cenas 

complementares: cena genérica, cena englobante e cenografia. Essas cenas 

encadeiam-se entre si, para determinação da tipologia, normas do gênero e para a 

legitimação do enunciado, o que corrobora para a construção do ethos. A cena 

englobante está relacionada à tipologia do discurso; corresponde a uma esfera de 

atividade social que pode ser classificada por uma rede de gênero de discursos e 

confere estatuto pragmático à enunciação, como, por exemplo, o discurso religioso, o 

discurso publicitário, dentre outros. Para identificação e classificação de uma cena 

englobante não é preciso que ela apresente em si uma denominação explícita, mas 

propriedades específicas que permitem a identificação de demais discursos. Dessa 
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forma, ao receber um folheto ou panfleto com rostos e corpos de mulheres com uma 

aparência desejável, em dada conjuntura, para a maioria das mulheres, e com valores 

de cortes de cabelos, tratamentos capilares e estéticos, serviços de manicure e 

pedicure, o enunciado presente no panfleto nos interpela a relacioná-lo à tipologia 

publicitária no âmbito da estética corporal pelo modo como interpela o consumidor dos 

produtos oferecidos. A cena englobante confere ao discurso um modo de enunciação 

previsto a determinadas tipologias discursivas. Para Maingueneau (2015, p. 119) 

 
Os produtores de discurso derivados de determinada cena englobante 
devem, por meio de sua enunciação, mostrar que se conformam aos valores 
prototipicamente relacionados ao locutor pertinente para o tipo de atividade 
verbal em pauta: assim, um político deve ser “um homem de convicções”, um 

funcionário, um homem “devotado” ao serviço público. 

 
A cena genérica relaciona-se às normas constituintes de um gênero discursivo, 

ou seja, as restrições mobilizadas por determinado gênero discursivo, que suscitam 

certa expectativa, pois aos gêneros de discurso estão associados os seguintes 

elementos: finalidade, parceiros, lugar, temporalidade, suporte, composição e 

recursos linguísticos. A finalidade está relacionada às estratégias de produção e de 

interpretação dos enunciados, não vinculadas a uma “intenção” do enunciador, mas a 

um funcionamento característico de dado gênero na sociedade. Com relação aos 

parceiros, deve-se analisar papéis e comportamentos atribuídos a cada posição, bem 

como os competências e obrigações, pois os discursos ocorrem em uma dinâmica que 

implica um eu e tu, um aqui e lá. No que diz respeito ao lugar, há gêneros que impõem 

certo lugar para que se efetive, ao menos em parte, a interpretação prevista pelo 

enunciado, desse modo, um discurso sobre procedimentos estéticos não teria uma 

efetividade desejada se apresentado durante uma reunião escolar entre pais e 

professores. É preciso atentar também à temporalidade, a previsibilidade de duração 

de discurso, bem como a continuidade e o “prazo de validade” dos enunciados 

empregados. A cena genérica necessita de um suporte, um meio material, que se 

torna essencial para a sua existência; assim, em localidades distantes em que meios 

de comunicação são reduzidos, o rádio torna-se indispensável para um discurso 

jornalístico, de mesma forma que os sites e redes sociais tornaram-se imperiosos para 

as relações comerciais durante a pandemia causada pelo novo coronavírus. Um 

gênero de discurso apresenta partes/elementos e encadeamentos que o tornam 

identificável, de tal modo que sua composição esteja compartilhada no imaginário 
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social, bem como os recursos linguísticos empregados. Dessa forma, uma retratação 

pública deve apresentar elementos lexicais e encadeamentos impostos pelas 

restrições do gênero que permitam determinada interpretação. 

A cenografia constitui a cena da fala, é construída pelo texto e legitima o 

enunciado ao mesmo tempo que deve ser legitimada pela enunciação. Maingueneau 

(2015, p. 122) explica que “Enunciar não é apenas ativar as normas de uma instituição 

de fala prévia: é construir sobre essa base uma encenação singular de enunciação: 

uma cenografia”. A cenografia engendra um modo de fala que se propõe a suscitar no 

coenunciador a adesão ao posicionamento apresentado. Desse modo, a resposta de 

uma empresa a uma reclamação recebida apresenta a visada daquilo que a empresa 

enunciadora supostamente “deseja” que seja interpretado e que desperte no 

consumidor a imagem que a empresa busca transparecer. Para Maingueneau (2015, 

p. 123), 

A noção de cenografia se apoia na ideia de que o enunciador, por meio da 
enunciação, organiza a situação a partir da qual pretende enunciar. Todo 
discurso, por seu próprio desenvolvimento, pretende, de fato, suscitar a 
adesão dos destinatários instaurados a cenografia que o legitima. Essa é 
imposta logo de início, mas de ser legitimada por meio da própria enunciação. 
Não é simplesmente um cenário; ela legitima um enunciado que, em troca, 
deve legitimá-la, deve estabelecer que essa cenografia da qual a fala vem é 
precisamente a cenografia requerida para enunciar como convém num ou 
noutro gênero de discurso. 

 
Nas diversas situações de enunciação mobilizam-se o enunciador e o co- 

enunciador em uma cenografia, que é o processo que fornece condições em um tempo 

e espaço determinado para instauração e legitimação do discurso por um modo de 

dizer. Para Maingueneau (2008b. p. 51), a cena de enunciação não é, com efeito, um 

simples quadro empírico, ela se constrói como cenografia por meio do discurso. O 

enunciado encontra-se vinculado ao pertencimento dos papéis discursivos em um 

mundo ético. Maingueneau (2008b, p. 51) explica: 

 
A -grafia é um processo de inscrição legitimante que traça um círculo: o 
discurso implica certa situação de enunciação, um ethos e um “código 
linguageiro” (cf. infra) através dos quais se configura um modo que, em 
retorno, os valida por sua própria emergência. 

 
Assim, a cenografia impõe ao enunciador certo modo de dizer, que se 

materializa pelo uso de um código linguageiro identificado e reconhecido para legitimar 

o discurso, é “o código linguageiro que mobiliza o discurso é, com efeito, 
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aquele através do qual ele pretende que se deva enunciar, o único legítimo junto ao 

universo de sentido que ele instaura” (MAINGUENEAU, 2008b, 52). 

A cena de enunciação é fator determinante para a adesão ao ethos, pois, para 

Maingueneau, “o discurso não resulta da associação contingente entre um “fundo” e 

uma “forma”; é um acontecimento inscrito em uma configuração sócio-histórica e não 

se pode dissociar a organização de seus conteúdos e o de legitimação de sua cena 

discursiva” (2019b, p. 73). O ethos vincula-se à cena de enunciação justamente 

porque no desenvolvimento de cada cenografia articulam-se relações imaginárias 

decorrentes da atribuição de determinados papéis a enunciador e co-enunciador, 

sempre a partir de dada conjuntura sócio-histórica. 

 

 
1.4 Ethos e discurso empresarial no mídium digital 

 
 

O discurso emana de uma instância subjetiva e é marcado pela presença de 

elementos sócio-históricos que envolvem a materialização de uma ideologia 

constitutiva da formação discursiva, bem como determinam os efeitos produzidos na 

enunciação. Modificações nos suportes de manifestação material e no modo de 

difusão interferem também nos conteúdos e na maneira de enunciá-los. 

Se em épocas não muito distantes o discurso publicitário e empresarial era visto 

em revistas, conferências e/ou na televisão, hoje o palco das apresentações é a 

internet. Seja em sites ou redes sociais, o ambiente virtual inovou em trazer tudo que 

acontecia nas modalidades escrita e oral, acrescido da agilidade e da multiplicidade 

de links acessíveis e que remetem a outras telas e outros discursos. 

Maingueneau emprega o termo mídium para fazer referência às mediações 

pelas quais os discursos se tornam força material e destaca: “Hoje, estamos cada vez 

mais conscientes de que o mídium não é um simples “meio” de transmissão do 

discurso, mas que ele impõe coerções sobre seus conteúdos e comanda os usos que 

dele podemos fazer” (MAINGUENEAU, 2013, p. 81). Os sites e redes sociais 

apresentam essa aplicabilidade. Ao buscar interagir, o internauta deve seguir os 

regramentos e normativas de cada site ou rede social. Dessa forma, há certa 

coercitividade sobre o que será dito e o que se pode dizer. 
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O próprio site, enquanto mídium, apresenta uma imagem e essa imagem pode 

ser mantida ou modificada conforme os elementos iconotextuais que apresenta: como 

os textos verbais, os links, as figuras, os vídeos e outros mais. 

A AD francesa permite analisar uma variedade de textos sem se prender ao 

aspecto estrutural e estritamente a coerções de ordem linguística. Esse quadro teórico 

traz à tona a materialidade discursiva, as formações discursivas e imaginárias e 

cenografias que fazem um discurso distinguir-se de outros, ressaltando imagem e 

identidade, despertadas pelo discurso do enunciador. 

Vale salientar que Maingueneau (2008a, p. 139) denomina textos “os diversos 

tipos de produções semióticas que pertencem a uma prática discursiva”, e enunciados 

os “textos em sentido estrito, isto é, de produções linguísticas”. Tendo isso em vista, 

a presente pesquisa, conforme exposto nas considerações iniciais, tem por objeto a 

análise de discursos empresariais presentes em enunciados que se constituem como 

respostas às reclamações de consumidores no site Reclame Aqui. 

Pode-se supor que as regularidades observadas nas análises nos permitem 

vislumbrar o funcionamento de uma ou mais formações discursivas no campo 

empresarial, na medida em que delineiam posicionamentos diversos na prática do 

atendimento ao consumidor. E essa concorrência em dado campo, nas análises, será 

relacionada à dimensão “ideológica” do ethos, conforme exposição anterior. 

A análise do discurso das empresas deve-se ao fato de o discurso apresentar 

um estilo, um modo de se apresentar e se fazer presente no imaginário do consumidor, 

pois o discurso é uma organização além da frase, uma forma de ação, interativo, 

contextualizado, assumido por um sujeito, regido por normas, assumido no bojo de 

um interdiscurso, e constrói socialmente o sentido (MAINGUENEAU, 2015). 

As enunciações emergem de uma cena de enunciação em que sujeitos 

institucionalmente posicionados partilham de ritos e normas presentes em uma 

comunidade discursiva. Os discursos, portanto, instituem-se e validam-se dentro de 

uma comunidade. Maingueneau (2008b, p. 44) afirma que: 

É nesses grupos que se mantém uma memória e que os enunciados podem 
ser avaliados em relação às normas, partilhadas pelos membros da 
comunidade associada a esse ou àquele posicionamento (por exemplo, tal 
grupo de pesquisa em sociologia) e pelos membros da comunidade do 
mesmo campo, para além dos diversos posicionamentos (a comunidade dos 
sociólogos, para retomar nosso exemplo). 
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O discurso é um elemento de distinção, de identificação em que o enunciador 

demonstra, com seu modo de dizer, traços da ideologia que o habita em função da 

posição que ocupa no momento da enunciação. Maingueneau (2008b, p. 72) destaca 

o processo reflexivo de identificação no enunciado 

Tomado pela leitura de um ethos envolvente e invisível, participando do 
mundo configurado pela enunciação, acede-se a uma identidade de certa 
forma encarnada. O poder de persuasão de um discurso decorre em parte do 
fato de que leva o destinatário a identificar-se com o movimento de um 
corpo, por mais esquemático que seja, investido de valores historicamente 
especificados (grifo nosso) 

 
Assim, é pelo tom adotado pela empresa para responder à reclamação do 

consumidor, alinhado à cena de enunciação, que se instauram elementos basilares 

para a adesão ou não ao ethos constituído. Tem-se em vista que todo discurso, todo 

texto tem estilo, o qual se oferece à construção do “auditório”, pois o ato de enunciar 

é apreensível das indicações dadas pela enunciação ao enunciado (DISCINI, 2019). 

A expansão e acessibilidade à internet modificaram as relações sociais, 

encurtaram-se distâncias e prazos, criando-se novos hábitos; dessa forma, a 

postagem de uma foto ou de uma notícia de cunho sensacionalista ou política em uma 

rede social pode alcançar milhões de visualizações em poucas horas, assim como as 

manifestações sobre as referidas publicações. São cada vez mais recorrentes as 

expressões “não foi isso que eu quis dizer” ou “eu me expressei mal” nos pedidos de 

retratação na internet de pessoas e empresas sobre a adesão a determinado 

posicionamento após o efeito negativo do discurso para a imagem do enunciador. Os 

discursos emergem nas redes sociais e nos sites, são replicados e compartilhados, 

integrando uma rede enunciativa que se transforma em um permanente mecanismo 

de busca. O internauta que quer realizar alguma transação comercial tem, hoje, a 

possibilidade de consultar quase que de forma instantânea a opinião de outros 

clientes, as avaliações por sites especializados e diversos comentários em fóruns. Do 

ponto de vista das empresas, essa dinâmica contemporânea requer um cuidado – que 

não significa o “controle” do discurso, inalcançável sob a perspectiva da Análise do 

Discurso – com os possíveis efeitos de sentido gerados quando elas são chamadas a 

se posicionarem sobre algum problema. 

Dessa forma, as empresas precisam construir uma imagem positiva – seja de 

eficiência, de boa duração, de sustentabilidade etc. – e vincular a essa imagem os 
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produtos que vende; em outras palavras, criar um conceito de imagem-identidade. 

Para Torquato (2017, p. 103), “Ao se comunicar com os consumidores, uma empresa 

está levando a mensagem de seu nome. E quando adquiri um produto, na verdade, o 

consumidor está adquirindo o conceito globalizante de identidade e imagem”. Quando 

o produto ou serviço não atende os fins propostos, o consumidor busca meios para 

resolver o problema, e nos dias atuais, a internet disponibiliza ambientes para resolver 

essa situação de forma acessível para o consumidor, sendo os sites de reclamações 

os mais procurados. 

Uma vez registrada na internet, a reclamação fragiliza a imagem do reclamado, 

pois essa opinião, lida como testemunho, informação, torna-se acessível a grande 

parte da população. O reclamado, por vezes, como no caso da plataforma Reclame 

Aqui, busca apaziguar o conflito e o faz por meio de um discurso de justificação, que 

nem sempre consegue reverter uma eventual credibilidade e confiança anteriormente 

conferidas. Além da resolução, ou não, do problema, que acaba sendo determinante 

para o cálculo da reputação, é por meio do tom constitutivo desse discurso de 

justificação que a imagem das empresas se consolida, positiva ou negativamente, em 

sites como o Reclame Aqui. Para Patrick Charaudeau, (2018, p. 126) 

 
O discurso de justificação equivale a navegar entre a intenção e o resultado. 
Ele é o contrapeso à crítica que o provocou. Efetivamente, a crítica pode dizer 
respeito tanto aos motivos que levaram à ação, e então o ataque visa à 
intenção do sujeito, quanto ao resultado da ação, e então é sua falta de 

competência que é atacada. 
 

É pelo tom constitutivo do modo de enunciação do discurso empresarial, em 

cenografias de justificação, que se produz o ethos de empresas nos sites de 

reclamação. Para Maingueneau (apud AMOSSY, 2018, p. 85), 

 
O que o orador pretende ser, ele dá a entender e ver: ele não diz que é 
simples e honesto, ele o mostra por meio de sua maneira de se expressar. 
Assim, o ethos está associado ao exercício da fala, ao papel que corresponde 
a seu discurso, e não ao ser indivíduo “real”, apreendido independentemente 
de sua comunicação oratória. 

 
Dessa forma, a resposta da empresa no site Reclame Aqui não busca somente 

responder à reclamação recebida, busca também construir uma imagem perante ao 

público que faz pesquisa sobre a reputação da empresa; portanto, o coenunciador é 

ao mesmo tempo individual e coletivo. 
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Os argumentos apresentados na resposta da empresa, para que sejam 

eficazes, devem ser alinhados à imagem que se deseja, supostamente, construir. O 

discurso não retira a responsabilidade nem desfaz o problema causado, mas age no 

sentido de resolver a causa originadora da reclamação e suavizar/amenizar a imagem 

proporcionada pela exposição do consumidor reclamante. 

O discurso empresarial apresenta em sua singularidade, valor de ação bem 

mais evidenciado se comparado a outros discursos, é um dizer-fazer enérgico, assim, 

diz-se que se resolve o problema e o problema tem que ser resolvido. Supõe-se que 

os valores assegurados pelos enunciados devem estar em harmonia com as ações 

da empresa em reparar o dano sofrido pelo consumidor, o discurso deve transparecer 

a identidade da empresa, deve-se transparecer credibilidade e competência, é um 

dizer-ser. Para Charaudeau (2016, p. 73) 

De maneira geral, uma pessoa pode ser julgada credível se for possível 
verificar que o que ela diz atende a certas condições: condições de 
sinceridade (o que ela diz corresponde sempre ao que ela pensa); condições 
de saber (ela sabe e pensa com razão); condição de desempenho (ela tem 
os meios de aplicar o que anuncia ou promete) ... Ou seja, a credibilidade 
depende, ao mesmo tempo, de uma maneira de ser, no que tange ao dizer a 
verdade, de um saber, para demonstrar “razão”, de um saber fazer, para 
demonstrar “competência” e experiência, sendo esses os componentes da 
base sobre a qual se constrói a autoridade da pessoa. Aí está uma parte do 
seu ethos. 

 

Caso durante a enunciação do discurso deixe-se transparecer ranhuras ou 

outros elementos que comprometam a sistemática enunciativa da cenografia, 

compromete-se a construção do ethos, ou, ao menos, sua legitimidade quando 

interpretado pelo enunciatário. 

