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APRESENTAÇÃO
Bem-vindos, participantes!
Nesta oficina, apresentamos os “anúncios de classificados”. Trata-se de mais um gênero
presente nos jornais que aproveita da popularidadedesse veículo de comunicação para
divulgar serviços e produtos. Conhecer esse gênero significa ampliar a participação em
situações comunicativas muito relevantes de nossa sociedade.
Vamos nesta oficina conceituar o gênero e reconhecer algumas características a partir de
alguns exemplos. Para isso, utilizaremos a apresentação em PowerPoint. Se vocês ficarem com
alguma dúvida, entre no fórum “Anúncios: o que são?”e nos escreva. Por fim, apontaremos
algumas atividades para reconhecer os principais recursos do anúncio de classificados.
Boa semana!

FÓRUM

Título: “Anúncios: o que são?”
Descrição: Esse espaço é para tirarmos dúvidas sobre o que conversamos sobre “anúncios de
classificados”
Réplica:
Título: O que você quer saber sobre anúncios?
Descrição: Fique à vontade para compartilhar suas dúvidas conosco.

POWERPOINT
Título: Conhecendo os classificados
Descrição: Leitura de anúncios e comentários sobre o gênero.

APRESENTAÇÃO
Imagem de um classificado
1) Conhecendo os Classificados

(O Globo, 26 de junho de 2020)

Essa imagem é um exemplo de uma página de Anúncios de Classificados. Como é possível
observar, a seção é formada por pequenos quadros, disposto geralmente em colunas.

2) Conceito de Anúncios de Classificados

(Correio Braziliense, 24 de maio de 2020)

Anúncios de Classificados:seria uma espécie de anúncio em que o próprio negociante torna
público sua intenção comercial. O jornal vende o espaço, servindo de meio para divulgação.
Esse gênero tem o objetivo de vender, comprar, alugar, prestar serviços etc. Vale destacar que
os Classificados reúnem diversas intencionalidades, variadas vozes.

3) Organização

(Correio Braziliense, 24 de maio de 2020)

Todas essas vozes são organizadas em pequenos quadros e classificadas, facilitando a sua
localização. Assim, o interessado em uma oportunidade de emprego de cozinheiro, por
exemplo,pode ir direto à subseção deempregos e observar os diversos anúncios nessa área.

4) Classificação dos anúncios
Imagem para exemplificar a classificação

(Jornal Extra, 13 de agosto de 2020)
Esse anúncio obedece a seguinte classificação: tipo de anúncio (“Imóveis”), subtipo (“Compra e
Venda”), região (“Zona Centro”), bairro (“Gamboa”) e quantidade de quartos (“1 quarto”).

5) Categorias
Imagem

(O Dia, 24 de maio de 2020)
Cada jornal procura,à sua maneira e de acordo com a demanda da sociedade, organizar os
itens, contudo, há uma certa recorrência: veículos, imóveis, serviços, empregos.

(O Globo, 26 de junho de 2020)

6) Objetividade

Imagem de um anúncio (objetividade)

(Correio Braziliense, 24 de maio de 2020)

Em três linhas o anunciante apresentou as informações essenciais para seu objetivo.
Presume-se que o leitor que realize uma pesquisa nos classificados tenha pressa e só queira as
informações essenciais para a confirmação de um negócio. Por isso, o texto geralmente curto.

7) Objetividade no texto
Outro dado importante é o fato de o gênero ter surgido no impresso, com espaço bem
limitado. O anúncio geralmente é cobrado por linhas ou por letras. Por esses motivos, é
comum abreviações, frases nominais, omissões de palavras de ligação (preposição).

(Correio Braziliense, 24 de maio de 2020)
Nesse exemplo, destaca-se o cargo oferecido, “corretor(a)” e seus requisitos. Nota-se o
frequente uso de abreviações “c/exper.” (com experiência), “ót.” (ótima). “lt” (lote), “entr”
(entrada). Algumas só recuperadas por profissionais da área, como em “capt.”(captação?).

8) Texto descritivo
Imagem de partes de objeto

(Jornal Extra, 13 de agosto de 2020)

Como o anunciante costuma oferecer um produto ou serviço e dispõe geralmente apenas da
linguagem verbal, faz-se necessária a descrição das partes. É o que acontece com o anúncio do
imóvel na Freguesia. Esse apartamento é formado de sala, dois quartos, cozinha, banheiro e
vaga na garagem. Com essas informações, o interessado consegue reconstruir na cabeça esse
imóvel e verificar se atende ao seu interesse.
9) Qualidades
Imagem de Qualidades

(Jornal Extra, 13 de agosto de 2020)
O anúncio ilustra outro ponto recorrente: a presença de qualificações avaliativas,
essencialmente positivas: “toda equipada”, “em perfeitas condições” e “Oportunidade rara”.

O texto apresenta as características do anúncio,sobretudo, sua composição, suas qualidades,
vantagens. Também é informado o contato, dependendo do anúncio, o preço.

10) Uma visita ao passado

(Jornal do Commercio, 27 de fevereiro de 1870)

A prática de anunciar é tão antiga quanto o jornal. Nesse exemplo, o anúncio oferece
imóveisno Rio Comprido. Como é possível observar o texto é mais longo, com mais detalhes.

11) Especialização
Com o avanço de novas mídias, os anúncios de classificados conheceram novas maneiras de
publicidades:
Sites de vendas

(https://www.olx.com.br/)
Geralmente, se especializam em algum serviço ou produto. Nesse exemplo, o site é
especializado em compras e vendas de qualquer produto.

