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RESUMO 

O estudo aqui apresentado pretende compreender as lógicas de determinados modelos de 

publicidade incorporados de modo oculto às produções midiáticas, considerando o contexto 

de midiatização contemporâneo. Partimos da hipótese de que a Publicidade Oculta, enquanto 

narrativa midiática que permeia o cotidiano, compõe uma estratégia de legitimação velada 

para o avanço dos interesses de mercado a partir de um discurso de enfraquecimento do 

Estado, que visa o avanço e consolidação do sistema neoliberal. Para tanto, nos debruçaremos 

sobre a comunicação do banco BTG Pactual e seus respectivos formatos no portal da revista 

Exame, que estruturam a Publicidade Oculta do banco, enquanto objeto da pesquisa. Serão 

investigados seis anúncios em publieditoriais veiculados pelo banco no portal on-line da 

revista Exame entre dois períodos: outubro de 2018 a dezembro de 2018 e junho a julho de 

2019. Desse modo, o corpus de pesquisa servirá de base para analisar o agendamento de um 

tema pertinente a ―todos‖ os cidadãos brasileiros: a Previdência; a partir de um discurso 

oculto, para a manutenção do interesse de poucos e a serviço do mercado do capital. Para 

compor a metodologia, realizaremos a investigação do corpus a partir dos métodos de Análise 

Semiótica Peirceana e a Análise do Discurso de Linha Francesa, além de revisão bibliográfica 

e um estudo de caso com articulação teórica e levantamento de dados sobre o cenário 

político-econômico analisado. A perspectiva de mídia (KELLNER, 2001), midiatização 

(SODRÉ, 2002; 2014), publicidade contemporânea (ATEM, 2008), (PEREZ, 2007; 2015), 

Publicidade de Utilidade Pública (SALDANHA, 2019); Análise do Discurso (ORLANDI, 

2001), Análise Semiótica (SANTAELLA, 2002) e as questões éticas publicitárias 

(BRAGAGLIA, 2017) serão algumas das temáticas aqui abordadas, para o desenvolvimento 

do referencial teórico. 

 

 

Palavras-chave: Midiatização. Publicidade oculta. Mídia e Cotidiano. Publieditorial digital. 

BTG Pactual. 
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ABSTRACT 

 

This study intends to understand the operation of certain advertising models incorporated in a 

hidden way to media productions, considering the context of mediatization in contemporary 

times. We start from the hypothesis that Hidden Advertising, as a media narrative that 

permeates everyday life, composes a strategy of hidden legitimation for the advancement of 

market interests based on a discourse of weakening the State, which aims to advance and 

consolidate the neoliberal system. To this end, we will focus on the communication of the 

BTG Pactual bank and its respective formats on the Exame website, which structure the 

bank's Hidden Advertising, as the object of this research. We will investigate six advertorials 

published by the bank on the Exame website between two periods: October 2018 to 

December 2018 and June to July 2019. In this way, the corpus of the research will serve as a 

basis for analyzing the agenda building of a topic pertinent to ―all‖ Brazilian citizens: Social 

Security; from a hidden discourse, to maintain the interests of the market and a small social 

group. In this sense, to compose the methodology, we will investigate the corpus using the 

methods of Semiotic Analysis, French Discourse Analysis, as well as bibliographic research 

and a case study with theoretical articulation and data collection on the analyzed political-

economic scenario. The media perspective (KELLNER, 2001), mediatization (SODRÉ, 2002; 

2014), contemporary advertising (ATEM, 2008), (PEREZ, 2007; 2015), Public Utility 

Advertising (SALDANHA, 2019); Discourse Analysis (ORLANDI, 2001), Semiotic 

Analysis (SANTAELLA, 2002) and ethical issues in advertising (BRAGAGLIA, 2017) will 

be some of the themes studied, for the development of the theoretical framework. 

 

Keywords: Mediatization. Hidden Advertising. Everyday life. Advertorial. BTG Pactual. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Comunicação, observada através da articulação de discursos que compõem o 

cotidiano, é um local privilegiado para a contemplação de peculiaridades e características da 

sociedade. Ainda que não seja retratado o total enquadramento de uma realidade, — 

considerando as complexidades existentes — os efeitos de sentido produzidos e veiculados 

nos mais diversos formatos comunicacionais podem fornecer evidências sobre as dinâmicas 

envolvidas na produção dos discursos. 

Dessa forma, Eni Orlandi aborda, em seus estudos sobre Análise do Discurso, a 

linguagem como uma ação, um movimento. Para a autora, a prática discursiva se materializa 

―não no sentido de efetuar atos, mas porque pratica sentidos, intervém no real‖ (ORLANDI, 

2001, p. 5). E é a partir desta perspectiva que surge a inquietação inicial, que germinou a 

presente pesquisa: construir conhecimentos, ao menos em um restrito recorte, sobre os 

formatos de comunicação que nos atravessam, levando em consideração que somos sujeitos 

inseridos em uma sociedade de matriz ocidental e capitalista. Se os discursos são convertidos 

em práticas, para nós é premente compreender como é estruturada a produção da 

comunicação contemporânea e quais são as tendências apresentadas que têm ocasionado 

intervenções no real. 

Na obra ―A ciência do comum: Notas para o Método comunicacional‖ (2014), Muniz 

Sodré aponta para um crescente alinhamento da comunicação ao discurso financeiro, 

constituindo um ―par indissolúvel‖ (ibid, p. 55) nos dias atuais. Nas palavras de Sodré, ―o 

capitalismo contemporâneo é ao mesmo tempo financeiro e midiático: financeirização e 

mídia são as duas faces de uma moeda chamada sociedade avançada [...]‖ (idem). Nesse 

contexto, a comunicação é, cada vez mais, instrumento de articulação mercantil, afetando 

práticas políticas, sociais e culturais. 

Como publicitária atuante e graduada na área, o recorte inicial de pesquisa não 

poderia ser outro, se não um trabalho aplicado à publicidade. Junto à orientação da Professora 

Patrícia Saldanha, que detém extensa experiência de mercado e acadêmica, nosso intuito é 

propor reflexões a partir de um estudo voltado às complexas estratégias publicitárias 

contemporâneas, assim como um olhar atento aos discursos apresentados e legitimados por 

novas técnicas de persuasão. 

Levantamos, a exemplo da correlação mídia e mercado, o debate efervescente no 

Brasil, sobretudo nos anos de 2018 e 2019, acerca da Previdência Social e da aprovação de 

uma Nova Reforma pautada em rigorosas mudanças no tempo de contribuição e nos 
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benefícios das classes trabalhadoras. A opinião pública se mostrou dividida, ainda que a 

percepção seja de que a mídia tradicional, de uma forma geral, tenha buscado justificar os 

critérios rígidos da reforma como necessários. Abordagens jornalísticas sobre o tema eram 

frequentes, contudo foi surpreendente observar narrativas de antecipação e defesa da 

alteração previdenciária também no âmbito publicitário, como pôde ser visto em diversos 

formatos comunicacionais veiculados, ao qual destacamos aqui o discurso empregado pelo 

banco BTG Pactual. 

 Através de pesquisa exploratória como alicerce do estudo, dando início ao percurso 

metodológico, notou-se que, em uma visão ampla, uma das narrativas que constituíam a 

comunicação do BTG Pactual era baseada na utilização da própria reforma como argumento 

para o fortalecimento da iniciativa privada. Entre os mais diversos tipos de anúncios do banco 

foi possível perceber uma característica comum em grande parte das publicidades: o aspecto 

comercial das mensagens do BTG Pactual foi deslocado como elemento secundário, dando 

lugar a uma composição aparentemente não publicitária. Conteúdos explicativos com caráter 

pedagógico sobre finanças e investimentos, como a previdência privada; parcerias com 

figuras de influência; e ―matérias jornalísticas‖ pagas foram — e ainda são — alguns dos 

modelos adotados pelo banco na construção discursiva em torno do panorama econômico do 

país. 

O enredamento comunicacional em questão se torna ainda mais complexo quando 

temos conhecimento da transação realizada pelo banco para a compra da revista Exame, que 

pertencia à editora Abril. O domínio de um veículo de mídia consolidado há anos no mercado 

e que passa a pertencer a uma instituição financeira pode ser interpretado como manifestação 

do que Sodré pontua sobre a operação financeirizada da comunicação. 

Nesse sentido, as informações levantadas já indicavam uma estruturação publicitária 

multifacetada, na qual os recursos de consolidação das mensagens do BTG Pactual 

convergiam para uma apresentação de estética não comercial dos anúncios. 

Tal tendência de camuflagem da comunicação publicitária não se faz presente apenas 

como elemento exclusivo da sociedade moderna. As tentativas de dissimulação de conteúdo 

datam de muitos anos atrás — os antigos informes publicitários, por exemplo, agora são 

denominados publieditoriais. Entretanto, é no panorama contemporâneo dinâmico e 

hiperconectado — com maior variedade de formatos, plataformas e produtos midiáticos — 

que as técnicas de persuasão têm se complexificado. 

Em um contexto onde há fluxo constante de uma gigantesca quantidade de dados e da 

velocidade de circulação de informações, as características do cotidiano que são vivenciadas 
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atualmente remetem a uma lógica de instantaneidade de ações e compreensões acerca da 

realidade. Em um clique, se torna viável interagir com outrém, reverberar conteúdos autorais 

e de terceiros, adquirir um produto ou acessar materiais de entretenimento e informativos, 

manifestando novas práticas imediatistas de consumo, sociabilidade e compreensão da 

realidade. 

Se, por um lado, a dinâmica tecnológica permite que a produção, a circulação e o 

acesso às informações estejam disponíveis a uma parcela mais abrangente da sociedade, em 

contrapartida, a imersão em um ambiente de múltiplos estímulos e ampla conectividade pode 

conduzir a um estado de pouca reflexão sobre o próprio papel e a relação dos sujeitos com 

este âmbito informacional. O panorama contemporâneo remonta ao processo de 

aperfeiçoamento da área de informática e dos dispositivos técnicos — que teve início durante 

o século XX e perdura até hoje — além do advento da internet, que vem desencadeando 

mudanças no campo da comunicação e na conformação da mídia e dos produtos midiáticos. 

 Ao observar as práticas comunicacionais contemporâneas é possível notar, na 

veiculação dos conteúdos midiáticos, uma lógica em que a mensagem se apresenta 

incorporada de forma ubíqua ao cotidiano — no que tange, sobretudo, ao campo da 

publicidade. As dinâmicas de veiculação são norteadas em função da personalização do 

conteúdo, alta segmentação do público, novos dispositivos e recursos tecnológicos. 