O ambiente digital permite em um mesmo momento e local uma fusão de vários 

hipergêneros, o que demanda dos leitores maior mobilização para percepção dos 

textos apresentados na internet. Assim, no ambiente digital, como o site de uma 

empresa ou como o Reclame Aqui, são encontrados elementos verbais e multimodais, 

que são imagens, vídeos, sons e outros elementos que tornam o texto da página mais 

atraente e dinâmico. O hipertexto é elemento frequente no ambiente digital, permitindo 

o acesso a várias leituras decorrentes de vários textos que lá estão, e ao encontro de 

vários ethé, para Maingueneau (2020, p. 157) “tanto no interior de cada site, quanto 

de um site a outro, o(a) internauta efetua uma navegação, ele(ela) fabrica o hipertexto 

que lê, em vez de seguir o fio a si imposto por um texto único e compacto.” 
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O corpus da presente pesquisa é constituído por dez (10) respostas de 

empresas a reclamações recebidas no site Reclame Aqui. A escolha das respostas foi 

feita de modo a permitir a análise de ethé e cenografias que apresentam 

particularidades de uma categoria, assim, dentro da categoria banco, nas análises 

realizadas não foi considerado, por exemplo, se o banco é público ou privado, mas as 

representações despertadas pelo discurso dessas empresas na resolução das 

reclamações apresentadas. Por isso, dentre as várias respostas existentes na 

plataforma, o critério de seleção considerou cinco respostas dentre empresas bem 

avaliadas e cinco respostas dentre empresas com pior reputação no período de 01 de 

outubro de 2020 a 28 de fevereiro de 2021, conforme categoria de atuação. Por 

exemplo, sendo selecionada a categoria bancos e cartões, subcategoria financeiras, 

foram analisadas respostas de duas empresas dessa categoria, sendo uma resposta 

de uma empresa com boa reputação e uma resposta de uma empresa de reputação 

ruim ou regular. Um número maior de respostas foi observado durante a pesquisa, 

mas optou-se por trazer apenas dez para a dissertação a fim de analisá-las mais 

detalhadamente. 

Os procedimentos metodológicos de análise do corpus definido levam em 

consideração elementos e questões relacionadas ao ethos discursivo e à cenografia. 

Para Freire (2014), os elementos metodológicos constituem índices para responder 

questionamentos sobre o tipo de discurso, os possíveis sentidos produzidos pelos 

elementos presentes no texto; dessa forma, a análise seguirá o dispositivo teórico de 

descrição/interpretação, estabelecido pela Análise do Discurso. 
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2 O SITE RECLAME AQUI 

 
 
 

O site Reclame Aqui foi criado em 2001, na cidade de Campo Grande, Mato 

Grosso do Sul, por Maurício Vargas, após uma desagradável experiência de compra. 

Por não encontrar ambientes para expor os problemas gerados pelo não cumprimento 

do serviço contratado resolveu criar um site, onde consumidores pudessem registrar 

reclamações de forma rápida e que a empresa reclamada pudesse apresentar 

resposta à reclamação registrada, em um prazo de tempo menor do que pelos meios 

judiciais e com o alcance e acessibilidade oferecidos pela internet. 

O início do empreendimento não foi muito animador, pois no primeiro ano de 

atividade foram registradas somente 29 reclamações. Mas com a acessibilidade à 

internet, o site passou a contribuir de forma mais contundente para que consumidores 

pudessem realizar compras de forma mais segura, fato que foi alavancado com a 

pandemia do coronavírus (covid-19), que impôs o fechamento de lojas físicas e 

abertura de lojas virtuais. O site Reclame Aqui tornou-se referência pelo serviço 

oferecido; conforme dados fornecidos no site2, há 30 milhões de consumidores 

cadastrados, 360 mil empresas cadastradas e um milhão de acessos por dia. O slogan 

apresentado pelo Reclame Aqui é “Pesquise reputação de empresas antes de 

comprar. Se tiver problemas, reclame e resolva rápido. Toda empresa tem problema, 

boa é aquela que resolve.” 

O site Reclame Aqui oferece um espaço para o registro de reclamações sem 

custos para o consumidor, sendo necessário apenas o cadastro no site. As 

reclamações podem ser consultadas por categorias de atuação, e dentro da categoria 

pesquisada são apresentadas as melhores, as piores e as mais reclamadas empresas 

considerando as reclamações recebidas e solucionadas. São também os principais 

tipos de problemas apresentados na categoria de atuação, bem como as reclamações 

mais resolvidas e não resolvidas na categoria. 

O site apresenta um ranking em que as empresas são classificadas nos 

seguintes grupos: melhor índice de solução, melhores índices de voltar a fazer 

negócio, melhores notas médias, mais resolveram nos últimos 30 dias, mais 

 
 

2 https://www.reclameaqui.com.br/institucional/ 

http://www.reclameaqui.com.br/institucional/


41  
 
 

 

resolveram nos últimos 6 meses, piores empresas nos últimos 30 dias, mais 

reclamadas nos últimos 6 meses, empresas recém-cadastradas com mais 

reclamações, mais reclamadas da semana e mais reclamadas do dia. 

Os critérios estabelecidos pela plataforma para a avaliação da reputação de 

empresas são: o índice de resposta (IR), que corresponde à porcentagem de 

reclamações respondidas, sendo que apenas a primeira resposta – de várias 

possíveis em uma mesma reclamação – é considerada para a contagem; a média das 

avaliações (MA), que corresponde à média das notas concedidas pelos reclamantes 

em relação a atendimentos já finalizados; o índice de Solução (IS), que corresponde 

à porcentagem de reclamações finalizadas cujos reclamantes consideram que o 

problema que originou a reclamação foi resolvido; o índice de novos negócios (IN), 

que corresponde à porcentagem de reclamações cujos reclamantes, na finalização do 

atendimento, informam que voltariam a fazer negócios com a empresa reclamada. 

Os critérios apresentam pesos distintos e o cálculo é feito da partir da seguinte 

formula de Avaliação de reputação: AR = ((IR * 2) + (MA * 10 * 3) + (IS * 3) + (IN * 2)) 

/ 100. Os conceitos de reputação amparam-se nos resultados da fórmula e se 

classificam em: ótimo – para 8 =< AR <= 10; bom – para 7 =< AR <= 7.9; regular – 

para 6 =< AR <= 6.9; ruim – para 5 =< AR <= 5.9 e não recomendada – para AR < 5. 

Essa fórmula é aplicada somente se a empresa possuir índice de resposta superior a 

50% e possuir um número de avaliações igual ou superior a 10. 

Para melhor visualização e para tornar mais didática a identificação do status 

apresentado referente à reputação da empresa, o site utiliza emojis, pequenos signos 

icônicos muito utilizados atualmente na comunicação via redes sociais. Os emojis 

apresentados são: 

Fonte: Reclame Aqui3 

 

3 Disponível em: https://www.reclameaqui.com.br/como-funciona/#quem-avalia-empresa. Acesso em: 
21 fev. 2021. 

http://www.reclameaqui.com.br/como-funciona/#quem-avalia-empresa
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Ao pesquisar sobre o nome de uma empresa no site Reclame Aqui, é 

apresentada a página da empresa no site com informações sobre o tempo de registro 

da empresa no site, a reputação da empresa nos últimos de 6 meses, 12 meses, e 

nos dois anos anteriores. São apresentadas também as últimas reclamações 

recebidas, não respondidas, respondidas, avaliadas, bem como o prazo em que a 

empresa apresenta a resposta. 

As reclamações possuem uma estrutura composta por título (escolhido pelo 

reclamante e registrado em letras relativamente maiores na parte superior da página), 

o nome da empresa reclamada, a data da reclamação, a localidade do reclamante, 

uma série de palavras-chave que ajudam a identificar o tipo de reclamação (por 

exemplo: financeiro, descumprimento de acordo, seguros), o texto em que o 

consumidor explica o motivo da reclamação e, por fim, a resposta da empresa. 

Algumas vezes, há réplicas, tanto do consumidor, quanto da empresa, até a etapa em 

que se pode considerar o atendimento finalizado, momento em que o reclamante 

atribui uma nota ao reclamado. Na mesma página em que consta a reclamação, há 

vários hiperlinks abaixo e no lado direito, como “Ir para a página da empresa” e 

“Reclamações parecidas”. Esses links estão acompanhados de informações mais 

gerais, como a reputação da empresa e o emoji que lhe é correspondente. 

As respostas apresentadas na presente pesquisa foram selecionadas das 

seguintes categorias: financeiras e bancos, escolas, provedores e serviços de internet, 

companhias aéreas e aplicativos. Foram observadas mais de uma resposta das 

empresas selecionadas, mas será analisada aqui somente uma resposta, pois se 

considera, a partir da observação de outras respostas, que ela apresenta elementos 

satisfatórios para uma análise discursiva. Ademais, vale ressaltar que cada empresa 

mantém, relativamente, um padrão enunciativo em suas respostas no período 

recortado; assim, as respostas selecionadas ilustram ethé possíveis encontrados na 

plataforma, dado que o objetivo não é investigar uma empresa x ou y detidamente, e 

sim os diferentes modos de enunciação que caracterizam, na resposta, a relação 

discursiva com o reclamante. 

Para realizar a análise dos atendimentos encontrados na plataforma, serão 

transcritas apenas a reclamação inicial e a primeira resposta da empresa. Nas 

transcrições, não foram feitas alterações que visassem, por exemplo, à correção 

gramatical de acordo com a norma padrão; para preservação do anonimato, tanto o 
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nome do reclamante quanto o nome da empresa reclamada não serão informados. As 

reclamações registradas no site Reclame Aqui estão disponíveis para acesso irrestrito 

por qualquer internauta, não necessitando a realização de cadastro ou a permissão 

de acesso às reclamações. Esclarece-se que o foco da análise é o modo como as 

respostas das empresas constituem uma cenografia e um ethos discursivo; no 

entanto, decidiu-se expor também o texto de abertura da reclamação para que o leitor 

desta dissertação tenha acesso às interações em questão de forma relativamente 

mais integral. 

Por categoria selecionada, serão apresentadas duas respostas; por exemplo, 

sendo selecionada a categoria companhias aéreas, serão apresentadas e analisadas 

uma resposta de uma empresa de boa reputação e uma resposta de uma empresa de 

reputação ruim ou regular, prosseguindo com as demais categorias selecionadas até 

a totalização de dez reclamações. 
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3 ANÁLISE DOS DADOS 

 
 

As análises serão apresentadas conforme as categorias abaixo. 
 

3.1 CATEGORIA: BANCOS E FINANCEIRAS 

Reclamação 1 
 

fiz cancelamento em 7 dias 

11/02/21 às 12h34 

Bom dia, realizei uma compra pelo cartão de credito pela internet no dia 18/11/2021, 

contratei um serviço, mais quando realizei pagamento, o tipo de serviço era totalmente 

diferente do contratado então pedi reembolso, logo quando pedi não tive mais retorno, 

então entrei em contato com banco no dia 20 de novembro de 2020, para fazer 

cancelamento da compra me pediram e-mail com os detalhes mandei todas as 

conversas inclusive contrato totalmente diferente do contratado antes do pagamento, 

foi solicitado cancelamento antes dos 7 dias e hoje ja esta vindo a 3 parcela quero 

saber o motivo de ate hoje não tive meu reembolso e esta vindo ainda as parcelas. 
 

 

Resposta da empresa 

 

 
Olá, [nome do reclamante]. 

 
 

15/02/21 às 16h14 

 

Como vai você? Esperamos que tudo bem! 

Ficamos felizes em poder te auxiliar. 

Foi enviada uma mensagem para o seu e-mail cadastrado ao Reclame Aqui que 

contém informações de caráter pessoal referente a realização do cancelamento da 

sua compra e que por isso só podem ser mandadas de forma privada para sua maior 

segurança, entende? :) 

Trocamos algumas mensagens e foi um sucesso! =D 

Compreendemos tudo que ocorreu até chegarmos aqui e estamos muito felizes de lhe 

trazer uma solução sobre tudo o que tratamos! 

O melhor de tudo isso é poder afirmar que tudo foi resolvido!! o/ 

São clientes como você que nos fazem melhorar cada vez mais o nosso atendimento! 

É por isso que sua opinião é tão importante para gente e vai contribuir para 

melhorarmos nosso atendimento e processos. Assim, você ajuda a sermos cada vez 

mais feito para você! :D 

Que tal você participar e avaliar o meu atendimento? É rapidinho. 
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Basta seguir esse Passo a passo: 

 
1 Faça seu login no site Reclame Aqui; 
2 No canto superior direito, clique no seu nome/perfil e depois em Área do consumidor; 
3 Identifique o título da sua solicitação e clique no botão verde “Responder ou Avaliar”; 
4 Faça a avaliação, levando em consideração o atendimento que eu te dei! ;) 

 
Desde já informo que a avaliação é exclusiva do reclame aqui e não se estende às 
outras centrais de atendimento. 
Sabemos que seu tempo é precioso e agradecemos pela sua atenção e consideração. 

Sempre que precisar, estaremos à sua disposição! 

Atenciosamente, 
Atendimento [nome da empresa].4 

 

 
A tratativa da empresa inicia-se com uma saudação explícita ao reclamante, 

“Olá [nome do reclamante]”. Uma das formas de demostrar atenção e apreço pelo 

interlocutor é dizer o nome da pessoa durante uma conversa. O discurso segue esse 

tom, ao apresentar expressões de interesse pelo bem estar do reclamante e almeja 

esse bem estar ao expor “Como vai você?” e “Esperamos que tudo bem!” e reforça o 

engajamento discursivo da tratativa na resolução da reclamação durante todo o texto. 

De acordo com Maingueneau (2008b, p. 139), “o ‘conteúdo’ do discurso aparece como 

inseparável da maneira como ele administra sua própria emergência, o evento de fala 

que ele institui”. 

O trecho “Ficamos felizes em poder te auxiliar”, apresentado logo na parte 

inicial da tratativa, pode gerar efeitos de sentido de agradecimento e prestatividade: 

agradecimento pelo fato de o cliente não ter buscado resolver o problema em outra 

esfera, como na judicial, o que poderia acarretar uma repercussão negativa para a 

imagem da empresa; e prestatividade, pelo fato de a empresa ter supostamente 

conseguido resolver/auxiliar o reclamante, cumprindo com o propósito a que se 

propõe, acrescido do tom enaltecedor da ação. Esse tom enaltecedor pode gerar 

também efeito de sentido de automarketing, uma forma “discreta” de autoelogio e 

autoexaltação visando ao público virtual. Tal funcionamento pode ser encontrado em 

 
 

4 Disponível em: https://www.reclameaqui.com.br/itaucard/fiz-cancelamento-em-7- 

dias_4yAWrhNi1gFlcDks/. Acesso em: 17 mar. 2021 

http://www.reclameaqui.com.br/itaucard/fiz-cancelamento-em-7-
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outros trechos da tratativa, como, por exemplo, em “Trocamos algumas mensagens e 

foi um sucesso! =D”. 

A empresa reclamada detalha o trâmite realizado para resolução do problema, 

e informa que por tratar de “informações de caráter pessoal” a resposta da resolução 

do problema “só pode ser mandada de forma privada” por questões de segurança dos 

dados (no presente caso, informou-se o envio por e-mail). A reclamada busca a 

compreensão do reclamante para os procedimentos adotados e reforça essa ação ao 

utilizar a expressão “entende?”, trazendo ao texto traço conversacional de aprovação 

e manutenção do discurso. Junto a isso, o uso dos emoticons “:), =D, o/, :D” remete à 

situação de contentamento, felicidade, demonstração de empatia. É importante 

salientar que durante a explicação do trâmite para a resolução problema, não há a 

presença de um sujeito individualizado, com nome próprio, mas alguém que assina 

como “Atendimento [nome da empresa]”. Há uma retração ilusória do enunciador, o 

que pode gerar efeito de apagamento, assim, apaga-se, de certa forma, um 

enunciador singular, para dar lugar a uma equipe representante da empresa. No plano 

dito, o coenunciador é tratado de forma singular, “você”, mas no plano mostrado dirige- 

se à coletividade das pessoas que a empresa buscar atingir positivamente, conforme 

o seguinte trecho “São clientes como você que nos fazem melhorar cada vez mais o 

nosso atendimento.” 

Nos demais trechos da tratativa o discurso apresenta uma voz coletiva, 

“esperamos, ficamos, trocamos, compreendemos, chegarmos, estamos, tratamos, 

nos, nosso, melhorarmos, sermos, agradecemos, estaremos”. Há a presença de uma 

equipe não apresentada, mas que trabalha em prol da empresa para resolução de 

conflitos e que diz fazer bem o que se propõe e se sentir feliz pelo trabalho que 

executa, e isso se dá pelos enunciados “Trocamos algumas mensagens e foi um 

sucesso! =D”; “Compreendemos tudo que ocorreu até chegarmos aqui e estamos 

muito felizes de lhe trazer uma solução sobre tudo o que tratamos! São clientes como 

você que nos fazem melhorar cada vez mais o nosso atendimento!”. O fiador produz 

um caráter empático e compreensivo para que o coenunciador, que, no presente caso, 

é o reclamante, sinta-se respeitado e acolhido. Em certos trechos, o ethos dito se 

sobressai ao ethos mostrado, como em “Trocamos algumas mensagens e foi um 

sucesso! =D” e “Faça a avaliação, levando em consideração o atendimento que eu te 

dei! ;)”, o que não limitou a legitimidade do ethos, necessária para a constituição da 
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imagem da empresa. Para Maingueneau (2008b, p. 72) “Em outras palavras, de uma 

conjuntura a outra, não são as mesmas zonas de produção semiótica que propõem 

as maneiras de ser e de dizer mais importantes, as que “dão o tom””. 

No que concerne às dimensões do ethos, sobressaem-se na resposta as 

dimensões categorial e experiencial. Na dimensão categorial, que é ligada à atividade 

de fala, em que é possível identificar os papéis dos coenunciadores, há a voz da 

empresa que trata o reclamante como cliente, como se já houvesse uma relação entre 

empresa-cliente antes da reclamação, e que deseja a manutenção dessa relação. No 

que se refere à dimensão experiencial, o enunciado reverbera um tom empático, 

compassivo e prestativo, que acolhe o cliente, e de quem age com discrição e 

preocupação com a segurança de dados para tratar dos problemas 

Conforme mencionado, a resolução da reclamação ocorreu de forma privada, 

não permitindo aos internautas o acompanhamento da resolutiva como um todo, mas 

a reclamada faz questão de expor que houve engajamento da empresa para resolver 

o problema e declara: “Trocamos algumas mensagens e foi um sucesso! =D” e 

“Compreendemos tudo que ocorreu até chegarmos aqui e estamos muito felizes de 

lhe trazer uma solução sobre tudo o que tratamos!”. Ao dizer isso, o locutor orienta, 

por assim dizer, a incorporação do coenunciador, conforme teoriza Maingueneau 

(2020, p. 9): “Ao tomar a palavra, que um locutor faz, então, é pôr em risco sua imagem 

e tentar orientar, mais ou menos conscientemente e em um sentido que lhe seja 

favorável, a interpretação e a avaliação dos signos que envia ao destinatário”. Com 

essas exposições, o fiador mostra-se ao coenunciador (não é apenas o reclamante, 

mas todos os internautas que visitam a página) como compreensivo, reforçando a 

imagem de eficiência no trabalho da empresa; busca-se desta forma apresentar o 

ethos em uma dimensão experiencial de virtude, proatividade, que gera credibilidade 

para a empresa por um saber fazer. 