12) Especialização em imóveis

(https://www.zapimoveis.com.br/)
Já o exemplo apresentado é especializado em imóveis.

13) Site de classificados dos jornais
Os jornais também procuraram ocupar esse espaço:

http://classificados1.folha.com.br/
http://classificados.globo.com/
https://www.classificados.em.com.br/

14) Alguns são disponibilizados pela internet e no jornal impresso

(http://classificados1.folha.uol.com.br/negocios/anuncie-planos)
Nesse exemplo, podemos inclusive comparar a maneira como cada veículo apresenta o
anúncio. Como é possível perceber, o anúncio online tem muito mais espaço e permite a
inclusão de imagem.

Tem a vantagem de atualização instantânea, preço mais acessível, divulgação mais
abrangente.

15) Gêneros associados
Apesar de não ser um gênero propriamente jornalísticos, tem sido muito comum a relação
com reportagem com informações sobre algum setor.

(O Estado de S. Paulo, 10 de maio de 2020)
Nessa reportagem, relatam-se as condições de trabalho em Home Office, uma situação que
ganhou relevância com a pandemia. Trata-se de uma reportagem na seção dos Classificados.
Sua inclusão se justifica em função do assunto relacionado a uma categoria (profissão ou
emprego). O leitor dessa categoria pode se interessar por esse assunto também.

16) Outros anúncios

(Jornal Extra, 13 de agosto de 2020)

Os anúncios de classificados podem ainda apresentar: avisos públicos, licitações, editais,
leilões. Nesse caso, o empregador precisa tornar público o abandono de emprego de sua
funcionária para dar prosseguimento nos trâmites trabalhistas. Por isso, utiliza a seção dos
Classificados para dar essa publicidade.

17) Retomando

Os anúncios de classificados visam tornar pública aos leitores do jornal uma atividade. Pode
servender, comprar, alugar, prestar serviços etc.
Os diversos anúncios são organizados a partir das atividades oferecidas, obedecendo a
categorias relevantes para os leitores do jornal;
Esses anúncios são geralmente objetivos, com linguagem simples e descritiva;
Nota-se a migração dessa seção para o meio virtual, o que modifica a organização do texto;
Apesar de não ser propriamente o texto jornalístico, mas um texto no jornal, os anúncios de
classificados podem sugerir a produção de reportagem sobre as áreas disponíveis (profissão,
imóveis, veículos etc.).

PROPOSTAS

Proposta 1
Geralmente, os jornais organizam os anúncios por categorias (imóveis, automóveis, empregos
e serviços). Pesquise nos jornais um exemplo de uma dessas categorias e comente se o texto
apresenta claramente o que pretende anunciar.
Proposta 2
Já sabemos que um anúncio de classificados é objetivo, descritivo e tem por finalidade a
divulgação de algum produto ou serviço. Vamos exercitar a produção desse gênero? Produza
um anúncio de Classificados. O produto a ser anunciado deve ser o “Jornal Nossa Voz”.
Procure descrever no anúncio as qualidades desse Jornal.
Proposta 3
O anúncio a seguir foi publicado online, no final de um texto juntamente com outros textos
publicitários. Reescreva o anúncio, considerando sua organização no jornal impresso.
PUBLICIDADE

Ao clicar, o leitor é direcionado para uma aba com informações e com a possibilidade de
comprar online:

(Revista Veja online, 04 de setembro de 2020)

Proposta 4
Leia o texto “Motoboy está desvalorizado” a seguir:
Imagem:

(A Tribuna, 7 de julho de 2020)

Texto
Levantamento divulgado nesta segunda-feira pelo site de pesquisas MercadoMineiro aponta
a desvalorização do serviço de entregadores por aplicativos em Belo Horizonte entre 2016
e 2020. Na última quarta-feira, uma mobilização nacional desses motoboys pediu por
valorização e melhores condições de trabalho, principalmente durante a pandemia do novo
coronavírus.
Em um dos aplicativos, o MercadoMineiro fez uma simulação de uma entrega de um
envelope na cotação padrão da Avenida Raja Gabáglia para a Praça Sete. O valor mais
barato do serviço é R$ 10, enquanto o mais caro é R$ 35. A diferença é de 250%, com média
de preço de R$ 16,85. Quando se compara esses números com os dados de 2016, percebe-se
que há fundamento nas solicitações. O mesmo trajeto, da Raja Gabáglia até a Praça Sete,
tinha preço médio de R$ 18,35, uma redução de R$ 1,50 (ou 8,17%) no valor.
Já o frete para entregar nas proximidades da empresa ficou mais vantajoso. Os valores atuais
variam de R$ 9,90 a R$ 35. A diferença é de 253%, com média de R$ 16,05. Em 2016, os
serviços próximos têm média de R$ 15,43, o que mostra R$ 0,62 de aumento para
atualmente. Outro ponto importante a se considerar é o preço da gasolina em 2016 e neste
ano. Segundo o MercadoMineiro, o preço médio do litro desse combustível em julho de 2016
era de R$ 3,57. Já atualmente o preço médio é R$4,062, com aumento de 13,53%.
O texto é uma reportagem sobre a desvalorização do trabalho do motoboy. A reportagem
foi publicada na seção dos Classificados, pois é um assunto de interesse de uma área
divulgada na seção (emprego).

Crie um anúncio solicitando um motoboy. Procure apresentar qualidades exigidas do
profissional.
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