Corporações têm direcionado seus anúncios menos ao teor de seus serviços ou à 

materialidade de seus produtos e mais à imagem da marca em seu aspecto simbólico. Como 

parte deste processo, o imaginário projetado em torno das empresas como ―estilos de vida e 

imagens socialmente desejáveis‖ (KELLNER, 2001, p. 324) é criado e propagado com 

minúcia por agências de publicidade, em uma construção e gestão que pode envolver anos de 

desenvolvimento. 

Acerca desse caráter cada vez mais representativo da publicidade, Atem (2008) afirma 

que ―ela nos oferta referenciais, parâmetros (consumistas e individualistas) para a existência 

cotidiana‖ (2008, p. 1), de modo que, nesse contexto, as marcas, apoiadas no discurso 

publicitário, assumem o papel semelhante ao de uma ―ilha de sentido‖, proporcionando ―a 

sensação efêmera e frágil de estabilização afetiva‖ (idem, ibidem, p. 1). 

Em meio a essa dinâmica, em que a essência do que é veiculado a partir de 

―representações empresariais‖ busca ser incorporada ao modo de vida dos sujeitos, a 

Publicidade é, de certo modo, naturalizada em diversas instâncias da vida moderna — no que 

tange à utilização de um discurso de autoridade ou mesmo a um apelo ao entretenimento 

através da ―publicização‖ de conteúdos, como afirma Casaqui (2011). Tal mecânica pode ser 
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desdobrada por meio de técnicas de product placement
1
, publieditorial, anúncios publicados 

por ―influenciadores digitais‖ e promoção de experiências, além das mais diversas roupagens 

assumidas. 

Na prática, discursivamente, a mensagem publicitária passa a não representar uma 

ruptura da linearidade da programação, como previam os estudiosos do Mass Communication 

Research, mas sim uma proposta mimética que se ajusta à lógica específica das produções 

midiáticas, muitas vezes integrando o próprio conteúdo. Uma analogia pertinente entre a 

oposição da abordagem tradicional e oculta pode ser estabelecida a partir do site de 

compartilhamento de vídeos YouTube: a plataforma possui, em sua configuração, espaços 

reservados a anúncios, alguns dos quais antecedem e até interrompem a reprodução dos 

conteúdos disponibilizados; por outro lado, em um modelo mais sutil e mascarado, os 

próprios vídeos publicados por usuários podem possuir apelo comercial, principalmente na 

relação dos influenciadores digitais como porta-vozes vinculados às marcas. 

Assim, o conjunto de características do que seria um anúncio publicitário torna-se 

cada vez menos definido e distante dos formatos de publicidade comercial tradicional e não 

há uma clara identificação ou percepção do público de que a mensagem emitida é um anúncio 

publicitário.Se, há alguns anos, ―a compreensão do que constituíam as atividades publicitárias 

era mais clara para todos‖ (SANTAELLA; MENDONÇA, 2009, p. 22), sabe-se que, hoje, 

elas passam por constantes reconfigurações e assumem uma postura de ocultação em relação 

a sua apresentação e às ferramentas tecnológicas que utiliza. 

Com base no contexto apresentado, adotaremos neste trabalho a noção de Publicidade 

Oculta
2
, para designar uma estratégia comunicacional estruturada, que se ―mistura com o 

cotidiano, a cultura em geral, e passa suas mensagens, as quais nem parecem muito 

publicitárias [...] trabalhando positivamente a marca, mas de modo que os consumidores mal 

se deem conta da centralidade das marcas promotoras.‖ (ATEM et al., 2015, p. 2). 

                                                 
1 

Product placement ou Tie-in: Trata-se da inserção de uma mercadoria ou marca contextualizada em um 

produto midiático, de modo que o anúncio faça parte da própria narrativa. 
2
 Neste ponto, é interessante mencionar o estudo de Vance Packard (1957), que trabalha a noção de uma 

publicidade em vias de persuasão oculta  através do inconsciente na obra ―The Hidden Persuarders‖ — 

publicada no Brasil com o título "Nova Técnica de Convencer Persuasão Oculta / Domínio Público pelo 

Subconsciente / Sugestão Subliminar‖. Para o autor, as estratégias de venda adotadas pela publicidade utilizam, 

cada vez mais, conhecimentos advindos do campo da psicologia, visando alcançar níveis do inconsciente mental 

(PACKARD, 1957 apud BRAGAGLIA, BEZERRA, 2019, p. 58). Na presente pesquisa, apresentamos uma 

noção de Publicidade Oculta distinta, na qual há uma estrutura multifacetada de legitimação velada dos 

discursos através da mídia — sem relação direta com os estudos de Packard. Assim, não trazemos os processos 

psicológicos e o uso de técnicas de acesso ao inconsciente como questões balizadoras, no entanto, reconhecemos 

a relevância da obra e o uso original e pioneiro dado ao termo ―hidden‖ - oculto - ou ―clandestino‖ na obra de 

Packard (1957). 
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A pesquisadora Ana Paula Bragaglia, com ampla pesquisa que possui enfoque no 

tema, apresenta os termos ―invisível‖, ―camuflada‖, ―oculta‘, entre outros, para tratar e 

discutir os novos formatos de publicidade. Na obra, ―Ética na Publicidade: por uma nova 

sociedade de consumo‖, Bragaglia e Ferreira (2017) afirmam: ―Por uma Publicidade invisível 

ou camuflada/oculta/dissimulada entende-se as táticas que, embora destaquem ou sugiram 

marcas e produtos, não são apresentadas como publicidade, ou seja, como ações carregadas 

de uma intenção persuasiva‖ (p. 270). Nessa pesquisa, utilizamos também o termo 

―Publicidade Oculta‖ a partir de ponto de partida semelhante, no entanto, temos como 

perspectiva uma estratégia específica, em que a ocultação se dá de forma articulada, a fim de 

legitimação de interesse(s) da marca através de uma campanha integrada. 

Ao discorrer sobre o tema deste estudo entre o meio acadêmico e grupos de pesquisa 

relacionados, a indagação que tem sido recorrente, será nossa questão norteadora: Se o objeto 

trata de uma publicidade que é oculta, como é possível identificá-la e estudar os traços que a 

compõe? Trabalhamos a noção principal de Publicidade Oculta não como um modelo que 

encubra todos os aspectos relativos às marcas, ideias ou produtos, mas como uma 

reconfiguração da publicidade que se mistura às características de formatos e narrativas do 

cotidiano e oculta deliberadamente elementos que poderiam evidenciar seus aspectos 

comerciais, atuando, portanto, nos limiares do que é considerada uma comunicação ética. 

Complexificando ainda mais esta mecânica comunicacional, é relevante mencionar fatores 

como coletas de informações via web e a ação de algoritmos nos processos de segmentação e 

direcionamento de conteúdo específico, funcionando como um agenda-setting da 

Publicidade, que não só hierarquiza ―pautas‖ comerciais, mas também quaisquer informações 

que sejam de interesse das corporações. 

Não obstante a presença da dimensão tecnológica nesta explanação inicial, este 

trabalho não se propõe a analisar apenas os aspectos digitais ou informáticos que envolvam a 

comunicação enquanto prática, mas justamente uma perspectiva que parte do 

desenvolvimento da tecnologia como um fator modificador da mídia, reinventando seus 

processos de produção e veiculação. 

Além disso, consideramos que a tentativa de criar uma publicidade que transmita suas 

mensagens, de modo a ocultar suas características comerciais pode ocasionar uma perda da 

percepção da realidade tal como ela é, a partir da transfiguração dos formatos do anúncio e as 

intenções mercadológicas. Tal processo pode ser compreendido como uma exacerbação do 

que o filósofo Karel Kosik definiu como ―mundo da pseudoconcreticidade‖, na obra 

―Dialética do Concreto‖ (1976). Se, de acordo com Kosik, a própria constituição do cotidiano 
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já é sistematizada por uma tendência alienante — ―um claro escuro‖ (1976, p. 15) na qual a 

essência é sobreposta pelo fenômeno — nesse contexto em que a manifestação da essência no 

real é deliberadamente ocultada, considera-se notável a necessidade de um desvio analítico 

por parte dos sujeitos, para a apreensão e identificação de quais elementos compõem a 

realidade concreta. 

Como objetivo geral da pesquisa, nos empenharemos em compreender as lógicas de 

produção e esmiuçar as características do que constitui a Publicidade Oculta e em que 

contexto se insere. O objetivo tem como ponto de partida a hipótese central de que a 

Publicidade Oculta, enquanto narrativa midiática que permeia o cotidiano, compõe uma 

estratégia de legitimação velada para o avanço dos interesses de mercado a partir de um 

discurso de enfraquecimento do Estado e naturalização da lógica neoliberal. 

Como hipótese secundária, trabalhamos também com o horizonte de que o processo 

de conhecimento das dinâmicas discursivas e semióticas que engendram a Publicidade 

Oculta, tornaria possível identificar e refletir criticamente sobre as técnicas silenciosas de 

avanço do mercado a partir da ―publicização‖ de discursos hegemônicos. 

Sobre as propostas aqui apresentadas — baseadas na investigação dos formatos 

publicitários e na busca por uma compreensão consciente do processo de leitura da 

Publicidade Oculta —, é importante mencionar o que pontua Muniz Sodré (2014), a fim de 

que nossa proposição não aparente uma mera panaceia. Para o autor, uma ―resistência 

‗autêntica‘‖ ao processo de reificação
3
, com base na transformação da consciência individual 

não seria viável no panorama atual, visto que o próprio fetichismo também submete a 

subjetividade dos sujeitos a uma forma reificada, que retorna à própria lógica antecessora. Tal 

colocação é muito próxima ao que afirma Boaventura de Sousa Santos (2002, p. 239) acerca 

da racionalidade constituída ao longo dos anos; para Santos, toda e qualquer argumentação 

criada a partir do modelo ocidental, invariavelmente tende a seguir uma tendência 

silenciadora, ―indolente‖, e que reverbera de maneira imperativa as cristalizações científicas. 

Da mesma forma, pondera Sodré, ―sem inventar um novo modo de inteligibilidade, capaz de 

criticar o conhecimento hegemônico, a crítica acaba convertendo-se na administração do já 

conhecido e já dado‖ (SODRÉ, 2014, p. 161). 

Nesse estudo, concordamos com a premência de se pensar numa nova perspectiva em 

relação à teoria da comunicação, assim como um modelo mais crítico em relação à 

racionalidade instrumental que vigora na atualidade — conforme a arguição de Sodré e 

                                                 
3
 Discorreremos sobre o conceito mais a frente, no primeiro capítulo. 
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Boaventura (Santos) em suas obras —, porém o que propomos aqui é uma pequena parte 

deste processo, mais próxima do conceito de ―redescrição‖, apresentado por Sodré, enquanto 

a ―[...] elaboração de um novo horizonte educativo ou autoeducativo capaz de reequilibrar a 

consciência do sujeito em face da violência semiótica da globalização‖ (2014, p. 156). 