Ao finalizar o relato de como foi resolvido o problema, o enunciador convida o 

reclamante para fazer uma avaliação sobre o atendimento recebido: “Que tal você 

participar e avaliar o meu atendimento?” e informa o passo a passo a seguir seguido. 

A partir do convite há mudança da voz do enunciador; essa mudança decorre do 

enunciador coletivo para o enunciador particular, alterando-se a dimensão categorial 

do ethos, que passa de voz da empresa para voz do atendente, que em nenhum 

momento antes se apresentou, mas que ressalta a importância de sua pessoa e de 
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seu serviço para a realização da avalição ao declarar: “Faça a avalição, levando em 

consideração o atendimento que eu te dei! ;)”. Fato semelhante se repete na tratativa, 

ao apresentar “Desde já informo que a avaliação é exclusiva do reclame aqui e não 

se estende às outras centrais de atendimento”. Essa mudança de voz revela que o 

enunciador se reveste de dois papéis durante a tratativa; dessa forma, nos momentos 

em que a empresa retrata as qualidades de si e da resolução do problema, há a voz 

da empresa; já para o atendimento no site Reclame Aqui, há a voz do atendente, uma 

maneira de controle da empresa sobre os atendentes e a qualidade do atendimento 

(serviço) que estes estão oferecendo no site. A orientação apresentada possui tom 

instrucional e busca agilizar a avaliação que o reclamante faz da empresa, já que 

valoriza o tempo do cliente, e uma vez que a empresa afirma que o problema foi 

resolvido, deseja compartilhar essa informação para reforçar a imagem de empresa 

que resolve os problemas de forma rápida e eficaz, alinhando-se à política do site, de 

que “Toda empresa tem problema, boa é aquela que resolve”. Esse engajamento 

discursivo reverbera a dimensão ideológica do enunciador, aqui entendida como o 

alinhamento a um posicionamento específico no campo empresarial, justamente 

aquele que se postula na plataforma. Em seção posterior desta dissertação, a questão 

do posicionamento no campo será associada à discussão que Maingueneau realiza 

sobre a metáfora do “pombo engaiolado” em determinado discurso empresarial. 

A reclamada enfatiza a importância da voz dos clientes, seja por reclamações 

ou opiniões, para a melhoria do trabalho e atendimento prestado. Desperta-se, no 

reclamante e nos internautas que visitam a página da empresa no site, a imagem de 

empresa comprometida com o cliente, e que se encontra disponível para atendê-lo 

sempre que este precisar. O discurso apresenta um tom amigável e prestativo, o que 

corrobora para a constituição de um ethos de empresa proativa e que valoriza a 

excelência no atendimento. 

A empresa reclamada está cadastrada há 18 anos no site Reclame Aqui, 

apresenta reputação classificada como ótima e recebe o respectivo emoji vinculado a 

essa reputação, conforme o site. A duração média de tempo para responder às 

reclamações é de 6 dias e 10 horas. 

 

 
Reclamação 2 
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Cobrança indevida - 11/12/20 às 07h01 

 
Fiz um acordo com a [nome da empresa]. pelo app Serasa. Nele, parcelei uma dívida 

com o Banco do Brasil em 12 vezes. Porém, esqueci de pagar o último boleto. Agora 

a [nome da empresa] está me cobrando tudo de novo. Quero saber para onde foi as 

11 parcelas que eu paguei. Isso não é justo. Gostaria que me fizessem um novo boleto 

com a última parcela apenas 

 
 
 

Resposta da empresa 
 

14/12/20 às 14h41 

Prezado Sr. [nome do reclamante], boa tarde. 
 

Em atenção a vossa solicitação, esclarecemos que esta [tipo da empresa] prima pela 

excelência no atendimento aos seus clientes motivo pelo qual viemos prestar-lhe os 

devidos esclarecimentos. 

Como esta resposta é fornecida através de um canal de acesso público, devido às 

questões relacionadas à segurança das informações (Sigilo Bancário), enviamos 

mensagem privada via aplicativo WhatsApp visando prestar os devidos 

esclarecimentos. 

Permanecemos à disposição pelos nossos canais de atendimento. 

 
Eis os nossos contatos: 

[Telefone da empresa] 

[E-mail da empresa] 

[Site da empresa] 

[Aplicativo da empresa] 

 
Atenciosamente, 

[Nome da empresa]5 

 
 

Nessa segunda tratativa, que diz respeito a uma cobrança indevida alegada 

pelo reclamante, a resposta da empresa adota um tom protocolar. Ao não fazer 

menções tão diretas ao problema específico apontado pelo reclamante, simula-se algo 

próximo ao atendimento automático, que é comum em meios de atendimento 

empresarial via telefone e internet. Esse tom se produz não apenas pela estrutura 

aparentemente padronizada da resposta (observada a partir de elementos como 

 

5 Disponível em: https://www.reclameaqui.com.br/ativos-sa-securitizadora-de-creditos- 
financeiros/cobranca-indevida_K978Vy7xVTNaNZyG/. Acesso em: 15 dez. 2020. 

http://www.reclameaqui.com.br/ativos-sa-securitizadora-de-creditos-
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“Prezado Sr.”, “Em atenção a vossa solicitação”, e os contatos listados ao fim da 

resposta), mas também pelo registro formal que é utilizado. Vale-se, por exemplo, da 

segunda pessoa do plural (“vossa”), forma pouco utilizada nas interações menos 

formais e até em muitos contextos formais; da ênclise (“prestar-lhe”), geralmente 

preterida em relação ao uso da próclise no português brasileiro; do advérbio “eis”, em 

vez de expressões mais usuais como “abaixo” ou “a seguir”; da fórmula de cortesia 

“atenciosamente”, também usada com mais recorrência em correspondências formais. 

No início da resposta, a empresa recorre ao que Maingueneau (2008a; 2019) 

chama de “ethos dito”, ao fazer afirmações explícitas sobre si mesma: “esta [tipo da 

empresa] prima pela excelência no atendimento aos seus clientes”. Valer-se de 

dizeres autoelogiosos é um recurso que, em alguns contextos, pode até mesmo levar 

a certo enfraquecimento do ethos, na medida em que é preciso que a avaliação 

positiva seja dita explicitamente, em vez de ser sugerida por outros elementos da 

enunciação. Segundo Maingueneau (2008a, p. 59), “a eficácia do ethos tem a ver com 

o fato de que ele envolve de alguma forma a enunciação, sem estar explicitado o 

enunciado”. Isto é, a imagem de enunciador fundamentar-se-ia predominantemente 

no nível do “mostrado” e apenas eventualmente no âmbito do dito. Como a Análise do 

Discurso trabalha com efeitos de sentido e não com uma interpretação estável e 

unívoca, não se pode descartar esse possível efeito de fragilidade para a imagem da 

empresa reclamada, visto que a necessidade do autoelogio pode ser lida como certa 

insuficiência em relação às qualidades do atendimento que seriam mostradas pelo 

próprio modo de enunciação, bem como o efeito de sentido de certa antecipação de 

defesa da empresa: o ethos da empresa “armada, defensiva” diante da reclamação. 

 

O tom que foi acima denominado como “protocolar” tem bastante relação com 

um modo de enunciação que, além de formal, também pode ser caracterizado como 

distanciado, visto que a fala do enunciador promove certo apagamento da 

individualidade, tanto do reclamante, quanto do atendente. A identidade do reclamante 

é apenas evidenciada na saudação inicial, pois quase nada de seu problema 

específico é suscitado na resposta. Já o atendente está inserido na cena enunciativa 

como um representante da empresa, alguém que fala em nome dela, inclusive, usa o 

nome da empresa na assinatura, e não o nome de um indivíduo responsável pelo 

atendimento. Esse enunciador coletivo, ou mesmo desindividualizado, por assim dizer, 

e anônimo, produz-se, dentre outros elementos, por meio do emprego dos 
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verbos na primeira pessoa do plural, “esclarecemos”, “viemos prestar-lhe”, “enviamos 

mensagem”, “permanecemos à disposição”; além de pronomes correspondentes: 

“nossos canais”, “nossos contatos”. O fiador construído, dessa forma, não tem uma 

corporalidade de indivíduo, que pessoalize o atendimento e que poderia gerar como 

efeito um ethos de confiabilidade; por outro lado, a aposta em um corpo institucional 

como enunciante também tem seus trunfos, como o de construir, com esse tom 

distanciado, uma imagem de seriedade, de respeito aos trâmites legais e protocolos. 

Para Maingueneau (2008b, p. 59) 

 
Em última instância, a questão do ethos está ligada à da construção da 
identidade. Cada tomada da palavra implica, ao mesmo tempo, levar em 
conta representações que os parceiros fazem um do outro e a estratégia de 
fala de um locutor que orienta o discurso de forma a sugerir através dele certa 
identidade. 

 

O discurso é breve, demonstrando uma tentativa de minimizar a possibilidade 

de construção de uma representação divergente do que é dito pela empresa. Não há 

no discurso qualquer tentativa de resolução do problema nem explicações para a não 

resolução, não se alinhando à política divulgada pelo site, mas a indicação de outro 

ambiente para a resolução, via aplicativo Whatsapp. 

A passagem do público ao privado é um elemento importante na tratativa em 

questão. Como já descrito, a plataforma Reclame Aqui serve para publicizar o modo 

como as empresas resolvem, ou não, os problemas apontados pelos clientes em 

reclamações, para que justamente potenciais consumidores possam fazer pesquisas 

sobre a reputação dessas empresas antes de realizarem transações comerciais e 

financeiras. Quando, em um atendimento, a empresa propõe a resolução em ambiente 

privado, ela passará a contar apenas com a avaliação do reclamante ao final do 

atendimento, não dando aos demais internautas o acesso ao desenrolar da tratativa. 

Esse procedimento, no que concerne à imagem de enunciador, pode vir a engendrar 

uma leitura negativa, como a que enxergaria um suposto retardamento da resolução 

ou certo desinteresse de se ir “direto ao ponto”; por outro lado, uma leitura positiva do 

ethos produzido pela resposta da empresa se pautaria, novamente, na imagem de 

seriedade, afinal, a instituição estaria sendo cuidadosa ao não expor dados do cliente. 

Em síntese, o ethos na presente resposta analisada, descrito em relação a uma 

dimensão experiencial (MAINGUENEAU, 2020), está mais próximo de características 
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como seriedade e prudência, do que de características como acessibilidade e 

sensibilidade, vide o distanciamento que se estabelece entre reclamante e atendente. 

No ranking do Reclame Aqui, a empresa em questão está classificada (em dezembro 

de 2020) na categoria de mais reclamadas nos últimos 60 dias na sua esfera de 

atuação, recebendo o emoji de regular pela sua reputação. Isso não significa que, 

necessariamente, a aposta em um tom mais protocolar e formal determine uma 

avaliação negativa, até porque um ethos de seriedade não deixa de, eventualmente, 

valorizar a imagem de uma empresa. Associações desse tipo – entre a regularidade 

do ethos e a reputação do reclamado – tornam-se mais palpáveis a partir da análise 

da consideração de mais respostas, o que pretendemos realizar na parte conclusiva 

desta dissertação. 

As respostas analisadas (1 e 2) apresentam um quadro cênico muito similar, ou 

seja, mesma cena englobante e cena genérica, fato que pode estar vinculado, dentre 

outros fatores, à categoria de atuação em que se encontram. São empresas que 

trabalham com valores e informações bancárias, e que de acordo com as normas e 

protocolos de sigilo bancário, restringem a divulgação dessas informações em 

ambiente físicos ou digitais, como no caso do site. A cena englobante refere-se ao 

discurso comercial, com o relacionamento entre empresa e cliente. A cena genérica 

vincula-se às regras e comportamentos esperados dentro dessa relação de tratativa, 

em que agora encontram-se as posições de reclamante e reclamada. 

A cenografia e o ethos presentes nas tratativas é o que as torna singular. 

Enquanto a tratativa da reclamação 1 busca manter uma relação amistosa com o 

reclamante, ora se reportando enquanto atendente da empresa, ora enquanto equipe 

da empresa, a tratativa da reclamação 2 apresenta um discurso breve, formal, com 

um tom sério, que se autoelogia, e com voz que sempre fala por um grupo ou equipe. 

Na tratativa 1, há o uso de expressões de cortesia para manutenção de uma relação 

amistosa, e esse fato se reforça pelos emoticons, recurso usualmente não utilizado 

em comunicações oficiais. 

As tratativas apresentam expressões similares no que diz respeito à abertura 

de interação com os clientes, tratativa 1: “Sempre que precisar, estaremos à sua 

disposição!” e tratativa 2: “Permanecemos à disposição pelos nossos canais de 

atendimento”. E o fechamento é praticamente o mesmo, não há o nome do atendente 
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responsável pelo atendimento, mas o nome da empresa – Tratativa 1: “Atenciosamente 

[atendimento da empresa]” e tratativa 2: “Atenciosamente [nome da empresa]. 

Em relação ao autoelogio, ele se faz presente nas duas tratativas e de maneiras 

bem distintas. Na tratativa 1, a resposta enfatiza os serviços e a resolução da situação, 

um modo sutil e indireto de autoelogiar-se, pois a resolução do problema melhora a 

imagem da empresa perante quem busca informações sobre a reputação da empresa; 

isso se encontra, não aleatoriamente, ao final da tratativa. A empresa da tratativa 2 

faz o autoelogio de modo direto e logo no início da tratativa, não permitindo que essa 

fosse uma percepção do reclamante ou internauta; essa estratégia, quando não bem 

utilizada, pode trazer mais riscos do que benefícios para a empresa, pois quando não 

há coesão no próprio discurso da empresa, dificilmente se encontrará conformidade 

entre o dizer e fazer da empresa. Esse é o caso da tratativa 2: a empresa se autoelogia 

no início da tratativa, mas não apresenta nem torna perceptíveis as qualidades 

apresentadas no decorrer da resposta. O autoelogio na tratativa 1 é discreto, sutil, e 

possui tom empático, ao passo que na tratativa 2 é direto, com tom protocolar e 

defensivo, o que o torna mais destacado e evidenciado no discurso. 

As empresas da categoria banco e financeiras apresentam um discurso que 

investe em um tom de seriedade, o que não impede que haja uma tentativa de empatia 

e interação com o reclamante, como ocorreu na resposta da reclamação 1. 

Diante do exposto, podem surgir questionamentos relacionados aos motivos da 

classificação das empresas com relação à reputação. Uma possível resposta poderia 

se dever ao fato de que, na tratativa 1, o discurso já relata a resolução do problema, 

enquanto, na tratativa 2, não há apresentação imediata da resolução do problema. 

Dessas cenografias emergem ethé de dimensão categorial, que correspondem à fala 

do atendente ou da equipe da empresa, quando relatam cautela com os dados dos 

clientes; ambas tratativas apresentam essa dimensão. Em uma dimensão experiencial 

emergem ethé de rapidez na resolução do problema, eficiência e morosidade. A 

rapidez e eficiência estão relacionadas ao discurso da tratativa da reclamação 1, 

quando a empresa informa que o problema já foi resolvido; a tratativa no site já é um 

comunicado da resolução do problema, fazendo emergir uma imagem de empresa 

proativa. A morosidade vincula-se à tratativa 2, quando a empresa informa que enviou 

mensagem para prestar esclarecimentos, o que pode levar à interpretação de que o 

problema ainda não foi resolvido. 
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3.2 CATEGORIA: APLICATIVOS 

 
 

Reclamação 3 
 

App parou de tocar corridas - 04/02/21 às 23h19 

Tem mais de 2 anos que trabalho so no app [nome da empresa] e sempre tocou bem 

pois sempre mim dediquei a ele pois atualmente ele que eh a minha fonte de renda 

mas no mes de janeiro deste ano ele parou de tocar corridas como era antes e agora 

em fevereiro de 2021 hoje dia 04/02/2021 fiquei online de 8 da manha ate 9:15 da 

noite e fiz apenas 3 corridas enquanto tds colegas q tambem trabalha no app fez mais 

de 20 entregas acho isso uma falta de respeito com o entregador como no meu caos 

q saio de casa tds os dias 6 da manha para trabalhar na capital e a uma distancia 

desta fazer apenas 26 reais!!! 

 

 
Resposta da empresa 

 
 

05/02/21 às 09h29 

Olá [nome do reclamante] 
 

Tudo bem? 

Olha, não notamos nenhum problema na sua conta para recebimento de pedidos, mas 

não  se  preocupa  que  estou  aqui  pra  te  explicar  como  funciona,  combinado?  O 

recebimento de pedidos por entregadores é feito de forma aleatória, uma vez que 

dependemos de demanda de pedidos por clientes realizados no App para assim, 

repassar pedidos aos parceiros Entregadores. 

Quando ocorre uma redução na demanda de pedidos, não se trata de um problema 

causado pela empresa ou pelo aplicativo. 

Vale ressaltar ainda, que o recebimento de pedidos/entregas varia muito da região e 

da  demanda   da   praça   e   isso,   infelizmente,   não   depende   de   nós.   :/ Desta 

forma, não há obrigatoriedade de manter/enviar uma quantidade mínima de entregas 

para nossos Entregadores diariamente. 

Mas aqui vão algumas outras dicas que podem te ajudar também: 

-Verifique se está disponível na plataforma, nosso sistema checa sua localização por 

um intervalo de cerca de 3 minutos, para termos certeza de que o seu GPS está 

enviando um sinal estável. 
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Após esse período, a informação “Não está enviando localização desde..” desaparece 

e, cumprindo os outros requisitos para a disponibilidade, você passa a ficar pronto 

para receber pedidos! 

Outros requisitos são: 

- Estar em uma área de atendimento do [nome da empresa]; 

- Ter bateria do celular com nível superior a 20%; 

- Estar com o relógio do celular ajustado 

E ainda para te auxiliar mais ainda com isso, dá uma olhada nas regiões que têm mais 

pedidos em cada cidade e os top horários para você fazer entregas: [endereço 

eletrônico da empresa]. 

Queria dizer algo muito relevante também...Eu entendo que é uma fase muito difícil e 

entendo que você depende desta renda assim como muitos outros entregadores, mas 

não desanima não, hein? Você é um parceiro muito importante para nós e precisamos 

muito de você!!! Quero que saiba também que sempre estarei aqui torcendo muito por 

ti e mais ainda pelo seu sucesso. 