A fim de compreender as dinâmicas de produção e características que constituem a 

Publicidade Oculta enquanto processo de consolidação do mercado, percorreremos os 

seguintes objetivos específicos: Inicialmente, pretendemos compreender o modo com que a 

comunicação tem se configurado e reconfigurado em um contexto de confluência do processo 

de midiatização e dos interesses de mercado no campo comunicacional. Em seguida, 

buscaremos realizar um levantamento de conceitos publicitários afins à temática central deste 

trabalho, a Publicidade Oculta. Na sequência, nosso intuito é investigar como a Publicidade 

Oculta se estabelece, de forma ampla, na comunicação de uma marca — nesta pesquisa, 

utilizaremos o BTG Pactual; Além disso, discutiremos as questões éticas relacionadas ao 

tema, no que tange ao mascaramento dos conteúdos publicitários em outras roupagens que 

não sejam identificadas pelos sujeitos como sendo de teor comercial; Por fim, buscaremos 

analisar quais são as características discursivas e semióticas que estruturam anúncios dentro 

da lógica da Publicidade Oculta. 

O corpus a ser trabalhado para análise é a ação comunicacional do banco BTG 

Pactual no portal eletrônico da revista Exame, antes mesmo que o banco efetuasse a compra 

do veículo de mídia. A divulgação é composta por uma coletânea de publieditoriais publicada 

no site com frequência mínima de uma matéria mensal. Serão empregados, como parte da 

metodologia de pesquisa, além da pesquisa exploratória, a revisão bibliográfica do referencial 

teórico, um levantamento em moldes de Estudo de caso, para a investigação do objeto da 

pesquisa — a estratégia de Publicidade Oculta do BTG Pactual — e os métodos de Análise 

do Discurso e Análise Semiótica, para a compreensão do corpus — os três (3) primeiros e 

três (3) últimos publieditoriais
4
 publicados pelo BTG Pactual no portal on-line da revista 

Exame
5
. No que tange ao período temporal, os três (3) anúncios iniciais foram publicados 

entre outubro, novembro e dezembro de 2018, já os três (3) últimos publieditoriais foram ao 

ar nos meses de junho e julho de 2019. O critério para o recorte de análise se baseou na 

perspectiva de compreensão sobre como se deu a construção discursiva no lançamento e na 

finalização da sequência de matérias pagas do BTG Pactual Digital. Buscamos, assim, 

                                                 
4
 A área do site que contém a série de matérias publieditoriais está disponível em: 

<https://exame.com/investimentos-btg/>. Acesso em: 20 de jun. de 2020. 
5
 Idem. 

https://exame.com/investimentos-btg/
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apreender as informações sobre a constituição desse tipo de discurso e estética publicitária, a 

partir dos apontamentos obtidos nas análises. 

Metodologicamente o trabalho pretende se desenvolver em dois segmentos. Na 

primeira etapa, localizada no primeiro e segundo capítulos, será realizada a coleta de 

informações através de levantamentos sobre o BTG Pactual, a editora Abril — proprietária 

original da revista Exame — e a Previdência Social no Brasil, para uma compreensão ampla 

da comunicação a partir da investigação do cenário. Faremos, desse modo, uma triangulação 

de dados, articulando o histórico da empresa, o contexto econômico e político e a mecânica 

da comunicação, observando também as práticas adotadas pelo BTG Pactual. De acordo com 

Yin (2005, p. 32), o estudo de caso ―é uma investigação empírica‖ para a pesquisa de ―um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto de vida real‖ (id, ibid). Este método 

―baseia-se em várias fontes de evidências, com dados precisando convergir em formato de 

triângulo, e [...] beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para 

conduzir a coleta e a análise de dados‖ (Yin, 2005, p. 32-33). 

 Em um segundo momento, no terceiro e quarto capítulos, com o intuito de apreender 

os sentidos e as características que compõem um modelo de ―Publicidade Oculta‖, serão 

utilizados como métodos qualitativos de análise de dados, a Análise do Discurso e a Análise 

Semiótica, para um estudo mais direcionado ao corpus aqui explicitado — os três (3) 

primeiros e três (3) últimos anúncios publieditoriais publicados pelo BTG Pactual no portal 

on-line da revista Exame
6
. 

 Como critérios para a seleção dos corpus analisados, elencamos: utilização 

considerável e constante do publieditorial pelo anunciante e a apropriação de temas relativos 

ao cenário político e econômico do país, como ―previdência‖ e ―eleições presidenciais‖. 

Os primeiros anúncios, que possuem a redação assinada por ―Abril Branded Content‖, 

desde outubro de 2018 até o momento atual, defendem, por exemplo, que há ―várias 

vantagens em se investir em previdência privada‖ 
7
 e que ―em maior ou menor grau, alguma 

reforma terá de ser feita.‖
8
, posicionando o banco como a solução para investimentos e 

pontuando diretrizes sobre outras questões políticas e econômicas. A estética, diagramação e 

estrutura textual seguem um padrão semelhante às matérias jornalísticas do portal de notícias 

                                                 
6
A área do site que contém a série de matérias publieditoriais está disponível em: 

<https://exame.com/investimentos-btg/>. Acesso em: 23 de jun. de 2020. 
7
 Trecho disponível em: <https://exame.com/seu-dinheiro/o-melhor-momento-para-investir-em-previdencia-e-

agora/> Acesso em: 23 de jun. de 2020. 
8 

Trecho disponível em: <https://exame.com/seu-dinheiro/sua-conviccao-politica-influencia-a-maneira-como-

voce-investe/> Acesso em: 23 de jun. de 2020. 

https://exame.com/investimentos-btg/
https://exame.com/seu-dinheiro/o-melhor-momento-para-investir-em-previdencia-e-agora/
https://exame.com/seu-dinheiro/o-melhor-momento-para-investir-em-previdencia-e-agora/
https://exame.com/seu-dinheiro/sua-conviccao-politica-influencia-a-maneira-como-voce-investe/
https://exame.com/seu-dinheiro/sua-conviccao-politica-influencia-a-maneira-como-voce-investe/
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da Exame e o modelo de anúncio está localizado, inclusive, nas abas temáticas ―Geral‖ e 

―Seu dinheiro‖ do site, características que camuflam a identificação do conteúdo como 

publicitário e atuam de modo que o material seja assimilado como uma matéria jornalística. 

Assim, nesta etapa da pesquisa, parte-se do pressuposto de que os aspectos observados com 

base na análise aprofundadas destes formatos correspondem às características que permitem 

identificar uma ―Publicidade Oculta‖ se comparado a um anúncio tradicional. 

Como um todo, o trabalho divide-se em quatro segmentos principais, no qual se 

baseiam seus capítulos: 1) Sociedade midiatizada e o estudo do contexto histórico e 

discursivo na configuração do cotidiano; 2) Novas práticas publicitárias; 3) Uma análise 

metodológica da Publicidade Oculta e 4) Uma proposta de compreensão da Publicidade 

Oculta: análises dos publieditoriais do banco BTG Pactual na revista Exame. 

 No segmento inicial será abordado o conceito de mídia como agente social que 

oferece à sociedade modelos de identificação, consumo e cultura, a partir das perspectivas de 

Douglas Kellner (2001). Serão remontadas as origens da conceituação de mídia e do que é 

compreendido no início dos processos de produção midiática, estabelecendo uma 

apresentação das mutações na dinâmica dos formatos atuais. Para tratar do fenômeno de 

midiatização, utilizaremos a concepção de Muniz Sodré, na obra ―Antropológica do espelho: 

uma teoria da comunicação linear e em rede‖ (2002), assim como as definições do autor 

acerca das ideias de ―tecnocultura‖ e de ―bios midiático‖, a fim de discorrer sobre uma 

ambiência de constante conectividade, que pouco favorece a reflexão e o pensamento crítico 

dos indivíduos. 

Será examinado, também neste primeiro capítulo, de que modo a internet e o 

desenvolvimento tecnológico modificaram os formatos de apresentação de conteúdo e os 

hábitos que a mídia constitui, compreendendo que esta, ainda assim, mantém seu modus 

operandi, atuando como produto cultural e produtora de culturas. O novo papel do sujeito 

como criador, veiculador e consumidor de conteúdos, em uma dinâmica na qual opera uma 

cultura digital será um dos pontos também debatidos, confrontando o ponto de vista de um 

sujeito ativo e participante em uma sociedade digital com o escasso estímulo à criticidade da 

vivência no cotidiano atual, em um efeito semelhante à ―disfunção narcotizante‖ decorrente 

do excessivo volume de informações que permeiam o cotidiano moderno. 

Na sequência, faremos uma discussão sobre a tendência de aproximação da 

comunicacional em direção a uma lógica que prioriza o mercado e o setor financeiro. 

Utilizamos como principal base deste tópico, as concepções apresentadas na obra ―A ciência 

do comum: Notas para o Método comunicacional‖ (2014), de Muniz Sodré. Além disso, 
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levantaremos estudos bibliográficos sobre o BTG Pactual, a editora Abril — detentora 

original da revista Exame — e a Previdência Social brasileira, a fim de articular as matrizes 

históricas e ideológicas que precederam a abordagem da temática previdenciária nos 

publieditoriais do banco na revista Exame. 

O segundo capítulo será dedicado a uma abordagem sobre a atividade publicitária, 

como elemento da sociedade capitalista, investigando historicamente de que forma as novas 

práticas de publicidade se alteraram e reconfiguraram no decorrer dos anos. 

Também trataremos das reconfigurações das práticas publicitárias frente à sociedade 

midiatizada e a utilização do que denominamos como Publicidade Oculta, com base em um 

contexto de articulação discursiva no qual as marcas têm buscado integrar o repertório 

cultural de seu público, apelando menos ao aspecto comercial e buscando ―infiltrar‖ seu 

conteúdo em outros formatos de narrativas e abordagens que não se apresentam como 

puramente comerciais (ATEM, 2015). 

Assim, abordaremos as conceituações de outras teorias que convergem com a noção 

de Publicidade Oculta, como a ―Publicidade Expandida‖ (MACHADO; BURROWES; 

RETT, 2017), ―Hiperpublicidade‖ (PEREZ e BARBOSA, 2007) e ―Ciberpublicidade‖ 

(ATEM; OLIVEIRA; AZEVEDO, 2014). Na sequência, a partir de um estudo aplicado à 

campanha do BTG Pactual, utilizando os formatos de ocultação dos anúncios do banco em 

plataforma digital, faremos uma investigação exploratória sobre os agendamentos e 

legitimação de discursos presentes. 

Serão discutidas também as questões éticas acerca da publicidade no contexto atual, 

abordando os debates sobre a hibridização de formatos que camuflam e não sinalizam o 

aspecto comercial das peças. Efetuaremos uma discussão à luz das abordagens regulatórias e 

normativas, apontando para a perspectiva de alcance de uma real função social da 

comunicação publicitária. 

No capítulo seguinte, nos dedicaremos à compreensão das características gerais que 

constituem a Publicidade Oculta, como estratégia ampla de consolidação discursiva. A fim de 

estabelecer um panorama metodológico da pesquisa e uma visão global do caso analisado, 

organizaremos as informações levantadas no segundo capítulo sobre os principais formatos 

utilizados pelo BTG Pactual para veiculação dos anúncios em plataforma digital. A partir do 

exame, frente à articulação de formatos e temáticas utilizadas pelo banco em suas campanhas, 

chegaremos a uma conceituação aplicada da Publicidade Oculta em seu funcionamento. 

Neste segmento, será realizado um estudo metodológico sobre a Análise do Discurso 

de Linha Francesa e a Análise Semiótica, correlacionando os conceitos pertinentes a cada 
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método à mecânica da Publicidade Oculta. Desse modo, a partir das reflexões geradas, 

definiremos os parâmetros de cada Análise, que serão utilizados como parte da metodologia 

de pesquisa no capítulo seguinte. 

Por fim, o quarto capítulo é baseado em uma proposta para compreensão aprofundada 

das mecânicas de estruturação da Publicidade Oculta. Desse modo, analisaremos as inserções 

publieditoriais da ação comunicacional do banco BTG Pactual no portal eletrônico da revista 

Exame. Conforme mencionamos anteriormente, para a identificação das características de 

produção das peças publicitárias, serão empregados os métodos de Análise do Discurso de 

Linha Francesa e Análise Semiótica em seis (6) publieditoriais vinculados ao banco BTG 

Pactual e publicados no portal da revista. Estruturaremos as análises a fim de compreender as 

particularidades estéticas das peças e trazer à discussão os elementos intradiscursivos e 

interdiscursivos que permeiam os anúncios. Além disso, nas inferências presentes na 

conclusão, levantaremos um debate sobre o teor dos conteúdos analisados a partir de uma 

reflexão sobre o fortalecimento do discurso neoliberal e do posicionamento frente a temas 

políticos e econômicos, como a Reforma da Previdência. 

Assim, diante da formatação e do escopo da dissertação aqui apresentada, pretende-se 

investigar e compreender as dinâmicas de ocultação publicitária como ferramenta de 

manutenção de um discurso imperativo, que favorece o mercado e o sistema neoliberal, no 

contexto contemporâneo. Dessa forma, entende-se que o estudo se posiciona como pertinente 

à linha de Políticas, Discursos e Sociedade, uma das vertentes de pesquisa do Programa de 

Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano da Universidade Federal Fluminense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

1. SOCIEDADE MIDIATIZADA E O ESTUDO DO CONTEXTO HISTÓRICO E 

DISCURSIVO NA CONFIGURAÇÃO DO COTIDIANO 

No presente capítulo, buscamos discutir a compreensão de mídia e seu processo de 

reestruturação no contexto contemporâneo, decorrente de uma transição entre as lógicas de 

produção dos formatos tradicionais e as novas formas de criação e veiculação através da 

internet e do ambiente digital. É relevante para nós a reflexão acerca das tentativas de 

apropriação de um novo modelo de comunicação, visto como democrático, que é convertido 

a serviço das organizações de mídia e das empresas anunciantes. Tal cenário, permeado pela 

relação entre as inovações tecnológicas e o fenômeno da globalização compõe o alicerce de 

uma sociedade midiatizada, que opera como um ambiente no qual a mídia se faz ubíqua à 

própria vida. Pelo viés da midiatização, há uma tendência ao esvaziamento dos sentidos e a 

compreensão do real corre o risco de ser acrítica, por meio de um modelo comunicacional 

linear, onde as próprias mediações culturais e sociais do indivíduo podem ser utilizadas para 

compor o teor e a estética de mensagens comunicacionais que se misturam ao cotidiano, a 

exemplo das publicitárias. 

 

1.1 Noções de mídia na contemporaneidade 

A compreensão da mídia, como uma entidade que não envolve apenas o ―medium‖, 

mas o processo social entre os meios, as mensagens e o público ―receptor‖ — e dos seus 

produtos
9
 como agentes sociais e culturais — vêm sendo investigada através de estudos 

comunicacionais, em uma dinâmica corrente, que acompanha o desenvolvimento tecnológico 

e as consequentes mutações dos meios e dos formatos das mensagens, como discorreremos 

aqui. 

Teóricos que se dedicaram ao estudo da mídia, tais como Kellner (2001, p. 9), 

Silverstone (2002, p. 13), Thompson (2009, p. 19) a definiram, respectivamente, como uma 

cultura que: primeiro, ―fornece o material com que muitas pessoas constroem o seu senso de 

classe, de etnia e raça, de nacionalidade, de sexualidade, de ‗nós‘ e ‗eles‘‖; depois, como 

―parte da dimensão social e cultural, mas também política e econômica‖ e como uma 

instância que, por fim, ―transformou a natureza da produção e do intercâmbio simbólicos no 

mundo moderno‖. 

                                                 
9 

Compreendemos como produtos midiáticos as criações televisivas, jornalísticas, cinematográficas, para o 

ambiente digital, etc (tais como: filmes, novelas, seriados, reportagens, matérias jornalísticas, programas de TV 

e games). 
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Em uma análise voltada a meados das décadas de 80 e 90, Douglas Kellner já 

apontava nas primeiras edições de sua obra ―A cultura da mídia‖, em 1995
10

, o papel 

determinante da esfera midiática na criação e manutenção de simbolismos, nos quais 

―imagens, sons e espetáculos ajudam a urdir o tecido da vida cotidiana, dominando o tempo 

de lazer, modelando opiniões políticas e comportamentos sociais e fornecendo o material 

com que as pessoas forjam sua identidade‖ (2001, p. 9). 

Ainda no início da expansão da informática e da ―democratização‖ digital, os estudos 

de Kellner ocorreram em um momento histórico no qual o consumo midiático era baseado 

predominantemente na televisão, cinema, jornais e até mesmo os formatos de Publicidade por 

ele analisados baseavam-se em impressos e cartazes. Simultaneamente, neste período, ocorria 

o início da transição entre a Web 1.0 — com características mais estáticas (PRIMO, 2007, p. 

2) e menor interatividade entre as páginas — e a Web 2.0 — na qual os ―usuários passam a 

opinar e influir diretamente no conteúdo veiculado, mas também passam a produzir e 

distribuir seu próprio [...] por intermédio do maior acesso a ferramentas multimídia e a 

capacitação cognitiva no ambiente digital‖ (MESSIAS, 2014, p. 85).  

Aproximadamente duas (2) décadas depois dos escritos de ―A cultura da mídia‖ 

(2001), — no contexto contemporâneo — tem-se uma audiência midiática altamente 

fragmentada em uma vasta gama de meios e canais de comunicação que se expandiram 

numericamente em razão do desenvolvimento técnico nos âmbitos da tecnologia e 

informática. Neste novo cenário da denominada Web 2.0, entretanto, a mídia permanece 

muito mais afim a um papel de criadora e reprodutora de simbolismos e discursos 

hegemônicos do que como uma plataforma democrática de transmissão, como discorreremos 

mais a frente. 

A compreensão da mídia quase como uma única entidade de poder que possui os 

meios de comunicação tradicionais — televisão, jornal, rádio, revista — como porta-vozes de 

suas mensagens, ganha outros horizontes com o advento da internet e o alargamento do uso 

de ferramentas tecnológicas, permitindo que se constituam outras noções sobre a produção 

midiática. Apesar de compreendermos que o potencial de produção e distribuição das grandes 

empresas de comunicação não é comparável aos recursos dos quais um cidadão faz uso em 

seu cotidiano, levamos em consideração, na descrição desse processo, a expansão na 

possibilidade de produção de conteúdos, que se tornou mais tangível à população a partir do 

acesso a dispositivos digitais, como computadores, aparelhos smartphone e câmeras, 

                                                 
10 

A edição consultada para a inserção dos trechos que se encontram neste artigo trata-se da publicação de 2001, 

como consta nas referências bibliográficas. 
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potencializando, assim, o número de vozes que ecoam socialmente. Outro aspecto 

contemporâneo que contribui para um novo olhar sobre o funcionamento da mídia é a 

―espalhabilidade‖ (cf. JENKINS; FORD; GREEN, 2013) na disseminação midiática através 

da web. A facilidade no compartilhamento e a possibilidade de um alto alcance dos conteúdos 

permitem tanto a distribuição das criações pelos produtores amadores, quanto à resposta ativa 

ao que é veiculado — muitas vezes simultaneamente às transmissões — por parte dos que 

consomem esses produtos midiáticos, sejam produções com origens amadoras ou 

provenientes da comunicação hegemônica. 

No novo cenário em que a determinação dos papéis de produtores e consumidores de 

mídia ficaram ainda mais difusos, o público ―receptor‖ das mensagens, em alguns casos, 

passou a reverberar a opinião acerca das narrativas veiculadas pela mídia hegemônica, 

apontando tensões em relação ao que é produzido e o que é apreendido como representação 

do real. Um exemplo que ocasionou questionamentos sobre a veracidade do conteúdo exibido 

foram as manifestações de Junho de 2013, um movimento de ampla relevância e discussão 

social, que foi deslegitimado pela mídia. Diferente de outras situações em que a narrativa 

veiculada hegemonicamente se sobrepõe a tantas outras, neste caso específico, puderam ser 

observadas contradições entre a cobertura jornalística tradicional versus o que era vivenciado 

pelos manifestantes ao vivo ou veiculado em canais de mídia alternativa, como o ―Mídia 

Ninja‖
11

, fato que possibilitou múltiplas decodificações para uma leitura negociada ou de 

oposição (HALL, 2003). 

Já no campo da publicidade, se a repercussão negativa de um anúncio ou episódio em 

que uma empresa estivesse envolvida reverberava de modo mais brando do que ocorreria 

anteriormente, — em última instância, assumindo um papel de destaque apenas quando a 

narrativa alcançava os meios tradicionais — no ambiente digital, os usuários podem 

mobilizar-se e expor suas colocações nas páginas pessoais, perfis em mídias sociais, blogs ou 

canais autorais ou mesmo nos perfis on-line das próprias empresas. 