Te desejo ótimas entregas, espero que dê tudo certo e qualquer coisa me chama, 

fechado? 

 
Abraços! 

[nome da empresa] 

Equipe de Experiência do Entregador6
 

 

 
A tratativa inicia-se fazendo uso de saudação informal e expressa o nome do 

reclamante de modo a criar maior aproximação com ele. A resposta apresenta estilo 

predominantemente falado e busca uma interação com o reclamante ao fazer 

perguntas para validar essa interação, o que pode ser percebido quando são 

empregadas as expressões: “Olha, não notamos nenhum problema na sua conta para 

recebimento de pedidos, mas não se preocupa que estou aqui pra te explicar como 

funciona, combinado?”. 

Com os dizeres: “mas não se preocupa que estou aqui pra te explicar como 

funciona, combinado?”, o enunciador simula uma interação entre pessoas de 

 
 
 

 

6 Disponível em: https://www.reclameaqui.com.br/ifood/app-parou-de-tocar- 

corridas_1hEqT5bF0odsj8bg/. Acesso em: 03 mai. 2021 

http://www.reclameaqui.com.br/ifood/app-parou-de-tocar-
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confiança e proximidade, validando uma cenografia que possibilite a construção de 

um ethos de confiança e parceria. 

Apesar de o estilo falado ter predomínio na tratativa, há a presença de uma 

expressão não tão frequente na modalidade oral (“Vale ressaltar ainda”), e é durante 

essa passagem do discurso que o enunciador apresenta a justificativa para o 

problema relatado pelo reclamante. 

Logo após a saudação, a empresa já apresenta a sistemática de funcionamento 

de recebimento dos pedidos para entregadores, e essa apresentação é feita por um 

discurso em que os coenunciadores possuem papéis definidos, o reclamante e a 

reclamada. O reclamante pertence a uma categoria de trabalhadores, assim, a 

tratativa é direcionada a responder não somente a um reclamante, mas uma classe 

operária que depende dos serviços da empresa. A resposta apresenta um quadro 

cênico de gênero instituído, mas a cenografia apresenta traços conversacionais, como 

“combinado?”, “fechado?” no final de orações para manutenção da interação e para 

despertar a imagem de uma relação de parceria. Para Auchlin (apud Maingueneau, 

2008a, p. 57) 

 
[...] podemos supor que o ethos se constrói na base de dois mecanismos de 
tratamento distintos, um que repousa na decodificação linguística e no 
tratamento inferencial dos enunciados, o outro, no agrupamento de fatos em 
sintomas, operação de tipo diagnóstico, que mobiliza recursos cognitivos da 

ordem da empatia. 

 
Com relação à voz presente no discurso, há a alternância de pronomes, que 

corrobora o registro informal apresentado, por vezes, no texto, remetendo a primeira, 

segunda e terceira pessoas do singular e à primeira pessoa do plural “Eu, me, te, ti, 

seu, sua, nós, nossos”. Em alguns momentos o sujeito não está expresso, mas revela- 

se pela desinência verbal, como em “notamos, estou, estarei, dependemos”. Apesar 

de o atendente fazer uso de pronomes da primeira pessoa do singular, ele não 

apresenta um nome próprio expresso. O uso do pronome de tratamento “você” reforça 

a proximidade e empatia mantida durante a interação. 

 

O “nós” presente do texto de modo explícito ou tácito reforça o pertencimento 

de uma voz institucional, a um posicionamento discursivo, assim, o ethos emerge ora 

da corporalidade da voz de um representante da empresa ora da equipe da empresa. 
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Buscando despertar a empatia do reclamante e dos demais coenunciadores, a 

empresa apresenta “dicas” e “requisitos” a serem seguidos para ajudar o autor da 

reclamação a superar a problema relatado em um tom instrucional. 

Para a construção de um ethos de parceria, a empresa utiliza as seguintes 

expressões: “eu entendo que é uma fase muito difícil”, “não desanima não, hein?, 

“infelizmente, não depende de nós”, e faz uso de emoticon de tristeza “:/” para reforçar 

a solidariedade pelo problema apresentado, corroborando, assim, a construção do 

ethos em uma dimensão experiencial de empatia e parceria. 

A valorização da parceria mostrada e dita se faz presente em toda a tratativa e, 

no enunciado “Você é um parceiro muito importante para nós e precisamos muito de 

você!!!”, ela é explícita e denota entusiasmo por meio da tripla repetição do ponto de 

exclamação ao final da frase. Nesse enunciado, externam-se alguns daqueles que 

seriam os valores ideológicos da empresa, assim, pode ser percebida a exaltação e o 

reconhecimento da empresa pela pessoa reclamante e não só pelo serviço que ele 

produz, pois a empresa sabe que sua geração de renda depende dos serviços de 

pessoas da categoria do reclamante, os entregadores, tornando explícita, dessa 

forma, a valorização de todos os profissionais envolvidos na prestação do serviço. O 

discurso empático é reforçado pela felicitação oferecida ao reclamante para resolução 

do problema e a forma de cortesia apresentada ao final na tratativa é “Abraços”. 

O ethos despertado na tratativa faz emergir o compartilhamento de um mundo 

ético valorizado por reclamante e reclamada, pois o tom apresentado pelo fiador é de 

parceria, colaboração e cooperação. Para Maingueneau (2019a, p. 18), “o fiador 

implica ele mesmo um “mundo ético” do qual ele é parte pregnante e ao qual ele dá 

acesso”. 

A empresa reclamada oferece serviços de delivery de diversos restaurantes, 

está cadastrada há 9 anos no site Reclame Aqui, tem uma média de tempo de 2 dias 

e 14 horas para responder a reclamações e apresenta uma reputação classificada 

como ótima. 

Reclamação 4 
 

Pagamento não realizado sem motivos - 26/12/20 às 17h32 
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Realizei o pagamento de um boleto em 01/outubro/2020. Recebi a cobrança do atraso 

do boleto em dezembro e percebi que somente em 04/novembro/2020 (mais de um 

mês depois) recebi e mensagem de que o pagamento não foi realizado. Fiz uma 

reclamação em 10/dezembro/2020 que gerou o protocolo 2020121016316 e até agora 

não tive resposta. Quem vai se responsabilizar pelos juros do atraso do boleto? 

Também tem outro boleto que está em processamento há 3 meses, estou com receio 

de não ser realizado este também. 

 
 

Resposta da Empresa 
 

 

15/01/21 às 08h06 

Olá, [nome do reclamante]. 

Sou analista de relacionamento do time [nome da empresa] e estou aqui para te 

ajudar. 

Agradecemos por compartilhar o seu relato e pelo feedback, isso é importante para 

ajudar a melhorar a experiência de uso de nossos usuários. 

O [nome da empresa] é um aplicativo de pagamentos com diversas funcionalidades 

para ajudar no dia a dia, você pode utilizar para pagar amigos, estabelecimentos, 

boletos ou serviços disponíveis na [nome da empresa]. 

Se nossos usuários encontram alguma dificuldade em realizar ou receber 

pagamentos, por exemplo, é necessário que nossa equipe verifique a situação para 

ajudarmos da melhor forma. 

Enviamos mais detalhes sobre o seu questionamento através de uma mensagem no 

e-mail cadastrado aqui no site, como a plataforma do Reclame Aqui é pública e 

prezamos pela segurança dos seus dados, concluímos a sua solicitação por lá. 

Mesmo assim, caso não consiga localizar o e-mail, fique à vontade para retornar o 

contato conosco e acessar a nossa central de ajuda na aba Ajustes do seu aplicativo 

ou através deste link, que deve ser acessado em dispositivo móvel e utilizando o 

[nome da empresa] como meio para abri-lo: [endereço eletrônico da empresa] 

 
Atenciosamente, 

Equipe [nome da empresa].7 

 

A tratativa da reclamação 4 inicia-se com uma saudação ao reclamante e 

apresentação do analista que não apresenta um nome, mas somente se autointitula 

“analista de relacionamento do time” da empresa e que se encontra pronto para ajudar 

 

7 Disponível em: https://www.reclameaqui.com.br/picpay/pagamento-nao-realizado-sem- 

motivos_59BQSCNQBxp8bmX8/. Acesso em: 05 mai. 2021. 

http://www.reclameaqui.com.br/picpay/pagamento-nao-realizado-sem-
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o reclamante, o que induz o internauta a interpretar que o problema ainda não foi 

resolvido. A expressão “time” pode gerar efeito de sentido de uma equipe não 

hierarquizada, que trabalha em prol de um resultado, que atua com empenho em uma 

atividade conjunta, que é “ajudar o cliente”. 

O fiador apoia-se em uma imagem de empresa que se preocupa com os 

problemas dos usuários do aplicativo e para isso emprega argumentos como se não 

houvesse uma reclamação a ser resolvida, e até que agradece a reclamação recebida. 

Em nenhum momento do discurso é empregada a palavra reclamação, mas sim, 

expressões como: relato, feedback, questionamento e solicitação. Tal posicionamento 

pode produzir como efeito uma tentativa de dar um tom mitigado à reclamação, uma 

atenuação da reclamação, entretanto, como a AD trabalha com efeitos de sentidos, 

esse não seria o único efeito despertado pelo texto, pois o próprio enunciador declara 

que os “relatos” são importantes para a melhoria do atendimento ao cliente. 

Depois da apresentação do analista, o fiador do discurso apresenta uma nova 

voz, uma voz coletiva, da equipe da empresa, podendo ser observado pelo emprego 

dos termos: agradecemos, nossos, nossa, ajudarmos, enviamos, concluímos, 

conosco. Sobre a voz do enunciador, Maingueneau (2013, p. 163) afirma que “Quando 

um locutor fala, ele não se contenta em expressar suas próprias opiniões; ao contrário, 

ele faz ouvir diversas outras vozes, mais ou menos claramente identificadas, em 

relação às quais ele se situa”. Desta forma, o tom do discurso do fiador suscita uma 

harmonia entre a voz e a missão da empresa, assumindo uma forma pragmática do 

dizer-fazer, dizer-ser. 

O enunciado segue com a apresentação da empresa, informando a categoria 

de atuação e a missão da empresa, aquilo a que ela se propõe a fazer, a razão de sua 

existência no mercado: “é um aplicativo de pagamentos com diversas funcionalidades 

para ajudar no dia a dia, você pode utilizar para pagar amigos, estabelecimentos, 

boletos ou serviços disponíveis na [nome da empresa]”. 

Logo após, a tratativa apresenta a possibilidade de um problema ocorrer 

durante o uso do aplicativo e informa a necessidade da equipe do aplicativo para a 

resolução do problema. Por trabalhar com dados pessoais e bancários, o enunciador 

informa o envio de esclarecimento sobre a reclamação pelo e-mail, devido à 

segurança e proteção de dados. E informa também que deu como concluída a 



60  
 
 

 

reclamação recebida, não esperando uma avaliação do atendimento pelo reclamante. 

É grande a possibilidade de que no problema não tenha sido resolvido nesse primeiro 

atendimento e, talvez por esse motivo, o enunciador informa que o cliente pode 

retornar o contato pelo aplicativo ou por links disponíveis no endereço eletrônico da 

empresa. 

A cenografia da presente tratativa não apresenta elementos que sustentem a 

credibilidade suscitada pelo fiador por não conseguir ativar no reclamante uma 

imagem de confiança e credibilidade, pois toda a resolução do problema depende 

quase que exclusivamente da empresa, em relação a quem o cliente fica em estado 

de dependência. Essa empresa leva em média 11 dias para responder uma 

reclamação no site Reclame Aqui, um prazo consideravelmente longo para um 

aplicativo que tem, dentre as suas principais vantagens, rapidez e segurança. A 

empresa está cadastrada no site Reclame Aqui há 7 anos e apresenta uma reputação 

regular. Para Amossy (2019, p. 121), “a eficácia da palavra não depende do que ela 

enuncia, mas daquele que a enuncia e do poder do qual ele está investido aos olhos 

do público”. 

Quando comparada com a tratativa 3, no que se refere à voz do fiador do 

enunciado, é possível perceber que as tratativas apresentam vozes semelhantes, mas 

se apresentam de maneira inversa. Na tratativa 3, a voz inicial do fiador é a voz da 

equipe da empresa, seguida da voz da atendente, alternando-se ao longo da tratativa. 

A tratativa 4 tem a voz inicial do atendente do time da empresa, passando depois para 

a voz da empresa. 

Sobre as tratativas da presente categoria – aplicativos –, é possível concluir 

que a tratativa 3 apresentou uma cenografia que validou o discurso apresentado a 

partir de uma imagem de confiabilidade e parceria. Para Maingueneau (2019b, p. 75) 

 
O enunciador não é um ponto de origem estável que se “expressaria” dessa 
ou daquela maneira, mas é levado em conta em um quadro profundamente 
interativo, em uma instituição discursiva inscrita em uma certa configuração 
cultura e que implica papéis, lugar e momentos de enunciação legítimos, um 

suporte material e um modo de circulação do enunciado. 

 
A tratativa 4 apresentou uma cenografia que podemos supor que desfavorece 

a validação do discurso do fiador, pois condiciona toda a resolução do problema à 

equipe da empresa, deixando o cliente em situação de total dependência, o que 
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contribui para a construção de um ethos de morosidade, provavelmente não 

valorizado pelos coenunciadores, pois “caráter e corporalidade do fiador apoiam-se, 

então sobre um conjunto difuso de representações sociais valorizadas ou 

desvalorizadas, de estereótipos sobre os quais a enunciação se apoia e, por sua vez, 

contribui para reforçar ou transformar” (MAINGUENEAU, 2019b, p. 72). 

A categoria de aplicativos apresenta enunciados em tom mais empático, 

buscando fidelizar uma parceria, já que se apresentam como uma equipe ou time da 

empresa; no entanto, a não apresentação da resolução do problema da reclamação 

prejudica uma das razões de existência dos aplicativos, que é rapidez e a facilidade, 

conforme apresentado na resposta 4. 

 
 
 

3.3 CATEGORIA: COMPANHIAS AÉREAS 

 
 
 

Reclamação 5 
 

Cancelamento sem acomodação - 20/11/20 às 08h01 

 
Fiz uma viagem a trabalho Rio de Janeiro (sdu) - São Paulo (cgh) de 16-20 de 

novembro/2020 pela companhia [nome da empresa]. ao chegar no aeroporto vi que o 

voo 4006 estava cancelado. Após 1:38 na fila a atendente informou que não havia 

mais espaço para acomodação nos voos e que a única opção naquele dia era ir de 

ônibus até o Rio de Janeiro, aproximadamente 6 horas de viagem. Ela também 

informou que apesar de haver voos em outras companhias aéreas, os assentos dentro 

do acordo entre as empresas haviam acabado, ou seja, o cliente se prejudica para 

cumprir acordo entre as cias aéreas. Também perguntei sobre voos em outros 

aeroportos próximos mas eles se negaram a fazer a acomodação. Tendo urgência em 

chegar no Rio, comprei uma passagem aérea pela [nome de outra empresa] linhas 

aéreas no valor de 974,00 reais. Um verdadeiro descaso com o consumidor, me senti 

tremendamente desassistida e [Editado pelo Reclame Aqui] com esta situação. 
 

 

Resposta da Empresa 

 

 
Olá [nome do reclamante]. 

 

 
01/12/20 às 20h10 

 

Em atenção à sua mensagem registrada através do protocolo, salientamos que, a 

política da [nome da empresa] tem como objetivo atender os seus clientes de maneira 
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prestativa, com eficiência, acima de tudo com segurança e qualidade de acordo com 

a política da Cia e valores que a permeiam. 

Informamos que, o cancelamento de um voo, pode ocorrer a qualquer momento e por 

variados motivos técnicos, meteorológicos e operacionais, restrições do controle de 

tráfego aéreo ou determinações da autoridade aeronáutica, em seu caso específico 

nas reservas, se deu em virtude de motivos meteorológicos. 

Todos esses motivos geram cancelamentos, não somente para a [nome da empresa], 

mas para todas as companhias e sempre que houver situações de risco, a própria 

ANAC orienta as companhias aéreas a não concluírem/iniciarem a viagem, evitando 

maiores riscos aos seus passageiros, motivo pelo qual não restou alternativa para a 

[nome da empresa] senão o consequente cancelamento da operação com 

reacomodação posterior ou cancelamento da reserva conforme regulação vigente. 

Embora aconteçam situações não pontuais e que geram desconfortos aos nossos 

clientes e que muitas vezes estão fora de nosso controle, tais como, atrasos de voos 

por questões técnicas não programadas, operacionais ou meteorológicas, buscamos 

nestas ocasiões atender aos nossos clientes da melhor maneira possível, não só 

obedecendo ao que nos é requerido pelos órgãos vigentes, mas também, não gerar 

ou até mesmo evitar o menor desconforto possível para os nossos clientes. 

 
Encaminhamos as informações complementares para a situação apontada através da 

mensagem privada enviada diretamente para o e-mail cadastrado na plataforma do 

Reclame Aqui. 

Informamos que sua satisfação é nosso maior interesse e valorizamos sua opinião. 

Portanto, registramos seu questionamento para ciência das áreas responsáveis. Sua 

contribuição é muito importante para mantermos a excelência dos nossos serviços. 

Pedimos a gentileza de responder a avaliação disponibilizada por esta plataforma e 

frisamos a importância da mesma, uma vez que, mediante ao cenário atual, algumas 

adversidades na relação de consumo podem surgir, contudo, estamos empenhados 

para solucioná-las da melhor forma! 

Permanecemos à disposição através da central de atendimento SAC (serviço de 

atendimento ao cliente) no telefone [número do telefone], central de vendas nos 

telefones [número do telefone] (capitais e regiões metropolitanas) e [número do 

telefone] (demais localidades), central [nome da empresa] nos telefones [número do 

telefone] (capitais e regiões metropolitanas) e [número do telefone] (demais 

localidades) ou mesmo pelo chat no link [endereço eletrônico]. Horário de atendimento 

em Voz: de 08:00 às 20:00h (todos os dias) e Chat: 24 horas por dia. 
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Atenciosamente, 

[nome da empresa]. 8 

 

A tratativa 5 inicia-se com uma breve saudação ao reclamante, “Olá”, e segue 

um tom protocolar enaltecendo as ações da empresa pautadas em uma política que 

prima pela prestatividade, eficiência, segurança e qualidade dos serviços prestados, 

o que configura um autoelogio, realizado com elementos que se reportam à empresa 

na terceira pessoa do singular: “a política da [nome da empresa]”. 