Ainda assim, o novo ambiente midiático, que a princípio trouxe estranheza às 

corporações de mídia e anunciantes consolidados no mercado, passou a ter sua lógica 

discursiva utilizada pelas mesmas organizações, a exemplo do que ocorreu também nos 

protestos realizados em 2013. Voltando o olhar novamente às manifestações, pôde-se 

                                                 
11 

No acontecimento citado, o enfoque dado preponderantemente pelos grandes veículos de comunicação era a 

exibição de uma manifestação truculenta e violenta, descrição muito diferente do que observado em veículos 

alternativos, que realizavam transmissões ao vivo, e pelos próprios manifestantes, que estavam nos locais. Para 

maior profundidade sobre o assunto, recomenda-se: INTERVOZES, 2014. Disponível em :  

<http://intervozes.org.br/arquivos/interliv009vozsmep-baixa.pdf> Acesso em 03 de maio de 2019. 

http://intervozes.org.br/arquivos/interliv009vozsmep-baixa.pdf
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observar uma mudança nas abordagens midiáticas hegemônicas a partir do crescimento na 

participação e na relevância social atribuída aos protestos. Os veículos tradicionais passaram 

a realizar transmissões ao vivo, buscando uma estética ―neutra‖ e posicionando-se de modo 

semelhante ao funcionamento dos canais alternativos. Sobre os acontecimentos de 2013, o 

Sociólogo e Professor Emérito na UnB Venicio Lima, (2013, posição 1669) apud 

INTERVOZES afirma que, através deste artifício de ―imparcialidade‖ por parte dos veículos 

e empresas de comunicação, ―o que começou com veemente condenação transformou-se, da 

noite para o dia, não só em tentativa de cooptação, mas também de instigar e pautar as 

manifestações, introduzindo bandeiras aparentemente alheias à motivação original dos 

manifestantes‖ (2014, p. 74)
12

. 

As tentativas de apropriação dos novos formatos comunicacionais pela mídia são 

observáveis também nas abordagens em que os próprios usuários da rede figuram como 

protagonistas, utilizando-os como atores importantes na atualização das estruturas 

hegemônicas e dos interesses globalizados, que muitas vezes convertem o teor de um 

discurso visto como democrático para a finalidade mercadológica. Tendo em vista a 

importância de se compreender o processo de apropriação discursiva e estruturação no 

ambiente digital, por parte da mídia e do mercado, discorreremos brevemente sobre as 

mudanças e posicionamentos do ambiente digital. Por exemplo, nomenclaturas como 

Bloggers, Vloggers e YouTubers até a definição mais ampla de ―Influenciadores digitais‖ e o 

modo como os discursos de autoridade destes canais de comunicação são apropriados para 

fins comerciais são indicativos interessantes para uma discussão sobre a utilização dos novos 

formatos de comunicação dentro da lógica da mídia tradicional, como extensão de sua 

programação e na instância de porta-voz de uma fala voltada ao mercado. 

Estabelecendo uma linha do tempo metafórica entre as denominações citadas, os 

blogueiros ou bloggers — usuários que publicam em suas páginas pessoais (os blogs) em 

formatos de texto e imagem — podem ser considerados os precursores da criação de 

conteúdo independente on-line. O formato de atuação, que vem se transformando 

constantemente, tem seu início marcado ainda em um modelo de informática menos 

hipertextual, adaptando-se a uma configuração baseada na interatividade e participação social 

em rede (ATEM; OLIVEIRA; AZEVEDO, 2014).  

―Utilizando um sistema simples como um blog, que não demanda custo algum para 

tornar público qualquer tipo de conteúdo, qualquer pessoa está potencialmente apta a gerar 

                                                 
12

 Disponível em: <http://intervozes.org.br/arquivos/interliv009vozsmep-baixa.pdf> Acesso em 03 de maio de 

2019. 

http://intervozes.org.br/arquivos/interliv009vozsmep-baixa.pdf
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materiais disponibilizáveis através da internet [...]‖ (MILANETTO, 2016, p.13). Nesse 

período da informática, a acessibilidade às ferramentas de criação por qualquer usuário é um 

dos grandes diferenciais da proposta dos blogs, em meados de sua plena efervescência, 

funcionando como canais alternativos aos escassos portais de notícias on-line existentes. 

Parte-se, assim, da premissa de que a partir da dinâmica midiática dos bloggers os 

sujeitos veiculam uma visão original, alternativa e pessoal da realidade. Estes criadores de 

conteúdo configuram um posicionamento discursivo semelhante ao de ―jornalistas 

autônomos‖ ou produtores de conteúdo independentes, que não fazem parte de uma 

corporação de mídia e nem baseiam suas informações em interesses de terceiros, 

representando, assim, uma bem-sucedida visão do que seria a democratização da internet e 

multiplicidade de opiniões na rede. 

Com a presença massiva dos vlogs e de suas audiências concentradas 

majoritariamente na plataforma do YouTube, o termo referente ao indivíduo que publica 

vídeos logo foi associado ao próprio site de compartilhamentos, passando de vlogger a 

YouTuber. Tal mudança não se limita apenas a uma nova denominação, mas denota também 

um caráter de profissionalização da atividade, remetendo ao usuário como um 

―colaborador‖
13

 ou mesmo um ―funcionário‖ do site. A posição discursiva dos vloggers, que 

abordavam pautas e criavam vídeos principalmente como hobby e visando tornar públicas 

suas opiniões, passou a ser, em muitos canais, cada vez menos espontânea. Foi sendo 

assumida uma postura previamente calculada, em relação ao desempenho do 

vlogger/YouTuber no vídeo e aos temas levantados, em função dos algoritmos e de um alto 

padrão de qualidade, tendo em vista o aumento no número de visualizações e a monetização
14

 

do conteúdo. 

A partir de 2015, ocorre o que Karhawi define como ―guinada discursiva‖ (2017, 

p.48), através da adoção do termo ―influenciador digital‖ ou “digital influencer‖, que remete 

a um status que vai além de um hobby ou de uma função atrelada ao YouTube. Os 

denominados influenciadores digitais passam a ser representados por um discurso que os 

legitima como formadores de opinião e porta-vozes das falas de grupos sociais, assim como 

de corporações e empresas. ―Os influenciadores são aqueles que têm algum poder no 

processo de decisão de compra de um sujeito; poder de colocar discussões em circulação; 

poder de influenciar em decisões em relação ao estilo de vida, gostos e bens culturais 
                                                 
13

 É interessante destacar que, entre outros usos existentes, o termo ―colaborador‖ é adotado por empresas para 

se referir aos profissionais que prestam serviços às mesmas sem vínculo empregatício. Tal tendência aponta para 

uma mudança discursiva por parte dos contratantes, no contexto atual de precarização do trabalho. 
14

 Sistema de conversão monetária das visualizações dos vídeos e cliques em anúncios. 
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daqueles que estão em sua rede‖ (KARHAWI, 2017, p. 48). 

É relevante mencionar também o recente processo de consolidação do termo creators, 

como nova denominação atribuída, sobretudo, pela plataforma do Youtube. O site de vídeos 

já utiliza a nomenclatura na tratativa comunicacional com produtores de conteúdo do portal, 

abordando-a no título de suas redes oficiais, como ―Youtube Creators‖
15

, ―Creator 

academy‖
16

 e ―Creators For Change‖
17

. 

É criada, assim, uma atmosfera de autoridade em torno dos YouTubers, creators e 

produtores de conteúdo, que aderiram a uma formatação profissional, para se integrarem ao 

mercado, sendo utilizados por anunciantes e segmentos de mídia a fim de reverberar as 

mensagens já consolidadas na comunicação hegemônica. 

A produção midiática, conforme discorremos anteriormente, apresenta, como 

tendência, a apropriação de abordagens, a priori, não hegemônicas, a fim de convertê-las a 

uma lógica de mercado e, assim, adaptar-se e manter sua participação no novo cenário. 

Com base nesta discussão sobre a manutenção de lógicas semelhantes às de produção 

nos formatos analógicos, é oportuno apontar a perspectiva de Muniz Sodré, em 

―Antropológica do Espelho‖ (2002, p.12), que defende ser errônea a atribuição do termo 

―revolução‖ no que tange à informação e tecnologia. Para o autor, uma revolução de fato 

significa não apenas uma mudança em relação aos padrões antigos, mas, principalmente, é 

acompanhada de uma ruptura de valores, assim como uma nova compreensão ética, política e 

social da realidade.  

As transformações tecnológicas da informação mostram-se francamente 

conservadoras das velhas estruturas de poder, embora possam aqui e ali 

agilizar o que, dentro dos parâmetros liberais, se chamaria de 

―democratização‖. Mesmo do ponto de vista estritamente material, mutação 

tecnológica parece-nos expressão mais adequada do que ―revolução‖, já que 

não se trata exatamente de descobertas linearmente inovadoras, e sim da 

maturação tecnológica do avanço científico, que resulta em hibridização e 

rotinização de processos de trabalho e recursos técnicos já existentes sob 

outras formas (telefonia, televisão, computação) há algum tempo (SODRÉ, 

2002, p. 12-13). 

Dessa forma, a mídia mantém sua posição de entidade fornecedora de valores 

socioculturais a partir do princípio mercadológico, mas, agora, utilizando recursos técnicos 

digitais em consonância com os já conhecidos aparatos analógicos, constituindo, assim, ―um 

modo de tecnocultura que mescla cultura e tecnologia em novas formas e configurações, 

                                                 
15

  Disponível em: <https://www.youtube.com/intl/pt-BR/creators/>. Acesso em: 14 de set. de 2020. 
16

  Disponível em: <https://creatoracademy.youtube.com/page/home>. Acesso em: 14 de set. de 2020. 
17

  Disponível em: <https://www.youtube.com/intl/pt-BR/creators-for-change/>. Acesso em: 14 de set. de 2020. 

https://www.youtube.com/intl/pt-BR/creators/
https://creatoracademy.youtube.com/page/home
https://www.youtube.com/intl/pt-BR/creators-for-change/
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produzindo novos tipos de sociedade em que mídia e tecnologia se tornaram princípios 

organizadores‖ (KELLNER, 2001, p.10). 

Em uma outra perspectiva sobre a inserção da mídia no cotidiano, Byung-Chul Han 

(2018) desenvolve a ideia de ―desmediatização‖, posicionando os indivíduos como 

protagonistas da dinâmica midiática e apontando para a perda de poder dos veículos de mídia, 

assim como de profissionais da comunicação, como os jornalistas. Para o autor, as mídias 

digitais possuem papel fundamental no cenário ―desmediatizado‖ apresentado por ele, na 

medida em que os sujeitos desejam assumir a posição de produtores de mídia e o caráter 

representativo nos moldes tradicionais é menos apreciado (HAN, 2018, p. 36-37). ―Nisso, as 

mídias tradicionais se distinguem das mídias de massa como o rádio ou a televisão. Mídias 

como blogs, Twitter ou Facebook ‗desmediatizam‘ [entmediatisieren] a comunicação‖ (ibid, 

p. 37). 

Acreditamos que a tendência descrita pelo autor como "desmediatização" pode 

acarretar em uma corrente inversa, no contexto atual, retornando à influência da mídia 

tradicional. O processo por meio do qual um maior número de cidadãos passou a ter acesso à 

produção de mídia possibilitou novas vozes, democratização e uma corrente contra-

hegemônica, que, em muitos casos, se contrapôs às perspectivas unilaterais e questionáveis 

veiculadas na mídia tradicional — como mencionado acerca das manifestações de 2013 neste 

trabalho. Por outro lado, o anonimato do ambiente on-line — citado por Han (2017) em seu 

livro —, além da facilidade em se replicar quaisquer conteúdos e o grande fluxo 

informacional tornaram mais simples a disseminação de informações falsas, as fake news. 

Conteúdos em texto, imagem ou em audiovisual, compartilhados através de 

aplicativos de mensagens e mídias sociais, passaram a ser interpretados como fatos, muitas 

vezes sem qualquer verificação. Confrontados posteriormente com o aspecto falso da 

informação sobre a qual se depositou a confiança, os sujeitos da sociedade contemporânea 

podem experienciar um processo de descrença sobre as informações sem fonte consolidada. 

Dessa forma, se, em um primeiro momento, a representação através das entidades mostrou-se 

enfraquecida pelas variáveis fontes, em um segundo quadro, a sensação de insegurança 

acerca da fidedignidade do conteúdo realiza um retorno à confiança nos veículos 

hegemônicos. 

A Publicidade Oculta, nessa perspectiva, possui a capacidade de se "infiltrar" em 

ambas as possibilidades, aliando-se ao que é produzido por um influenciador digital, que 

seria um produtor alternativo de conteúdo, — nos "publiposts" — ou fazendo uso da 
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credibilidade representativa de um veículo jornalístico, como nos publieditoriais, formatos 

específicos de "branded content". 

Nesse sentido, o uso e a presença das ferramentas digitais no cotidiano moderno vêm 

modificando, além dos hábitos de consumo dos sujeitos, também a própria configuração 

comunicacional das organizações, frente a uma nova dinâmica ―tecnocultural‖, que veremos 

a seguir como ―midiatização‖. 

 

1.2 Inovações tecnológicas e midiatização 

Pode-se observar, em vários aspectos da vida cotidiana, as maneiras com as quais o 

desenvolvimento tecnológico modificou a forma com que os sujeitos consomem, interagem 

entre si e desempenham as mais variadas atividades. Inúmeras foram as transformações 

realizadas nos formatos industriais, em função de fatores estéticos e mercadológicos. Em 

contrapartida a esta repaginação, é notável a ausência de amplas discussões sociais sobre as 

novas dinâmicas que permeiam os aparatos tecnológicos e o impacto social, negativo ou 

positivo, que tais mudanças podem vir a desempenhar. 

Conforme foi pontuado no subitem anterior, há uma mudança referente ao meio e ao 

formato com que as informações são apresentadas, porém o cerne da mensagem permanece, 

muitas vezes, com a mesma matriz de racionalidade que perdura e se cristaliza durante os 

anos. Desse modo, os discursos preponderantes, que desde longa data já possuem uma agenda 

alinhada aos interesses de grandes corporações ou conglomerados de mídia, também 

apresentam, em um contexto visto como mais democrático, novas formas de direcionamento, 

tanto no âmbito dos veículos tradicionais, quanto nos digitais, como foi explicitado. 

No ambiente digital, algoritmos e ferramentas de controle do fluxo informacional 

tornam possível que se privilegiem determinados dados e se silenciem outros, assim como 

também promovem um efeito ―bolha‖, no qual o conteúdo é replicado para cada indivíduo de 

acordo com os valores e afinidades que já foram demonstrados nas interações em rede. O 

armazenamento de informações dos usuários através de metadados
18

 — em serviços on-line 

como as mídias sociais ou jogos — permitem também que sejam estabelecidos perfis de 

públicos-alvo para comunicações cada vez mais segmentadas. Assim, se os aparatos 

tecnológicos e as benesses da comunicação em rede possibilitaram uma liberdade maior à 

                                                 
18 

Segundo publicação da Revista Galileu, por Rafael Cabral: ―Metadados são dados sobre outros dados [...] que 

deixamos em praticamente qualquer interação que fazemos através da internet - mandar e-mails, conversar em 

redes sociais, pesquisar ou acessar sites, tudo isso gera uma série de informações referentes a localização, 

tempo, tipo de conteúdo, origem e destino, entre outras‖. Disponível em: <https://glo.bo/2UVovBB> Acesso 

em: 15 de jun. de 2019. 

https://glo.bo/2UVovBB
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criação e ao acesso de conteúdos, por outro lado, o mercado passou a utilizar esses recursos 

de modo certeiro, integrando-se a esta nova configuração do cotidiano. 

Sobre este cenário, Sodré afirma: 

Com efeito, já é lugar-comum afirmar que o desenvolvimento dos sistemas e 

das redes de comunicação transforma radicalmente a vida do homem 

contemporâneo, tanto nas relações de trabalho quanto nas relações de 

sociabilização e lazer. Mas nem sempre se enfatiza que está primeiramente 

em jogo um novo tipo de exercício de poder sobre o indivíduo (o 

―infocontrole‖ e a ―datavigilância). (2002, p. 15) 

Ao acessar determinados serviços on-line, gratuitos ou mesmo pagos, há uma 

concessão pouco clara dos dados pessoais oferecidos e potencialmente coletados pelas 

empresas responsáveis. Não obstante a esta vaga consciência de qual pode ser o destino das 

informações cedidas, o aceite de forma automática aos ―Termos de compromisso e Políticas 

de privacidade‖ no momento de instalar um aplicativo ou inscrever-se uma plataforma denota 

a naturalização de uma lógica de instantaneidade e mercantilização do ―eu‖, mesmo que de 

modo representativo. 

 Com o crescente uso de plataformas móveis (mobile), como tablets, jogos portáteis e, 

sobretudo, com os smartphones, as negociações de informações se tornaram uma constante 

no cotidiano moderno de parte da sociedade que possui os dispositivos eletrônicos para 

acesso à rede e conexão com a internet. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua, realizada em 2016, em 97,2% domicílios que havia acesso à Internet, o 

telefone móvel celular era um dos dispositivos utilizados e, dentro deste universo de 

domicílios conectados, em 38,6% deles apenas o telefone celular era a ferramenta acessada 

(IBGE, 2016). 

 No artigo ―A ‗centralidade‘ do consumidor e as novas interações com ‗marcas‘ 

globalizadas‖ (2016), um dos temas tratados por Patrícia Saldanha e Guilherme Nery Atem é 

a utilização de dispositivos móveis dentro de uma lógica de fortalecimento do discurso das 

empresas: 

Para se manter nessa posição relevante no mercado, a comunicação 

publicitária tem se reinventado de forma engenhosa nos/com os dispositivos 

tecnológicos de última geração que fascinam por sua praticidade e 

mobilidade, como é o caso dos celulares, e tablets microcomputadores. 

(2016, p. 51) 

 Os autores expõem a praticidade e facilidade na utilização de plataformas móveis, que 

funcionam como pontos de contato com maior capilaridade para o alcance do público (Id, 
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ibid, p. 51). Nesse sentido, acerca de presença dos aparelhos mobile no cotidiano brasileiro, 

Sant‘anna apud Saldanha e Atem (Id, ibid, p. 51) afirma: 

 [...] ainda que os smartphones e os tablets estejam concentrados nas classes 

mais altas, o telefone celular em geral ganhou espaço como mídia a ponto de 

ficar atrás apenas da TV. Mesmo se considerarmos as classes mais baixas, o 

celular só perde em presença para a televisão. (SANT'ANNA, 2014, p.279).  

O largo uso das plataformas móveis e sua incorporação à vida cotidiana ocasiona uma 

utilização automatizada, complexificando a plena ciência das implicações ou mesmo da 

própria presença tecnológica nas atividades e nos processos envolvidos. O contexto de 

aplicabilidade das novas tecnologias cotidianamente possui estreita relação com a noção de 

ubiquidade, que pode ser compreendida através da definição de computação ubíqua elaborada 

pelo pesquisador Mark Weiser, em 1991. Para o autor, os computadores estariam presentes 

no cotidiano dos usuários de forma integrada ao viver humano, de tal modo que a presença 

dos dispositivos não seria claramente perceptível no cotidiano (ATEM; AZEVEDO; 

OLIVEIRA, 2013, p. 2).  

Esse processo tecnocultural, com incorporação tecnológica e presença marcante da 

mídia e de corporações, quando acentuado, aponta para o que Sodré começa a chamar de 

midiatização (2002, p. 21). As interações são pautadas por um regime informacional e 

―tecnointerativo‖, uma ―articulação hibridizante das múltiplas instituições [...] com as várias 

organizações de mídia, isto é, com atividades regidas por estritas finalidades tecnológicas e 

mercadológicas‖ (ibid, p. 24). Muniz Sodré (2014) aprofunda a definição de midiatização, 

não só como um fator modificador das dinâmicas da mídia, mas também como uma instância 

que atua pedagogicamente, orientando a vida do sujeito, as relações sociais e sua 

compreensão de realidade. Para o autor: 

 [...] é, portanto, uma elaboração conceitual para dar conta de uma nova 

instância de orientação da realidade capaz de permear as relações sociais por 

meio da mídia e constituindo – por meio do desenvolvimento acelerado dos 

processos de convergência midiática – uma forma virtual ou simulativa de 

vida, a que já demos nome de bios midiático (ou bios virtual). (SODRÉ, 

2014, p. 109) 

A partir de uma lógica de mercado, a midiatização cria não só uma nova ambiência 

comunicacional como também uma compreensão transfigurada do que é a realidade para os 

indivíduos que se encontram imersos em um ―bios‖ que prima pela interação e conectividade 

constantes. Para o autor, há ainda uma tentativa de dissociar a tecnicidade dos aparatos 

midiáticos do aspecto corporativo e hegemônico que permeia estas instâncias da mídia, 
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invisibilizando o caráter ideológico que compõe o ―medium‖. 

Dessa forma, a mídia passa a ser um reduto de abordagens, como as publicitárias, de 

incentivo direto e indireto ao consumo e a outros interesses vinculados ao capital, que, 

interpretadas por uma sociedade imersa na hiperconectividade, própria da midiatização, e no 

―aspecto fenomênico do real‖ (KOSIK, 1976) pouco desenvolve uma visão crítica frente aos 

conteúdos midiáticos que permeiam diariamente o cotidiano. 