O fiador segue o discurso com a voz que sugere ser de uma equipe da empresa; 

não há uma pessoa (com nome próprio expresso) que fala em nome da empresa, mas 

uma única voz que ecoa por todos os membros da empresa, conforme pode ser 

verificado pelas expressões “salientamos, informamos, nossos clientes, 

encaminhamos, valorizamos, registramos, mantermos, pedimos, frisamos, estamos 

empenhados, permanecemos” ao longo do discurso. 

A tratativa apresenta as justificativas possíveis para o problema relatado pelo 

reclamante, e busca respaldo nas orientações da Agência Nacional de Aviação Civil 

– ANAC, para esclarecer os motivos que geraram o cancelamento da viagem. O 

enunciador informa que algumas situações estão fora do controle da empresa, mas 

que mesmo diante de tais situações busca resolver e minimizar os transtornos gerados 

pelo incidente, não se eximindo da responsabilidade de prestar um serviço dentro do 

que regulamenta as companhias aéreas. Deste modo, “justificar-se consiste, então em 

minimizar seu papel nessa cadeia de causalidade, em evidenciar o caráter não 

intencional do ato e em protestar sua inocência: é o famoso “responsável, mas não 

culpado” (CHARAUDEAU, 2018, p. 127). 

O discurso deixa transparecer que o problema foi resolvido por atendimento 

pelo e-mail, um canal privado, e que a empresa busca valorizar a opinião e satisfação 

dos clientes. Além disso, por supostamente confiar no serviço que presta, orienta o 

reclamante a avaliar a resolução da reclamação na plataforma do site Reclame Aqui. 

No plano dito, o fiador produz, no desenrolar da cenografia (em grande parte 

como uma exposição de funcionamento, causas etc.), um ethos de empresa proativa, 

 

8 Disponível em: https://www.reclameaqui.com.br/azul/cancelamento-sem- 
acomodacao_t6UF33bZn1d-Hauh/. Acesso em: 15 mai. 2021. 

http://www.reclameaqui.com.br/azul/cancelamento-sem-
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prestativa e respeitosa com relação aos problemas dos clientes, reforça ao longo do 

discurso esse posicionamento com as expressões “Informamos que sua satisfação é 

nosso maior interesse e valorizamos sua opinião”, “algumas adversidades na relação 

de consumo podem surgir, contudo, estamos empenhados para solucioná-las da 

melhor forma!”. No que se refere ao plano mostrado, a explicação apresentada pode 

não gerar um efeito tão satisfatório para a imagem da empresa, pois é possível uma 

interpretação de descaso com o cliente/consumidor por parte da empresa ao não 

assumir de imediato a responsabilidade pelo problema gerador da reclamação. 

Com relação à reputação, a companhia possui o selo Reclame Aqui, concedido 

a empresas que apresentam excelentes índices de atendimentos no site. A empresa 

está cadastrada na plataforma há 12 anos e apresenta uma média de 5 dias para 

responder às reclamações. 

 

 
Reclamação 6 

 

 
Alteração de voo - 23/02/21 às 15h16 

 
Realizei a compra de 02 (duas) passagens direto no site da [nome da empresa] para 

aeroporto de Jericoacoara (JJD), justamente para ter a viagem cansativa de fortaleza 

para Jijoca (vila de jeri), porém, a [nome da empresa] cancelou este voo, 

disponibiliando voo apenas para fortaleza, ou seja, alem da viagem cansativo e queria 

curtir mais o destino (pois estavamos em férias), tive um custo adicional de R$ 700,00. 

 
Liguei no atendimento (0800 704 0465) "02 horas esperando", e passei esta situação, 

onde foi proposto um TRECHO CORTESIA, onde poderiamos usá-los para 

"QUALQUER DESTINO DO BRASIL" no periodo de "Março a Novembro, ok! ** Aceitei! 

** 

 
Este mes de fev/2021, liguei novamente para usar esta cortesia pelo trastorno 

causado, mas agora informado que não podemos ir para Jericoacoara ou Fernando 

de Noronha. 

 
Resumo: 

 
O atendimento faz um acordo informando que poderiamos ir para qualquer destino, e 

agora mudam o acordo sem meu consentimento com estas restrições. 
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[nome da empresa], 

 
Peço apenas que compra o que esta gravado na ligação. 

Aguardo a solução! 

Abrs! 

 
 

 
Resposta da empresa 

 
09/04/21 às 11h24 

Diante da disseminação do Coronavírus (COVID-19), a [nome da empresa] tem se 

empenhado para minimizar, o máximo possível, o impacto no planejamento de viagem 

daqueles que optaram por voar conosco. Porém, foi necessário realizar ajuste em 

nossa malha área. 

Neste caso, você será previamente informado e poderá fazer a gestão de seu voo 

através do link enviado no e-mail ou através do nosso site na página Confirme seu 

voo [endereço eletrônico] 

Importante mencionar que para compras realizadas em Agências de Viagens, entre 

em contato com sua agência. 

Neste momento, estamos com maior tempo de espera em nosso atendimento 

telefônico, por isso dê preferência aos nossos canais digitais. 

Esperamos te rever em breve! 

[nome da empresa]9 

 

A tratativa da empresa começa se reportando à disseminação do coronavírus 

(covid-19) – pandemia que surgiu no ano de 2019 e que mudou a rotina das pessoas 

e o comércio no mundo – e ressalta o empenho que tem empreendido para minimizar 

o impacto no planejamento dos voos, fazendo ajustes na malha aérea. Este discurso 

é, portanto, uma justificativa para o problema exposto pelo reclamante, sendo que a 

reclamada busca fazer da pandemia o respaldo para o problema do reclamante. A 

justificativa não é propriamente uma confissão, mas ela acaba reforçando a ideia de 

que efetivamente foi cometida uma falta, um erro, uma infração. Diante de um fato 

 
 

9 Disponível em: https://www.reclameaqui.com.br/gol/alteracao-do-voo_FJZSJi9gm84Wza1n/. Acesso 
em: 17 mai. 2021. 

http://www.reclameaqui.com.br/gol/alteracao-do-voo_FJZSJi9gm84Wza1n/
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como esse, o consumidor espera da empresa muito mais que uma justificativa, ele 

espera que o problema seja resolvido. Nesse primeiro momento da resposta, o 

discurso apresenta um tom altamente robotizado, não há saudação nem cumprimento 

ao reclamante. 

Na tratativa da reclamação 6, o fiador, figura que endossa, que deve validar e 

caucionar o discurso, inicia a apresentação da empresa com elementos que tratam a 

si como uma terceira pessoa, “a [nome da empresa] tem se empenhado...”. Uma das 

hipóteses para o enunciador ao usar tal abordagem seria a de elevar o tratamento 

dispensado à empresa; não é qualquer empresa, é a empresa que tem se empenhado 

para resolver problemas durante uma pandemia. No entanto, em matéria de ethos, as 

discrepâncias entre o pretendido e o produzido são recorrentes, pois “a noção de ethos 

remete a coisas muito diferentes, segundo seja considerada do ponto de vista do 

locutor ou do destinatário: o ethos visado não é necessariamente o ethos produzido” 

(MAINGUENEAU, 2008b, p. 61). Ao longo do texto, o fiador não apresenta os indícios 

do empenho que diz dispensar no tratamento da reclamação, e ainda permite suscitar 

o caráter de lentidão da empresa para resolução do imbróglio exposto na reclamação 

ao direcionar que os atendimentos sejam de preferência pelo meio digital. 

A voz que emana do discurso traz elementos que aludem a uma coletividade 

“conosco, nossa, nosso, estamos, esperamos”, no entanto, essa voz possui um tom 

robotizado para as reclamações recebidas durante o período da pandemia; há poucos 

pronomes de tratamento dispensados ao reclamante. 

Não há a apresentação de uma solução imediata para a reclamação, mas sim 

uma breve indicação do que ocorre em situações semelhantes à que foi relatada na 

reclamação, e essa indicação não ocorre de maneira clara, de fácil compreensão para 

o reclamante, pois os embreantes ou elementos dêiticos remetem a uma situação já 

apresentada, não trazem dados que sustentem a solução pelos meios indicados. O 

fiador não apresenta elementos suficientes que sustentem e validem seu enunciado; 

ele se vale de um problema externo, a pandemia, para justificar a reclamação. E, mais 

uma vez, tergiversa-se da resolução do problema em um tom refutativo e de 

reprimenda ao reclamante quando enuncia: “Importante mencionar que para compras 

realizadas em Agências de Viagens, entre em contato com sua agência”. 
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Expressões como “porém”, “neste caso”, “neste momento” sugestionam que a 

reclamada em nenhum momento tenciona assumir a responsabilidade do problema 

relatado pelo reclamante e reforça que ações adotadas no presente caso foram 

motivadas por problemas causados pela pandemia e que buscar minimizar os 

impactos causados pela alteração do voo. O enunciador produz, dessa forma, uma 

cenografia (a do atendimento, mas não qualquer atendimento, e sim em meio a uma 

situação de crise, excepcional) que respalde o discurso apresentado pela empresa, 

pois cabe ao enunciador enquanto fiador do discurso tal atribuição. Para Maingueneau 

(2019b, p. 77), 

 
Em uma cenografia, como em qualquer situação de comunicação, a figura do 
enunciador, o fiador, e a figura correlativa do coenunciador são associadas a 
uma cronografia (um momento) e a uma topografia (um lugar) das quais 

supostamente o discurso surge. 

 
O tom do discurso desperta um ethos de procrastinação pautado em um caso 

fortuito, sugerindo que, tão logo se estabeleça um estado considerado de normalidade, 

o atendimento será também normalizado. A empresa persegue com a tratativa muito 

mais a compreensão do reclamante do que, propriamente, a resolução do problema. 

Embora seja ilusório o controle dos sentidos de um texto, ao apresentar o fechamento 

“Esperamos te rever em breve!”, a empresa almeja a compreensão do reclamante e 

faz isso apresentando um discurso em tom empático, que busca a aproximação com 

o cliente-reclamante. Não se pode negar que um outro efeito disso se relacionaria a 

uma nova reclamação no site ou eventualmente à réplica da tratativa, caso o presente 

problema não seja resolvido. 

Com relação à acessibilidade por outros canais de atendimento, a tratativa 5 

apresentou várias opções: número do telefone do serviço de atendimento ao 

consumidor – SAC, número dos telefones da central de vendas nas capitais e regiões 

metropolitanas e chat no site da empresa. A empresa da tratativa 6 informa que está 

com maior tempo de espera no atendimento telefone e pede que seja buscado o 

atendimento digital. É importante frisar que, antes de informar esses canais de 

atendimento, a empresa já havia informado que para as compras realizadas por 

agências de viagens o reclamante deve procurar a agência: “Importante mencionar 

que para compras realizadas em Agências de Viagens, entre em contato com sua 

agência”. A ordem em que esses enunciados se apresentam possui um efeito de 

“peneira”, pois classifica as reclamações, na medida em que a empresa só estará 
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atendendo os consumidores que realizaram compras diretamente da empresa, 

ficando, dessa forma, prejudicados os consumidores que compraram os serviços por 

meio de agências de viagens. 

Comparando as tratativas da categoria das companhias aéreas é possível 

perceber a presença de um discurso que busca engrandecer a imagem da empresa 

em um tom protocolar, e que apresentam a política da empresa, bem como as normas 

que regem a aviação, buscando conferir um tom de seriedade e compromisso com a 

segurança dos clientes; o discurso é regido pelo tom de justificativa que engendra um 

ethos autoindulgente, por se encontrar na posição de responsável e não culpado pelo 

problema, buscando, assim, a compreensão do reclamante. A resposta da reclamação 

6 centrou-se somente na compreensão e não na resolução do problema, não 

alinhando-se ao autoelogio que faz de si. 

A empresa está cadastrada no site Reclame Aqui há 19 anos, e apresenta uma 

reputação considerada regular. A média de tempo para responder uma reclamação é 

de 49 dias e 10 horas. 

 

Em relação às duas tratativas acima analisadas, pode-se destacar que: na 

tratativa 5, o enunciador desenvolve uma cenografia que possibilita um ethos de 

proatividade e credibilidade, e o faz ao apresentar a tratativa com o problema 

supostamente resolvido, pois apresenta um prazo bem rápido para responder às 

reclamações em relação às outras companhias aéreas, e aposta na confiança do 

cliente para avaliar em público sua prestação de serviço. Na tratativa 6, o discurso 

apresentado pode gerar efeito de sentido de recusa de responsabilidade, o que faz 

emergir um ethos de procrastinação, que vai dando respostas, mas não apresenta 

solução para a demanda do cliente. Uma vez que o prazo para responder às 

reclamações têm uma média de tempo de 49 dias e 10 horas, tais atitudes 

provavelmente têm contribuído para a construção de uma reputação ruim para essa 

empresa. 
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3.4 CATEGORIA: ESCOLAS 

 

 
Reclamação 7 

 
Não querem me reembolsar - 08/12/20 às 21h14 

 
Adquiri uma bolsa pelo [nome da empresa] para cursar administração pela [nome da 

faculdade] com 59,18% de desconto no valor da mensalidade da faculdade. Tive que 

pagar uma pré matrícula no valor de 817,58 para garantir a bolsa, e eu tinha até 30 

dias para pedir reembolso desse valor caso eu quisesse após o pagamento. Paguei 

dia 13/Nov e fui pedir o reembolso dia 07/Dez e eles alegam que eu fiz a matrícula na 

faculdade e não podem mais devolver o meu dinheiro. Eu fiz inscrição no vestibular 

da faculdade e usei nota do Enem e fui aceito, porém não fiz a matrícula. Eles falaram 

que a matrícula é feita "automaticamente" após o pagamento da pré matrícula, ou seja 

ninguém nunca vai conseguir pedir um reembolso desta forma. 

Isso é um [Editado pelo Reclame Aqui] e eu quero meu dinheiro DE VOLTA! O contato 

que tive com eles foi através do whatsapp com uma atendente. 

 

 

Resposta da empresa 
15/12/20 às 09h39 

 
Olá [nome do reclamante], tudo bem? 

 

Primeiramente quero que saiba que foi um prazer falar com você! =D 
Os requisitos para solicitações de trocas ou reembolso, ficam disponíveis nos nossos 
Termos e Condições do site. 
No caso da sua bolsa, na faculdade escolhida no momento que é aprovado no 
processo seletivo, já se inicia o processo de validação do seu desconto e a matricula 
é automaticamente confirmada. 
Essa e outras regras da sua bolsa estão disponíveis em Regras e Avisos Importantes 
na aba Pré-Matrículas do seu cadastro no nosso site, e foram apresentadas a você no 
momento de escolha da bolsa. 
Que bom que conseguimos conversar, e que pude te explicar este processo. Agora 
você tem meu contato e pode me chamar sempre que quiser, estarei à disposição 
para te auxiliar no que for preciso! <3 

Conta sempre comigo e com toda equipe [nome da empresa]! 

Um grande abraço, 
[Nome próprio da atendente] 
[Nome da empresa] 10

 

 
 
 

10 Disponível em: https://www.reclameaqui.com.br/quero-bolsa/nao-querem-me- 
reembolsar_XoDyUvPKijzldPPS/. Acesso em: 15 dez. 2020. 

http://www.reclameaqui.com.br/quero-bolsa/nao-querem-me-
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Na tratativa da reclamação 7, a resposta da empresa inicia-se com uma 

saudação comum e informal: “Olá, tudo bem?”, recurso que ajuda a constituir uma 

cena de fala que aparenta a conversação entre amigos, ou, pelo menos, pessoas 

conhecidas. A atendente se vale de um tom de empatia que se estende por toda a 

resposta; por exemplo, em trechos como “Saiba que foi um prazer falar com você!”, 

“Que bom que conseguimos conversar” e “Conta sempre comigo”. Ao iniciar a tratativa 

com “Primeiramente quero que saiba que foi um prazer falar com você! =D”, pode-se 

gerar o efeito de sentido de uma empatia forçada, simulada, mas que também pode 

ser resultado de um prévio contato feito de modo privado com o reclamante, e que a 

tratativa somente foi divulgada no site após a resolução do problema. 

Há, aqui, o recurso a um modo de enunciação mais “expressivo”, por assim 

dizer, o que se observa até mesmo pela recorrência de pontos de exclamação durante 

o texto. A construção de um enunciador que se aproxima da situação, expressando- 

se emotivamente, pode ser notada também por meio dos emoticons utilizados11, tais 

como =D, que representa uma face sorridente, e <3, que representa um coração. 

Maingueneau (2015, p. 14), ao explicar o possível revezamento entre o que dito 

e o que é mostrado acerca de dada imagem de enunciador em um discurso, afirma 

que “o ethos não age no primeiro plano, mas de maneira lateral; ele implica uma 

experiência sensível do discurso, mobiliza a afetividade do destinatário”. Conforme 

comentado, há, na construção da imagem de enunciador, certa sobressalência 

qualitativa do ethos mostrado em relação ao ethos dito, que, em alguns casos, se mal 

ou insistentemente empregado, pode comprometer, inclusive, a constituição de uma 

imagem positiva. Na presente resposta da empresa, apesar das referências à primeira 

pessoa, tanto do singular, quanto do plural, não se tem um ethos dito que prevalece, 

mas um modo de enunciação que vai constituindo paulatinamente um caráter e uma 

corporalidade para o fiador da enunciação. 

Em relação ao uso da primeira pessoa na resposta da empresa, há um 

revezamento entre o singular (me, comigo, pude) e o plural (nossos, conseguimos), e 

essa questão é significativa para o tom desse discurso. O enunciador, algumas vezes, 

deixa o papel de representante, membro de uma equipe, e passa a enunciar como um 

indivíduo empático, que está entendendo a preocupação do reclamante e dialoga com 

este de pessoa para pessoa. Trata-se de uma “pessoalização” do atendimento, que 

 

11 Diferentemente dos emojis, os emoticons são constituídos de caracteres tipográficos disponíveis nos 
teclados de computadores, tais como parênteses, hífen e dois pontos. 
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pode corroborar a produção experiencial de um ethos compreensivo, amigável e 

empático. Não é aleatório, por exemplo, o fato de, após uma despedida também em 

tom informal e de proximidade (“Um grande abraço”), o responsável pelo atendimento 

assinar com um nome próprio (omitido nesta dissertação), e não apenas com o nome 

da empresa. 