Nesse contexto, de modo semelhante aos conceitos de ―reificação‖, com base 

marxista, — no qual os indivíduos não estão conscientes de sua participação nos processos de 

criação da realidade — e ao que Kosik (1976) descreveu como ―preocupação‖, uma 

percepção fetichizada do mundo como um "já pronto", no qual perde-se a ciência de que os 

próprios ―aparelhos e equipamentos‖ (KOSIK, 1976, p. 63) que permeiam a vivência são 

criações humanas, os sujeitos exercem cada vez menos sua capacidade reflexiva e crítica 

frente à sociedade (ibid, p. 24). A ―preocupação‖, enquanto parte do aspecto fenomênico da 

realidade, limita a compreensão do indivíduo acerca de onde se encontra inserido e de seu 

papel no emaranhado de relações que o mesmo participa e, inclusive, contribuiu para a 

criação. Tal percepção, ou não percepção da realidade, naturaliza, desse modo, a dinâmica 

social, política, econômica e cultural vigente e que é veiculada através da mídia e pelo viés da 

midiatização. 

Em um panorama em que a espetacularização, o entretenimento e a criação de 

experiências que evocam o aspecto sensorial dos sujeitos se mesclam aos processos 

―tecnointerativos‖ da midiatização, a cultura do consumo e a midiática possuem fronteiras 

cada vez menos perceptíveis, atuando ―de mãos dadas no sentido de gerar pensamentos e 

comportamentos ajustados aos valores, às instituições, às crenças e às práticas vigentes‖ 

(KELLNER, 2001, p, 11). Segundo Saldanha (2019), as características de uma sociedade 

midiatizada contribuem também para a naturalização dos objetos fabricados como parte da 

natureza ou parte indissociável do mundo, remontando a ideia de fetichismo abordada 

anteriormente. 

Nesse cenário com forte presença do capital e da tecnologia e em que a mídia vem se 

reinventando e atuando cotidianamente sem muito alarde, Muniz Sodré aponta a reificação 

das relações sociais como um dos fatores decorrentes da vivência em uma ordem societária, 

―dando às relações entre seres humanos a aparência de relações entre coisas‖ (SODRÉ, 2014, 

p. 159) e decorrendo em uma virtualização da vida (idem). 

Para Sodré, a forma como a fetichização e mercantilização generalizada ocorrem na 

sociedade contemporânea caracteriza a formação do ―bios virtual” (2014, p. 159, grifo do 
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autor) — uma vivência tecnologicamente permeada e estruturada — na qual a conjunção de 

uma ambiência tecnológica com as relações sociais atravessadas pelo consumo é o próprio 

―espetáculo‖ (id, p. 160). Sendo assim, ―nessa exponenciação psicossocial do consumo, 

estimulam-se sensações não necessariamente ligadas ao valor de uso da mercadoria, mas ao 

prazer da fantasia implícita na realidade que se fabrica‖ (idem). Desse modo, o processo de 

midiatização atua também na instância do sensível, de modo que é capaz de ―gerir 

sentimentos, emoções e afetos‖ (SALDANHA, 2018, p. 2). 

Nesse contexto, a comunicação, sobretudo a publicidade — como um importante 

formato representativo dos interesses da mídia hegemônica e do mercado —, se reconfigura 

no ambiente midiatizado e utiliza recursos discursivos e/ou tecnológicos para a criação de um 

ambiente mais propício à captura dos sujeitos, afetando o pathos através da naturalização e 

junção dos conteúdos comerciais aos formatos do cotidiano. 

 

1.3 Os papéis do mercado na comunicação contemporânea 

A esfera globalizada, permeada pelo processo da midiatização sobre o qual 

discorremos tensiona uma unificação do que é compreendido como realidade a partir de um 

princípio mercadológico. Dessa forma, o cotidiano contemporâneo passa a ser produto de 

uma sociedade de informação e tecnologia societal
19

, na qual o fluxo entre redes implicam 

em mudanças em níveis éticos, políticos e culturais. (cf. SODRÉ, 2002). Esse contexto, 

também apontado por Milton Santos na obra ―Por uma outra globalização: Do pensamento 

único à consciência universal‖, já no ano de 2000, cita um ―motor único‖ e uma ―mais-valia à 

escala mundial‖, por meio da unificação de técnicas que atuam sobre grande parte do planeta. 

O geógrafo aponta também para a influência desta convergência de mercado global na 

comunicação, de modo que, com a formação de oligopólios e fusões corporativas, a mídia 

contribui para a cristalização de valores socialmente preponderantes (SANTOS, 2000), 

favorecendo os interesses dos poucos grupos que têm controle sobre a comunicação por meio 

de uma definição seletiva sobre as práticas discursivas que possam ter visibilidade e serem 

concebidas como legítimas. 

Corporações que atuam através de oligopólios que detêm grandes fatias de mercado, 

como Unilever, Coca-cola, P&G, Nestlé, Alphabet (Google), Amazon e Microsoft possuem 

como características comuns uma divisão internacional de sua lógica de fabricação, alto 

                                                 
19

 Conceito que remete à estruturação da vida em sociedade, constituído, segundo as bases da teoria marxista, 

pelos âmbitos técnico-econômico e político-ideológico. 
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investimento em publicidade e no direcionamento de suas comunicações, além da 

distribuição de seus produtos em uma logística de alcance global. Sodré pontua que ―o 

fenômeno recebe o nome de globalização. Mas politicamente coincide com a ideologia do 

‗neoliberalismo‘, uma plataforma econômico-político social-cultural, empenhada em governo 

mínimo, fundamentalismo de mercado [...]‖ (2002, p. 14). 

Delineamos a noção de neoliberalismo como movimento econômico de reinvenção do 

liberalismo clássico do século XIX, que estabelece, como pilar central, a concepção de 

Estado mínimo, de modo que o mercado é definido como estruturador dos aspectos 

econômicos e sociais (cf. PIRES; REIS, 1999). Os princípios neoliberais de livre-mercado e 

baixa regulamentação do Estado frente à atuação das corporações foram algumas das práticas 

implementadas por governantes, como Margareth Thatcher, na Inglaterra, e  Reagan, nos 

EUA (idem), sendo adotadas progressivamente no contexto político mundial atravessado pela 

crescente globalização. Nesse processo, o enfraquecimento do setor público acarretado por tal 

movimento ―pressupõe a saída do Estado não só do setor de produção, mas também dos 

serviços públicos. Os direitos sociais, tratados como mercadorias, são colocados no setor de 

serviços, serviços com os quais o Estado vai se desobrigando‖ (PIRES; REIS, 1999, p. 36). 

O processo de concentração de poder e influência em nível mundial exacerba a 

característica da mídia de criação de símbolos sociais e de uma constituição cultural. Assim, 

o teor dos conteúdos ofertados se torna ainda mais homogêneo em função dos interesses de 

oligopólios corporativos, que, mesmo sem possuir relação direta com a área comunicacional, 

aproximam-se do campo da comunicação por possuir influência nos setores econômicos e 

políticos, além do fato de trabalharem a partir de fluxos e redes, como nas áreas relacionadas 

à eletrônica e informática (SODRÉ, 2002, p. 17-18). 

Nesse cenário em que a economia e a tecnologia perpassam as práticas 

comunicacionais, afetando diretamente o cotidiano em grande escala, Kellner (2001) destaca 

a habilidade da mídia em utilizar ferramentas tecnológicas para compor suas narrativas. Para 

o autor, ―[...] a cultura da mídia é também uma cultura high-tech, que explora a tecnologia 

mais avançada. É um setor vibrante da economia, um dos mais lucrativos, e está atingindo 

dimensões globais.‖ (KELLNER, 2001, p. 10). 

A influência dos grandes negócios na comunicação engendra uma lógica de 

retroalimentação do poder das corporações, na qual, muitas vezes, a mídia hegemônica reitera 

o discurso de mercado a fim de obter um benefício próprio ou fortalecer a estrutura vigente 

de ―investimento em produção – circulação – divulgação – consumo – fortalecimento do 

sistema – investimento em produção – circulação…‖, conforme apontam Patrícia Saldanha e 
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Guilherme Atem (2016, p. 49), baseados nos preceitos de codificação e decodificação, de 

Hall (2003). Desse modo, a manutenção do ciclo de consumo significa também a manutenção 

dos anunciantes e de toda uma organização de mercado que perdura ao longo dos anos. 

Seguindo uma trajetória de atuação diferente e ainda mais alarmante, os mercados 

podem perpassar o campo comunicacional por plena iniciativa — e não só por ingerência 

indireta, como citamos anteriormente —, mas também através da aquisição total ou parcial de 

veículos de mídia. A compra do título impresso e on-line da revista Exame pelo BTG Pactual 

— transação que compõem o objeto da pesquisa sobre a estratégia de Publicidade Oculta do 

banco — é um exemplo recente desse tipo de transação e será trabalhado em profundidade 

neste estudo. Segundo matéria
20

 divulgada pela revista Valor econômico, a aquisição fez 

parte de uma negociação mais ampla na qual o banco efetuou investimentos e comprou parte 

das dívidas da editora Abril, enquanto um segundo financiador, a Legion Holdings, assumiu 

parte dos investimentos e a operação para a reestruturação da Abril. Em um segundo 

momento, foi realizada, então, a transferência do controle do título da Exame diretamente 

para o BTG Pactual, conforme mencionado na introdução. 

Assim como a vaga informação divulgada na mídia sobre as negociações, não são 

claras as intenções que levaram à compra da Exame para que o banco conduzisse a operação 

da revista. No entanto, algumas mudanças já são observadas, conforme apontaremos na 

análise realizada no quarto capítulo. No conteúdo
21

 divulgado pela Valor Econômico, 

algumas tendências são apresentadas: 

Desde que a intenção de Carvalho em comprar a Abril em parceria com o 

BTG Pactual veio à tona, já se sabia que o banco tinha um interesse editorial 

no negócio. Uma fonte ligada ao banco explicou, em dezembro, que o BTG 

estava de olho na possibilidade de geração de tráfego - e clientes - para o 

seu banco digital a partir do site da "Exame". A estratégia, conhecida como 

geração de leads, é amplamente utilizada pela XP Investimentos com o seu 

site de conteúdo financeiro "Infomoney". (ADACHI, 2019) 

A partir das colocações acima feitas por Vanessa Adachi, jornalista da Valor 

econômico, indagamos: Quais seriam os interesses em jogo na lógica de comunicação em que 

o mercado se faz tão presente? E quando há, sobretudo, uma publicização do discurso das 

marcas, que, de forma indireta, permeia a própria editoria dos veículos? 