A resposta da empresa é a oportunidade concedida para a retratação, a 

justificativa pela qual o fiador valida (ou mesmo “recupera”) o ethos. No presente caso, 

a justificativa se dá por meio do apontamento das circunstâncias que levaram à 

situação geradora da reclamação, que são, basicamente, as regras de troca e 

reembolso praticadas pela empresa: “Essa e outras regras da sua bolsa estão 

disponíveis em Regras e Avisos Importantes na aba Pré-Matrículas do seu cadastro 

no nosso site, e foram apresentadas a você no momento de escolha da bolsa”. 

Segundo a resposta, a geração do problema se deveu ao não conhecimento, ou a um 

esquecimento, por parte do consumidor, sobre os termos e condições relacionados à 

bolsa e à matrícula. Apesar de possibilitar a conclusão de que o problema, na verdade, 

não existiria, e de que a reclamação seria, consequentemente, infundada, o fiador o 

faz, no decorrer da resposta, valendo-se de um tom amigável, de modo que, ao sugerir 

a falta de leitura do regulamento, não deixe transparecer uma aura de superioridade, 

e sim a de um amigo que traria à tona ações esquecidas. 

Com o discurso apresentado, a empresa visa à adesão tanto do reclamante, 

quanto de futuros consumidores, suscetíveis a incorporarem a imagem que o 

enunciador reivindica para si, a de uma empresa responsável, mas também amiga e 

compreensiva, que apresenta empatia pelo consumidor. Conforme Maingueneau 

(2008a, p. 65), “a incorporação do leitor ultrapassa a simples identificação a uma 

personagem fiadora. Ela implica em “um mundo ético” do qual o fiador é parte 

pregnante e ao qual ele dá acesso”. O ethos suscitado pela resposta da empresa 

projeta sua eficácia na relação de aproximação com o reclamante: é preciso que fique 

claro que se trata de uma pessoa individualizada, que leu a reclamação e 

compreendeu o problema, e não de uma “máquina” cujas respostas pareçam, aos 

olhos do leitor, automatizadas. 

No ranking do site Reclame Aqui, a empresa em questão possui (em dezembro 

de 2020) o selo RA1000, que é concedido a empresas que possuem excelentes 

índices de atendimento no site. Empresas que possuem o selo RA 1000 são avaliadas 

como empresas que possuem boa reputação, ativando nos consumidores, e visitantes 
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da plataforma, uma imagem de confiança e credibilidade dentro de um mundo ético 

de empresas que respeitam os direitos do consumidor. 

 
 

Reclamação 8 

 
Descaso com estudos – 09/02/2021 às 21h30 

 
Iniciando com o fato de que essa deve ser minhas terceira ou quarta reclamação sobre 

a [nome da empresa] e nenhuma delas foi resolvida. Basicamente todas giram em 

torno da mesma coisa: descaso com quem mantém essa porcaria de pé, 

ESTUDANTES. 

Ano passado abri um chamado pedindo que liberassem minha transferência, já não 

aguentava mais passar raiva, me sentir mal porque depois de dezembro de 2019 

mudaram os quizes e provas. Antes, era ridiculamente fácil, somente cópias da 

apostila. Após isso, começaram a colocar questões que não condiziam com a matéria 

estudada. Deste então, só ladeira abaixo. Pra escrever o TCC, não teve orientação 

adequada, o fórum de professores não serve pra nada, é tão verdade que reclamei 

sobre o tanto de teoria na matéria de ciências e nenhuma aula sobre prática em sala 

de aula uma vez que curso pedagogia, a professora foi uma estúpida dizendo que 

estudar é assim mesmo, cheio de teoria e quando perguntei como usar tudo aquilo em 

sala ela simplesmente não me respondeu mais. Além do mais, são eles mesmos que 

nos dizem pra não  fazer  isso  com  estudantes,  mas  fazem  isso  conosco.   Se 

depender das matérias e avaliações dadas, não posso nem pensar numa sala de aula. 

Liberaram agora o estágio e eu não faço ideia do que montar pra uma creche porque 

adivinhem, nunca nem montei um semanário nesses 5/6 semestres, não teve 

orientação nenhuma de como fazê-lo e não tive nenhuma matéria que me ensinou a 

dar aulas para crianças de creche. Mais um semestre começou, eu não posso 

transferir porque apagam chamados pedindo transferência dessa (Editado pelo 

ReclameAQUI) de universidade. Estou sendo obrigada a concluir meu curso e 

carregar essa vergonha de diploma. 

 
 

Resposta da empresa 

 
12/02/2021 às 15h38 

 
Olá, [nome do reclamante]! 

Saiba que estamos sempre à disposição para auxiliá-lo (a) da melhor maneira possível 

e em constante busca de melhorias em nossos processos, atendimento e prestação 

de serviços. 
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Pedimos desculpas pelo ocorrido. Verificamos que você nunca participou de nenhuma 

aula ao vivo com o supervisor de estágio, pelo seu texto fica evidente que não assistiu 

nenhum video tutorial e também não leu os Manuais e textos explicativos. 

Também não localizamos nenhuma solicitação de transferência que deve ser 

realizada pelo botão PORTAL aba PROCESSOS. Desse modo, sugerimos que entre 

nos ambientes e leia os materiais disponíveis, bem como se tiver dúvidas use as 

ferramentas de contato com o tutor e com os docentes. 

Em caso de dúvidas, permanecemos à disposição em nossos canais de atendimento: 

o Fale Conosco, disponível em nosso site [site da empresa] ou compareça em uma 

de nossas unidades. 

A sua avaliação é de extrema importância para aprimorarmos o nosso atendimento. 

Por favor, acesse: www.reclameaqui.com.br > entrar > digite o seu e-mail e senha > 

clicar em minhas reclamações > clicar em responder/avaliar > Resolvido > Faça a sua 

consideração > dê a sua nota > e responda a pergunta. Contamos com a sua 

compreensão e nossa equipe se coloca à disposição sempre que precisar. 

Atenciosamente, 

[nome da empresa].12
 

 
A tratativa da reclamação 8 inicia-se com uma simples saudação ao reclamante, 

“Olá”, seguida de uma sentença cordial, em que se expressa a prontidão da empresa 

para resolução dos problemas e a busca na melhoria dos serviços prestados, um 

modo sutil de emprego do ethos dito, acompanhado de um pedido explícito de 

desculpas pelo ocorrido, o que pode sugerir ao coenunciador (internauta) que a 

empresa assume o erro relatado pelo reclamante. Neste primeiro momento da 

tratativa, o discurso apresenta um tom cordial. 

Após o pedido de desculpas, há uma mudança de tom, revelando agora um 

discurso de dissensão, um tom de negação, de rejeição da reclamação recebida, e 

faz-se isso pelas expressões “Verificamos que você nunca participou de nenhuma 

aula ao vivo com o supervisor de estágio, pelo seu texto fica evidente que não 

assistiu nenhum video tutorial e também não leu os Manuais e textos 

explicativos” (grifo nosso). Ao apresentar esse discurso, o fiador sugere, de certa 

forma, aos demais coenunciadores – internautas que fazem consultas sobre a 

reputação da empresa – a desqualificação da reclamação, por não apresentar dados 

 

12 Disponível em: https://www.reclameaqui.com.br/unisa-universidade-santo-amaro/descaso-com- 
estudos_HoT_vEuOFpBvZkji/. Acesso em: 29 mai. 2021. 

http://www.reclameaqui.com.br/
http://www.reclameaqui.com.br/unisa-universidade-santo-amaro/descaso-com-
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consistentes, tendo em vista que o reclamante não teria participado de “nenhuma” 

aula, não teria assistido a “nenhum” vídeo e que “também não leu” os manuais. 

O fiador não empreende a atenuação dos problemas apresentados pelo 

reclamante, ao contrário, coloca em prática o “lavar roupa suja” na tratativa, que 

consiste em falar publicamente de assuntos íntimos ou particulares, que 

supostamente seriam melhor resolvidos se tratados de forma mais reservada. O 

investimento nessa forma de interação com o reclamante não é acompanhado da 

apresentação de dados para a resolução do problema, mas pode ter sido uma forma 

de revide da empresa pela reclamação recebida. 

O discurso segue o tom de dissenso, mas de forma mais amena quando expõe 

a não localização de “nenhuma” solicitação de transferências no ambiente virtual, e 

apresenta um mini-tutorial de como deve ser feita a solicitação de transferência, 

colocando em destaque com letras maiúsculas as palavras “PORTAL” e 

“PROCESSO”, o que pode levar os internautas a uma possível interpretação de que 

o reclamante desconhece o ambiente virtual da instituição, sugerindo a realização de 

leitura dos materiais disponíveis na plataforma e que, em caso de dúvidas, o 

reclamante deve buscar auxílio com o tutor e com os docentes do curso, figuras 

motivadoras da reclamação. O enunciador se referiu aos elementos contestados na 

reclamação como base para a tratativa; dessa forma, mais uma vez, sugere ao 

coenunciador uma interpretação de reclamação infundada. 

Para Charaudeau (2018, p. 127), “a negação consiste em rejeitar a denúncia, 

em contestar a acusação e declará-la nula e improcedente, o que significaria que não 

há o que justificar”. A tratativa apresenta engajamento de negação da 

responsabilidade pelos problemas relatados, o que pode sugerir que o problema 

decorre da falta de conhecimento do reclamante por não participar das atividades 

promovidas pela instituição. 

Após apresentar os motivos da reclamação, o fiador retoma o tom prestativo do 

começo da tratativa, e informa que permanece à disposição nos canais de 

atendimento da instituição. Todo o discurso apresenta uma voz que fala em nome de 

uma coletividade, não há um atendente ou um setor de atendimento ao consumidor, 

mas a voz de uma equipe, que é expressamente dita: “nossa equipe se coloca à 

disposição sempre que precisar”. Ao longo do discurso, o enunciador busca validar a 
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imagem de equipe prestativa, o que pode ser verificado pelo uso dos verbos na 

terceira pessoa do plural nas expressões: “Saiba que estamos sempre à disposição 

para auxiliá-lo(a) da melhor maneira possível”, “Pedimos desculpas pelo ocorrido”, 

“permanecemos à disposição em nossos canais de atendimento” e “A sua avaliação 

é de extrema importância para aprimorarmos o nosso atendimento”. 

O enunciador pede ao reclamante que avalie o atendimento recebido pela 

empresa no site Reclame Aqui e apresenta um passo a passo a ser seguido, e nessa 

descrição coloca o termo “RESOLVIDO”, direcionando o reclamante para a resposta 

almejada pela empresa. Por saber que nem todo reclamante aceitará seguir o roteiro 

indicado, seja porque o problema ainda não foi resolvido, seja porque o reclamante 

não concorda com a tratativa apresentada, a empresa pede “compreensão” e 

comunica que a equipe estará à disposição “sempre” que o reclamante/consumidor 

precisar. 

O fiador do presente discurso parece almejar a adesão muito mais dos 

internautas do que do reclamante, pois sabe que são poucas as chances de aceitação 

e convencimento (por parte do reclamante) haja vista o tom empregado no discurso. 

A cenografia construída pelo discurso apresentou oscilações, ora direcionando para a 

constituição da imagem de uma empresa prestativa e receptiva, ora se direcionando 

para a constituição da imagem de uma empresa que trata os clientes e usuários de 

seus serviços de forma descortês, indelicada e até mesmo acusatória. 

A empresa reclamada está cadastrada há 15 anos no site Reclame Aqui, 

apresenta uma reputação ruim, além de uma média de tempo de 9 dias e 10 horas 

para responder às reclamações. 

As tratativas 7 e 8 apresentam regularidades no que concerne à geração da 

reclamação, ambas atribuem ao reclamante a culpa pelo problema, mas fazem isso 

de modo diferente. A empresa da tratativa 7 informa que as instruções que esclarecem 

todas as dúvidas que originaram a reclamação encontram-se no site, uma forma sutil 

de dizer que o reclamante esqueceu ou não leu os termos e condições do contrato. Já 

na tratativa 8, primeiramente a empresa assume a culpa pelo ocorrido e logo em 

seguida atribui a culpa ao reclamante ao dizer de modo explícito que o reclamante não 

leu os manuais e desconhece a sistemática de funcionamento dos procedimentos do 

site, uma forma que pode ser lida como extremamente indelicada de tratar o cliente. 
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As respostas da categoria escola são iniciadas com um discurso em um tom de 

empatia, mas no decurso do enunciado adotam tom divergentes. A resposta da 

reclamação 7, durante todo o enunciado, produz uma imagem amigável, empática e 

compassiva ao problema relatado, ao passo que a resposta da reclamação 8, apesar 

de pedir desculpas pelo problema ocorrido, passa a produzir enunciados descorteses 

e indelicados, apresentando traços de violência verbal na resposta ao reclamante, fato 

que pode ter contribuído para que a empresa apresente uma reputação ruim. 

Quanto à instância discursivo-enunciativa, a tratativa 7 empreende em todo o 

discurso a simulação de uma conversa entre amigos e apresenta a resolução do 

problema em um tom leve, amigável. A resposta da reclamação 8 apresenta, grosso 

modo, aquilo que dentro do campo psiquiátrico pode ser denominado de bipolaridade; 

tal “bipolaridade” discursiva se mostra quando o discurso ora se apresenta com tom 

prestativo e gentil, ora apresenta um tom indelicado e descortês com o reclamante. 

Essa instabilidade discursiva não apresenta recursos que gerem credibilidade e 

confiança, elementos imprescindíveis para uma constituição positiva do ethos 

empresarial. As empresas da presente categoria apresentam-se no site em situação 

antagônica no que diz respeito a reputação. 

As respostas da categoria escola são iniciadas com um discurso em um tom de 

empatia, mas no decurso do enunciado adotam posturas antagônicas. A resposta da 

reclamação 7, durante todo o enunciado, produz uma imagem amigável, empática e 

compassiva ao problema relatado, ao passo que a resposta da reclamação 8, apesar 

de pedir desculpas pelo problema ocorrido, passa a produzir enunciados descorteses 

e indelicados, apresentando traços de violência verbal na resposta ao reclamante, fato 

que pode ter contribuído para que a empresa apresente uma reputação ruim. 

 
 
 

3.5 CATEGORIA: PROVEDORES E SERVIÇOS DE INTERNET 

 
 

Reclamação 9 

 
SEM INTERNET E TELEFONE - 26/01/21 às 10h49 

 
Desde 2017 que solicitei a instalação do telefone e internet, os serviços da [nome da 
empresa] são péssimos. O telefone não funciona 100%, sempre com problemas na 
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linha. A internet sempre caindo e o suporte técnico nunca consegue resolver o 
problema, sempre abrindo um novo chamado. Estou sem internet e telefone desde 
sexta feira (22/01/2021 e hoje 26/01/2021) ainda não resolveram o problema. UM 
ABSURDO. 
Tenho uma loja dentro do shopping e não consigo passar as vendas e nem receber 
ligações dos meus clientes. (Protocolo 2021012210321493) 

 

 
Resposta da Empresa 

 

 

26/01/21 às 11h02 

Prezada [nome da reclamante], 
 

Nós somos da área de Qualidade da [nome da empresa] e acabamos de receber sua 

mensagem pelo site do Reclame Aqui. Iniciamos uma análise e já estamos 

acompanhando sua solicitação. Conte com o nosso apoio, faremos o possível para 

atender a sua solicitação. 

Desejo-lhe um ótimo dia. 

Atenciosamente,13
 

 
A tratativa da reclamação 9 inicia-se com um vocativo bastante utilizado em 

resposta de documentos administrativos e comerciais, “prezada”, seguido do nome da 

reclamante, buscando, desse modo, conferir um tratamento breve e respeitoso ao 

reclamante. 

O fiador da resposta se apresenta como parte de uma área da empresa e não 

há a voz de um atendente individual, mas uma voz coletiva que se faz presente em 

toda a resposta, por meio de expressões como “nós somos, acabamos, iniciamos, 

estamos, nosso, faremos”. Ao empregar expressões de conotação coletiva, pode-se 

despertar no coenunciador a representação de uma equipe, a equipe da área de 

qualidade, que expressa que recebeu a reclamação pelo Reclame Aqui, que já iniciou 

uma análise da solicitação e que busca a solucionar a demanda. 

A resposta da empresa possui um tom “robotizado”, podendo ser considerada 

uma resposta automatizada às reclamações recebidas, pois em nenhum trecho é 

mencionado o problema apresentado pela reclamante, somente a informação da 

reclamação recebida e o trabalho que será empenhado para resolução do problema. 

 

13 Disponível em: https://www.reclameaqui.com.br/mob-telecom/sem-internet-e-telefone_j5xL4mD- 
MXdbL1ve/ Acesso em: 15 jul. 2021. 

http://www.reclameaqui.com.br/mob-telecom/sem-internet-e-telefone_j5xL4mD-
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O discurso robotizado ou automatizado pode gerar, em um primeiro momento, um 

efeito de sentido de atendimento não adequado e de pouca atenção dispensada à 

reclamação recebida. As respostas automatizadas ocorrem, senão em uma totalidade, 

em quantidades expressivas nos atendimentos telefônicos e ambientes digitais, pois 

mesmo que não apresentem de imediato a resolução do problema, não deixam o 

reclamante/consumidor sem uma resposta; há uma promessa de resolução que, no 

presente caso, se faz a partir do enunciado: “faremos o possível para atender a sua 

solicitação”. E é nessa promessa, que possui efeito de ação, que se constrói a imagem 

discursiva da empresa. As respostas automáticas podem ser customizadas de acordo 

com a demanda da empresa; assim, algumas empresas possuem uma resposta 

padrão para tratar de assuntos financeiros, uma resposta para assuntos técnicos e 

outras mais, dependendo da demanda institucional. 

A resposta da tratativa 9 é breve: a empresa não apresenta argumentos contra 

a reclamação recebida, nem atribui a motivação a fatores externos. Mas, sim, confirma 

o recebimento da reclamação pelo site Reclame Aqui e que a demanda já está em 

análise. Mesmo que se considere a tratativa como uma resposta automatizada, a 

expressão “Iniciamos uma análise e já estamos acompanhando sua solicitação”, 

confere ao discurso um tom de eficácia, de buscar fazer o que deve ser feito, pois 

quando a empresa apresenta a tratativa, o processo de resolução do problema já foi 

inicializado, o que se marca pelo advérbio de tempo grifado. Ao apresentar esse 

discurso, a empresa almeja a construção no imaginário social de uma virtude da 

empresa e busca agregar maior valoração social com a expressão “faremos o 

possível para atender a sua solicitação” (grifo nosso), o que remete à ideia de 

legalidade, prudência. 

Assim, um possível efeito de sentido possibilitado pela tratativa é a resolução 

do problema dentro dos padrões de legalidade e prudência, como requer um contrato 

de serviço. É possível, também, um efeito de sentido de tratamento robotizado, sem 

apresentação de solução, uma tratativa para que a empresa reclamada não incorra 

no que, no campo jurídico, é tratado como revelia, para que não fique má vista perante 

os internautas e reclamantes do site. 

O fiador despede-se com expressões de cortesia “Desejo-lhe um ótimo dia” e 

“cordialmente”, expressando também um caráter empático quando declara “Conte 

com o nosso apoio”. 
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A empresa reclamada apresenta selo RA pelos serviços prestados durante o 

período de tempo que foi recorte da pesquisa, e está cadastrada no site Reclame Aqui 

há 9 anos, apresentando uma média de tempo de 9 horas para responder a 

reclamações. 

 

 
Reclamação 10 

 

PESSIMA QUALIDADE - 27/11/20 às 09h04 

 
Eu estou cansado. Fazem semanas que meu celular fica sem area do nada, volta 

quando quer e para. Eu fico o dia todo sem serviço ou buscando. 

 
Em plena pandemia, trabalhndo com o celular e dependendo do telefone fica nessa 

coisa horrível. 

 

E sabe o que é pior? ELES NAO ATENDEEEEEEEEM. Voce liga (como liguei, 

milhares de vezes) e avisa que não tem atendente e desliga. 

 

SEM ATENDENTE, SEM SERVIÇO e eu faço o que? Absurdo! [nome da empresa] 

RUIM! Quando era apenas [nome da antiga empresa que prestava serviço] isso nao 

acontecia 
 
 
 

Resposta da Empresa 

 

 
Olá [nome do reclamante]! 

 
 

30/11/20 às 15h01 

Nesse momento desafiador com o COVID-19, precisamos priorizar a saúde e o bem- 

estar das pessoas. Por isso, paramos momentaneamente com o atendimento pelo 

Reclame Aqui e estamos retomando com um número de atendimento reduzido. 

O atendimento para nossos clientes PJ é através do E-mail [e-mail da empresa] onde 

um setor especialista e com maiores capacitações iram te prestar um atendimento 

exclusivo.14
 

 
 
 
 

 

 
14 Disponível em: https://www.reclameaqui.com.br/nextel/pessima-qualidade_e7w0HQ7PLf7bRTvE/. 
Acesso em: 06 abr. 2021. 

http://www.reclameaqui.com.br/nextel/pessima-qualidade_e7w0HQ7PLf7bRTvE/
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A tratativa se inicia com uma breve saudação informal com o nome do 

reclamante “Olá, [...]”, uma forma cortês de tratamento recorrente em algumas 

correspondências comerciais. 

Após a breve saudação, o enunciador apresenta seus argumentos para a 

reclamação recebida. Ao instaurar essa cena de fala, ele não se apresenta como um 

atendente, nem como uma equipe da empresa ou setor de relacionamento, mas sim 

como uma voz que fala pela empresa. O uso dos verbos na primeira pessoa do plural 

reporta-se a dois grupos e duas situações: no trecho “precisamos priorizar a saúde e 

o bem-estar das pessoas” , há um nós inclusivo, que abrange o reclamante na ação, 

pois se supõe que os cuidados, numa pandemia, devam ser de todos; enquanto que 

em “paramos”, “estamos” e “nossos”, o que emerge é um nós exclusivo, vinculado aos 

colaboradores da empresa, o que pode gerar um efeito de sentido de união, um “todos 

por um” em que todos os membros trabalham pela e para a empresa, mas pode gerar 

ao reclamante, por outro lado, o efeito de o atendente não querer ser identificado para 

não ser responsabilizado, em caso de resultados não favoráveis para a empresa. 

Seguindo com os argumentos, o fiador se vale da pandemia da covid-19, 

causada pelo novo coronavírus, para justificar a falta de serviço e suporte ao cliente 

ao mesmo momento em que tenta direcionar a interpretação de uma empresa que 

está preocupada com o bem-estar social, quando apresenta o enunciado “Nesse 

momento desafiador com o COVID-19, precisamos priorizar a saúde e o bem-estar 

das pessoas. Por isso, paramos momentaneamente com o atendimento pelo 

Reclame Aqui e estamos retomando com um número de atendimento reduzido” (grifo 

nosso). Entretanto, o serviço oferecido pela empresa tornou-se de caráter essencial 

durante o ápice da pandemia da covid-19, quando foram impostas normas de 

distanciamento social e trabalho remoto, pois para que as normas fossem cumpridas 

era preciso fazer uso de serviços de internet. Assim, se o fiador buscava uma atitude 

compreensiva por parte do reclamante, ao expor “precisamos priorizar a saúde e o 

bem-estar das pessoas”, a escolha provavelmente não tenha sido a mais adequada, 

pois, para constituição do ethos, o plano dito e o plano mostrado devem estar em 

harmonia; assim, para priorizar saúde e bem-estar das pessoas, sejam clientes, sejam 

colaboradores, durante a pandemia da covid-19, é preciso que os serviços oferecidos 

pelos empresa estejam funcionando. Para Maingueneau (2008b, p. 68), 
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Encontra-se aqui o problema da distância entre o ethos que o texto, em sua 
enunciação, pretende que seja elaborado por seus destinatários e aquele que 
eles efetivamente elaboram em função de sua identidade ou das situações 
em que se encontram. 

 
 

O fiador continua a resposta com argumentos como se não tivesse o propósito 

de o coenunciador aderir à imagem que constrói de si, nem mesmo se alinhando e 

valorizando a política do site quando apresenta o enunciado “Por isso, paramos 

momentaneamente com o atendimento pelo Reclame Aqui e estamos retomando 

com um número de atendimento reduzido” (grifo nosso). A resposta da empresa é a 

oportunidade de esclarecer os motivos geradores da reclamação, bem como de 

apresentar a resolução do problema para o reclamante e aos demais internautas. 

O discurso apresenta tom robótico, pois a tratativa segue informando sobre o 

atendimento de pessoas jurídicas (PJ) em um outro canal de atendimento, o e-mail 

institucional: “O atendimento para nossos clientes PJ é através do E-mail [e-mail da 

empresa] onde um setor especialista e com maiores capacitações iram te prestar um 

atendimento exclusivo”. O trecho pode gerar uma representação de uma empresa que 

não valoriza o cliente denominado “pessoa física”, pois para a pessoa jurídica há um 

setor especializado e um atendimento exclusivo, e nada é apresentado ao cliente 

pessoa física. 

Na tratativa não há uma despedida expressa do fiador, o texto se encerra sem 

nenhuma menção a quem fala em nome da empresa. 

Embora o tom compassivo se faça presente no discurso, na cenografia da 

tratativa não houve a produção da imagem de um enunciador cuidadoso, atencioso, 

na resposta apresentada ao reclamante. Foi apresentada uma resposta sem resolução 

ou promessa de resolução do problema, sem cuidado com a norma padrão; por 

exemplo, utiliza-se a forma verbal “iram” no lugar de “irão”. 

Ao não se apresentar de forma explícita, o fiador pouco favoreceu a constituição 

de sua dimensão categorial; há somente um enunciador que se apresenta como a 

própria voz da empresa. No que se refere à dimensão experiencial, houve, em alguns 

momentos, certa impressão de compassividade e responsabilidade, no entanto, com 

pouca afinidade entre os planos dito e mostrado. A empresa pode ter apresentado 

uma resposta para constar como um dado estatístico para o site, mas, possivelmente, 

não com o propósito de resolução do problema. 



82  
 
 

 

A empresa reclamada está cadastrada há 17 anos no site Reclame Aqui e 

apresenta o emoji de roxo de empresa não recomendada, o que, de acordo com as 

normas do site, consiste em uma empresa que não apresenta regularidade ou 

raramente responde às reclamações recebidas, tendo, portanto, uma classificação 

abaixo de ruim. 

Os serviços oferecidos pelas empresas da presente categoria, provedores e 

serviços de internet, adquiriram o caráter de essencialidade durante a pandemia do 

covid-19, o que resultou no aumento da procura pelo serviço e consequentemente no 

aumento das reclamações. Nas respostas analisadas 9 e 10, os enunciadores fazem 

uso de discursos curtos e em tom protocolar, sem adentrar de modo explícito na 

resolução do problema apresentado, o que pode gerar um efeito de sentido de 

empresas que trabalham com discrição na resolução de problemas, mas também 

pode produzir o sentido de que se trataria de uma empresa que não se interessou em 

resolver o problema da empresa, nem com a imagem gerada pela exposição no site. 

É pertinente notar que a resposta da reclamação 9 é de uma empresa bem 

avaliada no site e, ao mesmo tempo, apresenta um ethos e uma cenografia um pouco 

diferentes em relação às outras respostas analisadas de empresas bem avaliadas. O 

tom automatizado foi verificado mais recorrentemente nas respostas de empresas mal 

avaliadas, mas, no presente caso, foi possível perceber que nem sempre o tom 

robotizado terá como consequência uma má avaliação, tendo em vista que o feedback 

dado pelo reclamante também depende significativamente do que foi efetivamente 

resolvido diante de seu problema com a empresa. 

A resposta da empresa 9, embora breve, apresenta tom de comprometimento 

com a resolução do problema ao expor “Iniciamos uma análise e já estamos 

acompanhando sua solicitação”, enquanto a resposta 10 não apresenta nenhuma 

indicação de resolução do problema. Em ambas as respostas, é mencionada a relação 

das empresas com o site Reclame Aqui, mas a dimensão ideológica representada se 

constitui de forma dessemelhante, como se explicará a partir deste momento. 

A dimensão ideológica (MAINGUENEAU, 2020) remete à relação que o ethos 

estabelece com posicionamentos de determinado campo, aqui observada a partir do 

modo como o enunciador se apresenta nas tratativas. No campo empresarial, espera- 

se que as empresas apresentem ações e discursos pautados pela ética, credibilidade 
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e respeito ao consumidor, valores compartilhados e valorizados pela sociedade atual. 

No site Reclame Aqui, delineia-se um posicionamento que se poderia designar, pela 

falta de melhor termo, como “empreendedor” na resolução de problemas, oferecendo 

a empresas que se encontram em situação de vulnerabilidade, decorrente de uma ou 

várias reclamações, um espaço para se retratar e, inclusive, dicas de como contornar 

a situação de desgaste causada pelas tratativas. 

Nos dois últimos exemplos analisados, pode-se dizer que a resposta 9 se alia 

à política do site quanto à resolução de problemas, o que torna mais alcançável a 

constituição de um ethos de empresa confiável, ao passo que o discurso da resposta 

10 se distancia da política de resolução de problemas, e o enunciador faz isso de 

forma explícita, no plano dito, o que prejudica a construção de um ethos de empresa 

confiável, em consonância com informações do site sobre a empresa. 

As respostas da presente categoria são curtas, apresentam um tom robotizado, 

automatizado, algo que é recorrente nessa área de atuação, o que não impede que o 

discurso apresentado contenha traços indicativos da resolução do problema, e é este 

item que os diferencia. A resposta da reclamação 9, embora breve, apresenta indícios 

de que o problema da reclamação está sendo analisado, enquanto a resposta da 

reclamação 10 nada menciona sobre o problema e ainda informa que o atendimento 

pelo site Reclame Aqui foi interrompido momentaneamente, não valorizando a 

oportunidade concedida para justificar-se e não se alinhando à política do site quanto 

à resolução de problemas. 

Em relação à reputação das empresas foi possível verificar que o site Reclame 

Aqui disponibiliza aos internautas um breve histórico de reputação. O histórico é 

dividido pelos períodos de 6 meses, 12 meses, 1 ano atrás e 2 anos atrás. Embora o 

presente estudo analise respostas do período de 31 de outubro de 2020 a 28 de 

fevereiro de 2021, conforme já exposto, é válido apresentar um breve histórico da 

reputação das empresas que constituem o corpus desta pesquisa, pois a reputação é 

um atributo formado pela opinião pública, e o tempo é um elemento imprescindível 

para sua construção. 
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A reputação das empresas analisadas será apresentada nos períodos de 6 

meses15, 12 meses, 2020 e 2019, conforme tabela a seguir: 

 
 
 

 

 
Histórico de Reputação – Nota 

 6 meses 
(01/02/2021 

a        
31/07/2021) 

12 meses 
(01/08/2020 

a       
31/08/2021 

2020 
(01/01/2020 

a       
31/12/2020) 

2019 
(01/01/2019 

a       
31/12/2019) 

Empresa 1 Selo RA 1000 
– 8.9 

Ótimo – 8.5 Bom – 7.9 Bom – 7.4 

Empresa 2 Regular – 6.4 Regular – 6.2 Ruim – 5.9 Regular – 6.1 

Empresa 3 Selo RA 1000 
– 8.9 

Ótimo – 8.9 Ótimo – 8.7 Ótimo – 8.1 

Empresa 4 Regular – 6.4 Regular – 6.5 Regular – 6.7 Bom – 7.4 

Empresa 5 Selo RA 1000 
– 9.2 

Selo RA 1000 
– 9.1 

Ótimo – 8,5 Bom – 7,9 

Empresa 6 Regular – 6.3 Regular – 6.5 Bom – 7.3 Bom – 7.5 

Empresa 7 Selo RA 1000 
– 8.5 

Selo RA 1000 
– 8.8 

Selo RA 1000 – 
9.4 

Selo RA 1000 – 
9.5 

Empresa 8 Regular – 6.0 Ruim – 5.9 Regular – 6.3 Ruim – 5.9 

Empresa 9 Selo RA 1000 
– 9.1 

Selo RA 1000 
– 9.0 

Ótimo – 8.0 Regular – 6.5 

Empresa 10 Não 
recomendada 

Não 
recomendada 

Bom – 7.5 Ótimo – 8.0 

Tabela elaborada pela autora 

 
Embora a reputação necessite de tempo para que seja formada, consolidada, 

trata-se de um atributo extremamente vulnerável, demandando, por parte da empresa, 

engajamento para manutenção e melhoria. Quando não há comprometimento com a 

imagem da empresa, torna-se difícil manter ou construir uma boa reputação diante do 

público consumidor, sobretudo, para a atração de potenciais clientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 Considerando a pesquisa realizada em 16 ago. 2021. 
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3.6 Os ethé das respostas analisadas: uma síntese 

 
 
 

Cada vez que se produz um discurso, fala-se de si, não só pelo que se diz, mas 

pela forma de dizer. Isso ocorre com empresas, que buscam despertar percepções de 

confiança e credibilidade em seus consumidores. Já é distante o tempo em que uma 

empresa era avaliada simplesmente pelos ativos tangíveis que possuía (produtos, 

equipamentos, imóveis, aplicações financeiras etc.); cada vez mais a imagem e 

reputação agregam valor a uma empresa. 

Dessa forma, para a produção de uma imagem socialmente bem valorizada, 

empresas buscam atender demandas da área de atuação, em adição aos princípios 

que são compartilhados no imaginário sobre qualidades e valores que as empresas 

devem ter independentemente da área de atuação, além do respeito às normas e 

regulamentos que regem o comércio. 

Adentrando na dimensão do ethos discursivo, em especial, no que concerne ao 

ethos empresarial, Maingueneau (2020), no artigo “Como não ser um pombo 

engaiolado – o ethos empresarial”, aborda o funcionamento do ethos empreendedor 

e o papel do espaço midiático para a constituição da imagem de enunciador. 

Por meio da metáfora do “pombo engaiolado”, Maingueneau apresenta como, 

no discurso, estabilizam-se determinados padrões que prejudicam a evolução da visão 

empresarial, crenças e valores que prendem e impedem que a empresa possa abrir-

se para o novo mundo dos negócios. Trata-se aqui de um anti-ethos, pois o pombo 

engaiolado representaria o empresário que não busca alinhar-se às novas tendências 

do mercado, que continua fazendo “mais do mesmo”, que não apresenta resultado 

inovador, que não agrega valor a si e à empresa que representa. A gaiola representa 

a rigidez na qual a empresa se encontra “presa”, seja por seguir uma visão que não 

atende mais às necessidades da empresa e da sociedade, seja porque não alinha 

discurso e ação no âmbito empresarial. Assim, no espaço midiático, Maingueneau 

analisa, nesse artigo, exemplos em que a incorporação do ethos empreendedor 

decorre da imagem do enunciador como um ícone, uma espécie de celebridade no 

campo em que atua; por isso, é comum em eventos empresariais a apresentação de 

casos de sucesso de empresários movidos pelo “espírito empreendedor”, que não se 

prenderam a “antigos” padrões empresariais, por 
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possuírem habilidades para enfrentar situações adversas e navegar em buscar de 

novas oportunidades, que encontraram a vocação da vida e por isso conseguem fazer 

bem o que se propõem a fazer; dessa forma, é a partir do discurso apresentado em 

tal posicionamento “empreendedor” (ao qual se alinham as políticas do Reclame Aqui) 

que se configura uma imagem socialmente valorizada. 

No que concerne a esta pesquisa, pode-se identificar elementos discursivos 

que se associam, em alguma medida, à temática apresentada em “Como não ser um 

pombo engaiolado – o ethos empresarial”, conforme explicação a seguir. 

As respostas das empresas com boa reputação partilham, em geral, os 

seguintes traços: presença de saudações e expressões de interesse pelo reclamante; 

traços conversacionais que simulam uma interação entre reclamante e reclamada; 

apresentação da resolução do problema ou do processo que gerou o problema 

reclamado; convite para avaliar o atendimento recebido; dimensão categorial de 

atendente da empresa ou equipe da empresa; alternância entre eu/nós, com uma 

frequente “pessoalização” do atendimento; presença de emoticons que geram o efeito 

de “atualização” e de modernidade à linguagem comercial da empresa; dimensão 

experiencial de empatia, compassividade, rapidez, parceria. 

 

 
EMPRESAS DE REPUTAÇÃO BOA 

Elementos regulares Exemplos de enunciados 

Empatia e interesse pelo 
bem estar do reclamado 

• Como vai você? 

• Eu entendo que é uma fase muito difícil 
• Compreendemos tudo o que ocorreu 

Traços conversacionais/ 
simulação de empatia 

• Espero que dê tudo certo e qualquer coisa me 
chama, fechado? 

• ...por isso só podem ser mandadas de forma 

privada para sua maior segurança, entende? 

Voz do atendente/equipe • Conta sempre comigo e com toda equipe 

• Nós somos da área de Qualidade 

Resolução do problema/ 
promessa de resolução 

• O melhor de tudo isso é poder afirmar que tudo foi 

resolvido!! 

• Faremos o possível para atender a sua solicitação. 

Convite para avaliar o 
atendimento 

• Que tal você participar e avaliar o meu 

atendimento? 

• Pedimos a gentileza de responder a avaliação 
disponibilizada por esta plataforma 
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 Linguagem comercial 

“atualizada” 
• :D 
• <3 

 

• :/  

Fonte: tabela elaborada pela autora. 

 
Apesar de algumas dessas características aparecem com maior recorrência em 

respostas de empresas de boa reputação, não há uma restrição absoluta, ou seja, é 

possível visualizar tais traços, eventualmente, em algumas respostas de empresas de 

reputação ruim ou regular. 

Os traços apontados nas respostas das empresas de boa reputação rejeitam, 

de certa forma, o anti-ethos do pombo engaiolado, pois apresentam características 

valorizadas, que se alinham à política da plataforma. Elas não se prendem à forma 

protocolar. No plano do ethos dito, buscam apresentar um atendimento personalizado 

na tentativa de despertar uma imagem de confiança e credibilidade tanto para o cliente 

quanto para o internauta que pesquisa a reputação da empresa. Da dimensão 

categorial do ethos, que corresponde à atividade de fala, emergem a fala do 

atendente, da equipe e do porta-voz da empresa, em algumas tratativas há a presença 

de duplo enunciador; no que concerne à dimensão experiencial, que se reveste das 

categorizações e estereótipos psicológicos, destaca-se a agilidade, eficiência, 

empatia, parceria e compreensão. Assim, das respostas analisadas de empresas de 

boa reputação pode emergir, a partir dos efeitos de sentidos gerados, um ethos de 

empatia, compreensão, parceria, eficiência, atributos valorizados pela sociedade e 

que acabam se tornando um padrão a ser seguido por outras empresas que também 

buscam aderir ao “espírito” empresarial empreendedor. 

Com relação às respostas das empresas classificadas com reputação ruim e/ou 

regular, as principais características apresentadas foram, em geral: enunciado com 

tom protocolar, automatizado, o que acaba gerando distanciamento entre reclamante 

e reclamado; autoelogio de forma direta (o que o torna mais notabilizado), como 

manifestação do ethos dito; discurso breve, o que pode ser um indicativo de evitar 

representação divergente do plano dito e resguardar a imagem da empresa; não 

apresentação imediata da resolução do problema; apresentação de argumentos para 

esquivar-se do problema apresentado, atribuindo ao próprio reclamante ou a situações 

externas a responsabilidade do problema reclamado; dimensão categorial de equipe 

ou área de atendimento da empresa; presença de voz coletiva, dita e 
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mostrada; dimensão experiencial de procrastinação, morosidade, seriedade, 

prudência; dimensão ideológica (enquanto um possível posicionamento do campo 

empresarial) alinhada a uma prática traduzida como “obsoleta” pelo seu Outro, o 

posicionamento empreendedor. 

 
 
 
 

EMPRESAS DE REPUTAÇÃO RUIM 

Elementos regulares Exemplos de enunciados 

Tom protocolar, robotizado • Prezado Sr. 
• ausência saudação 

Autoelogio • ... esta [tipo empresa] prima pela excelência no 

atendimento 

• ... a [nome da empresa] tem se empenhado 

para minimizar, o máximo possível, o impacto 

no planejamento de viagem 

Voz da empresa/equipe • Sou analista de relacionamento do time [nome 
da empresa] e estou aqui para te ajudar. 

• Pedimos desculpas pelo ocorrido. 

Não alinhamento à política 
do site 

• ... paramos momentaneamente com o 

atendimento pelo Reclame Aqui 

• Neste momento, estamos com maior tempo de 

espera em nosso atendimento telefônico, por 

isso dê preferência aos nossos canais digitais. 

Esquivar-se do problema • ...pelo seu texto fica evidente que não assistiu 
nenhum vídeo tutorial e também não leu os 
Manuais e textos explicativos 

• sugerimos que entre nos ambientes e leia os 
materiais disponíveis, bem como se tiver 
dúvidas use as ferramentas de contato com o 
tutor e com os docentes 

Fonte: tabela elaborada pela autora. 

 
Das respostas das empresas de reputação ruim ou regular, podem despontar 

traços que as vinculam à situação do “pombo engaiolado”, que se encontra preso a 

padrões que não o beneficiam e os esforços empreendidos não apresentam foco para 

sair da situação que o aprisiona, mas somente um esforço para mostrar que houve 

tentativas de melhorar. Assim, as respostas apresentadas com tom robotizado e que 
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não apresentam resolução do problema não são ações valorizadas positivamente pela 

sociedade. O mesmo vale para respostas que se esquivam das responsabilidades e 

que minimizam ou destratam o reclamante e ridicularizam a reclamação. O tom de 

seriedade encontrado nas respostas, isoladamente, não valida o discurso, assim como 

também apresentar a missão da empresa não é suficiente, pois o dito não se alinha, 

necessariamente, ao mostrado. Para Maingueneau (2020, p. 21), “É preciso descrever 

uma trajetória profissional, explicar suas próprias qualidades, mas também mostrar em 

sua enunciação o espírito empreendedor que o move”16. 

É necessário esclarecer que os elementos linguísticos analisados não estão 

vinculados a uma única categoria, assim como não há um único padrão de respostas 

de empresas de reputação boa ou ruim/regular. Dessa forma, é possível encontrar 

semelhantes marcas enunciativas tanto em respostas de empresas de reputação boa 

quanto de reputação ruim. Há, sim, uma regularidade e uma tendência que norteia a 

trajetória das respostas das empresas com boa reputação de acordo com a política 

do site Reclame Aqui, como a busca de interação com o reclamante, uso de emoticons 

para tornar a linguagem mais dinâmica, apresentação da resposta com a resolução 

do problema e/ou indicativo que já se encontra em fase de resolução, convite para 

avaliar o atendimento etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16 Tradução nossa de: “Il faut décrire un parcours professionnel, expliciter ses propres qualités, mais 
aussi montrer dans son énonciation l'esprit entrepreneurial qui vous anime”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A partir das análises, podemos realizar alguns apontamentos: considerando o 

recorte deste trabalho, as respostas das empresas analisadas com boa reputação 

buscam aproximação com o reclamante e demonstram empatia com o problema 

apresentado, fazendo uso de saudações informais e utilizando, por exemplo, o recurso 

de falar o nome do cliente, uma forma de demonstrar atenção e respeito. 

Algumas empresas classificadas com reputação regular e/ou ruim também 

buscam, em certos momentos, uma aproximação com o reclamante, no entanto, 

supomos que não conseguem sustentar a aproximação nem a constituição de um 

ethos almejado pela empresa, seja porque: demorou para responder a reclamação, 

por não apresentar resolução imediata da reclamação ou por apresentar respostas 

generalizadas para todas as reclamações e que não contribuem para resolução do 

problema específico. Há, portanto, uma tensão entre o dizer e o ser; uma vez que não 

consegue a manutenção da imagem, a voz do fiador perde força, o que enfraquece, 

consequentemente, a representação produzida, e que pode resultar na construção de 

um ethos oposto ao da imagem supostamente almejada pela empresa. 

Foi observado, além disso, que a maioria das empresas com reputação ruim 

não responde às reclamações recebidas, e dentre as categorias mais reclamadas 

estão os aplicativos de mobilidade e provedores de internet. Um provável motivo para 

o não atendimento das reclamações talvez seja pelo caráter de essencialidade do 

serviço oferecido. A pandemia do coronavírus impôs que muitos serviços presenciais 

passassem a ser executados de forma remota, obrigando muitas pessoas a aderirem 

serviços de internet, entregas e mobilidade. Com relação a essas categorias, algumas 

empresas possuem canal de atendimento ao consumidor no próprio site da empresa 

para tratar de reclamações, o que pode justificar o não atendimento das reclamações 

recebidas no site Reclame Aqui. 

Observou-se também que as respostas das empresas são direcionadas a dois 

“públicos”, por assim dizer: os reclamantes e os internautas. Para os reclamantes, as 

tratativas apresentam a resolução do problema e as ações que motivaram o problema 

como forma de atenuar a responsabilidade pelo problema apresentado. Para os 

internautas, as tratativas buscam demonstrar a responsabilidade e prestatividade da 

empresa diante de situações que geram desconforto aos consumidores dos produtos 
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e serviços ofertados. Maingueneau (2008b, p. 144) apresenta esse funcionamento de 

duplicidade de enunciatários ao analisar o discurso em relatórios de organizações 

internacionais: 

A este último tipo de implícito, relaciona-se tipicamente um fenômeno de 
“duplo endereço”, uma vez que dois públicos são visados simultaneamente. 
O público oficial dos relatórios das organizações internacionais (aquele da 
cena de enunciação construída pelo texto) é todo homem ou mulher de boa 
vontade, todo membro da comunidade que compreende a língua na qual o 
relatório está escrito. Mas o conjunto efetivo de leitores visados são os 
especialistas, para quem esses textos não fazem sentido apenas pelo se 
conteúdo, mas também pela sua relação a um intertexto (relatórios anteriores 
do mesmo gênero ou textos de outros gêneros) e em função do saber que 
eles dispõem sobre as relações de força no mundo ou no interior das 
organizações internacionais. 

 

No presente estudo, o enunciatário “oficial” das respostas das empresas são 

os reclamantes, mas o público visado são os internautas que visitam o site Reclame 

Aqui para consultar a reputação de empresas antes de realizarem compras. Assim, é 

possível verificar que, em algumas respostas, as empresas não demonstram interesse 

na resolução do problema exposto, mas sim em apresentar uma resposta que possua 

no enunciado elementos que contribuam para harmonizar a maneira de dizer e ser, e 

ascender no imaginário representações valorizadas positivamente. 

O site Reclame Aqui trabalha no entremeio das relações entre empresas e 

consumidores. Para os consumidores reclamantes, o site apresenta um discurso de 

intermediador, um negociador que ajuda na resolução do problema e faz isso 

utilizando toda a cenografia apresentada no site. Para as empresas, a plataforma 

oferece dicas, cursos e treinamentos para aprimorar o relacionamento e atendimento 

dos consumidores e tratativa das reclamações, conforme a dica do site: “deve-se 

pensar a resposta pensando na audiência, não só no reclamante”. 

No mês de maio de 2021, o site apresentou às empresas uma nova ferramenta 

para melhorar o relacionamento a fim de evitar reclamações consideradas “fáceis de 

resolver”. O Reclame Aqui oferece às empresas a possibilidade de criação de um 

canal de atendimento online, que consiste em um chat na página da empresa no site 

para que consumidores conversem com a empresa antes de registrar a reclamação. 

Além do curso “Linguagens e Posturas – faladas e escritas”, já mencionado na 

introdução, a universidade Reclame Aqui oferece os cursos de “Estratégias na 

argumentação”, que tem por objetivo, conforme o site, desenvolver uma comunicação 

assertiva e o uso “correto” da argumentação escrita ou falada, e “Comunicação para 
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liderança”, curso que objetiva uma atualização e mudança de eventuais posturas 

adotadas no dia a dia de quem está no comando de equipe17. 

Assertividade e empatia são atributos valorizados pelo Reclame Aqui em 

virtude das demandas do mercado, o que pode ser percebido pelo crescente aumento 

de cursos ofertados de comunicação assertiva e de comunicação não-violenta para 

empresas que buscam melhorar o atendimento e relacionamento com clientes. É 

possível concluir, entre as respostas analisadas, que as empresas de boa reputação 

apresentam uma regularidade discursiva que remete a um tom empático e assertivo, 

embora, como também verificado, isso não constitua uma regra. 

No dia 06 de julho de 2021, o site Reclame Aqui apresentou o webinar18 

“Atendimento + Indicadores: como responder o Reclame Aqui de maneira 

Estratégica?”19, em que foram apresentadas dicas de como as empresas devem 

responder às reclamações recebidas. Os tópicos apresentados foram: atenda e 

resolva rápido; e conheça o perfil do consumidor, que se compõem de outras ações 

que estruturam os tópicos apontados, dos quais destacados aqui apenas os itens 

referentes às dicas de respostas. 

O primeiro passo, segundo o webinar, deve ser a análise da reclamação e do 

perfil do consumidor, e com base nesses dados pode ser identificado o sentimento/ a 

dor do consumidor. De posse dessas informações deve ser realizado o contato de 

forma privada com o cliente, adequando a linguagem ao perfil do consumidor. 

No item “Como realizar a resposta pública?”, é apresentado que “A resposta 

pública precisa ser acolhedora, clara e precisa esclarecer todos os pontos abordados 

pelo cliente, além de ter sido escrita corretamente”. É também sugerido que seja 

evitado o uso de resposta genérica/padrão e somente após a resolução do problema 

de forma privada é que deve ser apresentada a resposta pública na plataforma do 

Reclame Aqui. 

Embora o site Reclame Aqui não apresente de forma explícita que emprega e 

que valoriza a empatia na comunicação, essa característica é perceptível no discurso 

dos apresentadores do webinar e nas respostas das empresas com boa reputação. A 

empatia consiste em compreender (ou melhor, demonstrar compreender, por meio do 

 

 

17 Cursos da categoria “atendimento”, conforme acesso em 01 jun. 2021. Disponível em 
http://universidade.reclameaqui.com.br/categories/atendimento-69 
18 Videoconferência com finalidade comercial/educacional 
19 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=wiDwITqKmTQ. Acesso em 11 ago. 2021. 

http://universidade.reclameaqui.com.br/categories/atendimento-69
http://www.youtube.com/watch?v=wiDwITqKmTQ
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discurso) os sentimentos e necessidades do outro. No webinar, a empatia é indicada 

pelo palestrante quando este postula a necessidade de conhecer a “dor” do 

consumidor, os sentimentos que geram o descontentamento. Nas respostas das 

empresas, a empatia está relacionada/vinculada aos enunciados que se interessam 

pelo bem estar do cliente, como nos exemplos: “Como vai você?”, “Tudo bem?”, 

“Compreendemos tudo o que ocorreu” e “Eu entendo que é uma fase muito difícil”. 

A assertividade se faz presente nas respostas das empresas com relação ao 

posicionamento apresentado pela empresa para a resolução do problema, o que 

precisa ser dito e a forma como deve ser dito, pelo pedido de desculpa e pelo 

reconhecimento do erro. 

Ainda no webinar, ventilou-se que “algumas empresas” ainda apresentam uma 

resposta padrão, genérica. Esse posicionamento do site refere-se a empresas que se 

encontram presas, tal qual o “pombo engaiolado”, a um cenário de comércio obsoleto, 

não mais valorizado pela sociedade. 

Ainda que não seja o objeto desta pesquisa, foi realizado um levantamento 

sobre a reputação do próprio site Reclame Aqui e, após uma observação em uma série 

de respostas apresentadas pela plataforma, é possível constatar que elas apresentam 

disposição semelhante, no que se refere à cenografia, à de empresas classificadas 

com boa reputação (utilizam, inclusive, os mesmos emoticons). Esse funcionamento 

permite supor que empresas com boa reputação seguem os padrões dos treinamentos 

e cursos ofertados pelo Reclame Aqui. No entanto, é preciso esclarecer que o 

desenvolvimento de tais cenografias nas respostas pode e é utilizado também por 

algumas empresas de reputação regular, não vinculando necessariamente uma “boa 

resposta” a uma boa reputação. 

O site apresenta um discurso pautado na manutenção de imagem que tem 

perante ao público consumidor de seus serviços. Para os internautas, é um site de 

reclamação e que ajuda na resolução de problemas e na pesquisa da reputação de 

empresas. Para as empresas, o site oferece uma oportunidade de apresentar uma 

justificativa para resolução de problemas específicos e, em um funcionamento mais 

amplo, para melhorar a imagem da empresa perante ao público. 

Com este capítulo encerramos o trabalho “Respostas de empresas no site 

Reclame Aqui: uma análise do ethos discursivo”, que teve o objetivo de analisar o 

ethos discursivo em respostas de empresas, sob a perspectiva da Análise do Discurso 

de linha francesa, tendo como corpus um recorte de categorias do site Reclame Aqui. 
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No desenvolvimento da pesquisa, em especial, a partir da análise dos dados, 

constatou-se que o site Reclame Aqui oferece condições de prática discursiva para 

que empresas possam apresentar sua resposta ao cliente reclamante. Embora não 

seja obrigatório para empresas cadastradas na plataforma, há um direcionamento de 

respostas consideradas “boas” pelo site e, em virtude dessa tendência, são oferecidos 

cursos e treinamentos para melhoria no atendimento ao cliente, o que pode ser 

considerado uma forma tácita de imposição da política do site e de assujeitamento 

para empresas que buscam uma boa imagem e reputação. Com relação ao discurso 

das respostas, pode-se dizer que algumas empresas fazem, nesses parâmetros, bom 

uso da oportunidade, apresentando a resolução do problema em um tom de empatia 

e assertividade e conseguindo suscitar a representação de credibilidade e confiança; 

enquanto outras empresas se prendem a discursos avaliados como “engessados”, 

que prejudicam a construção e percepção de uma imagem positiva. 

É necessário ressaltar que, embora algumas respostas apresentem estruturas 

e elementos discursivos análogos, as reputações das empresas podem ser diferentes. 

Em outras palavras, uma “boa resposta” pode vir a gerar percepções favoráveis para 

a imagem da empresa, mas não será o único fator determinante para se conseguir 

uma boa reputação na plataforma. 

Espera-se que, a partir deste trabalho, haja um fomento à realização de outros 

estudos sobre o ethos discursivo empresarial em ambientes digitais, uma vez que as 

mudanças nos discursos e comportamentos são constantes e no ambiente digital isso 

acontece ainda mais velozmente. Assim, um atributo empresarial muito valorizado na 

atualidade pode não ter o mesmo prestígio em um futuro próximo, pois passará a ser 

um elemento essencial e não mais um diferencial que agregará valor para a imagem 

da empresa. São também sugeridos estudos discursivos acerca da empatia e do 

alcance da inteligência artificial no atendimento ao cliente, bem como das percepções 

despertadas pelo discurso robotizado com tom cada vez mais “humanizado”. 
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