Em um cenário em que a função ética da comunicação parece tão distante, trazemos 

uma discussão sobre o conceito de ―interesse público‖ e ―utilidade pública‖ aplicado à 

                                                 
20 

Disponível em: <https://www.valor.com.br/financas/6177765/btg-pactual-assumira-revista-e-site-da-exame>. 

Acesso em: 28 de maio de 2019. 
21 

Idem. 

https://www.valor.com.br/financas/6177765/btg-pactual-assumira-revista-e-site-da-exame
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sociedade, uma perspectiva que será desdobrada no decorrer do trabalho. Se, de modo ideal, a 

noção de interesse público é baseada nos anseios da sociedade civil ou de pautas debatidas 

socialmente, na prática, observamos um discurso comunicacional cada vez menos voltado ao 

social, como um todo (cf. SALDANHA, 2019). 

Patricia Saldanha, em um amplo trabalho de mapeamento tipológico da Publicidade 

Social, estabelece categorias
22

 derivadas da publicidade contra-hegemônica, elencando entre 

elas a Publicidade de Interesse Público (PIP). Saldanha pontua que a noção de Interesse 

Público, dentro da perspectiva da Publicidade Social ―é construída de forma dialógica a partir 

de um espaço em que a população possa definir e pronunciar seus reais interesses‖ 

(SALDANHA, 2019, p. 12). Em contrapartida, as definições de interesse atribuídas pela 

Secretaria de Comunicação governamental, por exemplo, indicam uma ―descrição imposta de 

cima para baixo do que deve ser ‗Interesse Público‘‖ (SALDANHA; BASTOS, 2019, p. 35), 

frequentemente ―incompatível com as causas que assolam a realidade cotidiana da população 

brasileira, que é tão diversa‖ (idem). Desse modo, a estruturação de um interesse imposto sem 

diálogo com a população é reformulada por Saldanha e convertido à noção de Utilidade 

Pública, como veremos mais à frente, sendo, de forma geral, manifestado na comunicação 

através do favorecimento às elites econômicas e setores de influência e em detrimento dos 

anseios cidadãos. 

Assim, quando pensamos acerca das negociações diretas ou indiretas entre 

corporações, a fim de exercerem mais influência e se estabelecerem nos alicerces da 

comunicação social, é possível notar os diferentes níveis em que o mercado atua 

estabelecendo sua agenda de interesses na dinâmica midiática. 

O modo como essa cultura mercadológica se entrelaça à comunicação a converte em 

um esquema unilateral de transmissão de informações atrelado a interesses de terceiros, 

esvaziando, desse modo, os sentidos envolvidos em um ato genuíno de se comunicar 

(SODRÉ, 2014). O processo, uma vez vinculativo e tocante ao aspecto social e coletivo, 

passa a ser regido, na esfera da mídia, por um vetor tecnicista, que se propõe a simular os 

valores do autêntico comum cultural, buscando construir uma identificação junto ao seu 

público. Como resultado dessa dinâmica, a prática comunicacional adquire um 

―funcionamento industrial‖ e ―não exige mais do que a eficácia dos fluxos informacionais — 

potencializados pelos artefatos eletrônicos — e a mobilização da atenção pública pela retórica 

diversificada do entretenimento‖ (SODRÉ, 2014, p. 167). 

                                                 
22

 Em uma pesquisa de cinco (5) anos de duração, a autora mapeou e tipificou os seguintes tipos de publicidade 

social: afirmativa, comunitária, causa, interesse público e transversal (SALDANHA, 2019). 
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Um dos domínios nos quais há a tentativa de se estabelecer uma vinculação midiática 

através da reprodução do repertório social é no segmento publicitário; sobretudo no contexto 

técnico e midiatizado que mencionamos no subitem anterior, em que os sujeitos acessam e 

estão expostos a constantes estímulos, além de múltiplas informações, e possuem uma oferta 

maior em relação à variedade de conteúdos entre os quais podem optar. Atrelada ao incentivo 

ao consumo e, muitas vezes, à adesão de tendências, a comunicação publicitária tradicional
23

 

tem adotado novas práticas e se reinventado ao longo dos anos, no que tange à apresentação 

estética de seus anúncios, assim como à dinâmica de veiculação de suas peças.  

Graças ao processo de estetização pós-moderna generalizada, a publicidade 

transformou-se hoje na grande arte universal da persuasão, empregada para 

dinamizar um mercado de bens materiais e simbólicos e, com isso, reproduzir 

o modo de produção do capital, sustentar a hegemonia a classe dominante e 

manter vivo, perpetuamente, o sistema capitalista. (MARSHALL, 2003, p.97) 

 

A publicidade, desse modo, passou a ser composta por uma vasta gama de nuances, 

que traz, como proposta, abordagens que ―despertem experiências‖, interação entre os 

ambientes off-line e on-line e diferentes roupagens que se assemelham aos mais diversos 

tipos de conteúdo. 

 

1.4 Histórico do BTG Pactual 

Conforme a exemplificação que mencionamos no subitem anterior e que é base de 

nosso estudo de caso na dissertação, temos o banco BTG Pactual em sua relação com a 

revista Exame. Consideramos pertinente explicitar os marcos históricos e personagens 

envolvidos na consolidação do banco no mercado financeiro, a fim de compreender e realizar 

um aprofundamento nas questões que envolvem a compra de um veículo de mídia pela 

instituição. 

Inicialmente, é importante esclarecer que o BTG Pactual teve origem da fusão de 

outras duas instituições: a primeira, a Pactual, e a segunda, o BTG. Fundada em 1983, no Rio 

de Janeiro, a Pactual teve como princípio de sua trajetória, a função de uma DTVM 

(Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários)
24

, na qual realizava, principalmente, 
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Entende-se aqui como modelos de publicidade prioritariamente mercadológicos, com aspectos comerciais que 

não configuram os âmbitos de publicidade social ou comunitária. 
24

 Segundo o portal eletrônico do Banco Central do Brasil, as DTVM são distribuidoras que ―atuam nos 

mercados financeiro e de capitais e no mercado cambial, intermediando a negociação de títulos e valores 

mobiliários entre investidores e tomadores de recursos.‖ Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/pre/ 

composicao/corretoras_distribuidoras.asp?frame=1> Acesso em: 15 de dez. de 2019. 

https://www.bcb.gov.br/pre/composicao/corretoras_distribuidoras.asp?frame=1
https://www.bcb.gov.br/pre/composicao/corretoras_distribuidoras.asp?frame=1
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operações de negociação de títulos públicos e privados (BTG Pactual, 2019). Cerca de seis 

(6) anos após a fundação, a distribuidora tornou-se um banco, inaugurou um escritório em 

São Paulo e, posteriormente, em meados de 1990, iniciou um processo de internacionalização 

junto à abertura de uma corretora na cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos (idem). 

Neste período, também ocorreu a integração dos serviços de Asset Management — ―conjunto 

de práticas que envolve a aquisição, a utilização e a manutenção do patrimônio de uma 

empresa ou pessoa física visando tirar o melhor proveito dele‖ (DICIONÁRIO 

FINANCEIRO, 2019) — e do Wealth Management — ―serviço de consultoria focado na 

manutenção, administração e valorização de grandes patrimônios financeiros‖ (FIA, 2019) — 

ao portfólio de serviços da Pactual. 

No processo de levantamento do histórico do BTG Pactual, um fato curioso 

observado é que a trajetória do banco, descrita na área institucional de seu próprio site, não 

faz menção aos nomes dos fundadores ou dos membros da sociedade atual que administra a 

empresa, chamando-os apenas de ―primeira geração‖ e ―segunda geração‖, aspecto que 

aponta para um posicionamento impessoal e desvinculado das figuras físicas e de identidades. 

Não obstante, trazemos ao estudo diversas fontes para a uma contemplação total do 

surgimento do banco. Os fundadores, como sócios majoritários da ―primeira geração‖ do 

Pactual, em 1983, foram, não necessariamente nessa ordem, André Jakurski, Luiz Cezar 

Fernandes, Renato Bronfman e Paulo Roberto Guedes — que exerce atualmente o cargo de 

Ministro da economia, desde janeiro de 2019 (TEIXEIRA, 2009). As iniciais de três dos 

principais sócios (Paulo, André e César) formam o acrônimo PAC, que compõe o nome 

Pactual. 

A partir da década de 90, por iniciativa de Luiz Cezar Fernandes, o banco iniciou um 

movimento voltado à entrada no mercado do varejo e aos investimentos para a aquisição de 

empresas de outros setores, acarretando em divergências internas entre os sócios e na saída de 

Renato Bronfman, Paulo Roberto Guedes e André Jakurski da sociedade (TEIXEIRA, 2009) 

— contudo, como veremos mais à frente, alguns destes sócios mantiveram relações com a 

instituição, mesmo anos após a ruptura societária oficial. 

Em seguida à retirada dos sócios-fundadores, Fernandes assumiu a posição de sócio 

majoritário e pôde continuar com os planos de transformar o Pactual em um banco varejista. 

Entretanto, a mudança no setor de atuação do mercado não obteve resultado positivo e 

acarretou em grandes perdas financeiras, de modo que, em 1998, André Esteves, Eduardo 

Plass, Gilberto Sayão e Marcelo Serfaty — a nova geração de sócios — ofereceram auxílio 

para a reestruturação do banco através de empréstimo. Em contrapartida, foi exigido que Luiz 
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Cezar Fernandes repassasse suas ações no banco, deixando de participar da sociedade na qual 

era o principal acionista (OSCAR, 2019). 

O texto institucional do site descreve o período como a ―saída da primeira geração de 

sócios e a chegada da nova geração, que atualmente está à frente do Banco‖ (BTG Pactual, 

2019). Importante ressaltar que até mesmo a ―nova geração‖ não se manteve integralmente 

até os dias atuais. 

Segundo Alexandre Teixeira, jornalista da Revista Época NEGÓCIOS, ―cada vez que 

um sócio saía, o banco recomprava suas ações e as redistribuía entre os remanescentes‖ 

(TEIXEIRA, 2009) e, desse modo, André Esteves e Gilberto Sayão passaram a deter a maior 

parte das ações. 

Neste período, o banco obteve um crescimento acentuado, principalmente no 

segmento de Research, voltado à análise do mercado de ações, permitindo a expansão 

progressiva de seus setores internos. O cenário favorável contou ainda com o 

desenvolvimento expressivo do mercado de capitais no Brasil, a partir do ano de 2003. ―A 

aceleração do crescimento econômico, o controle da inflação e a estabilidade política e 

institucional, somados a um cenário externo muito favorável, foram fatores que propiciaram a 

diversas empresas brasileiras o acesso ao mercado de capitais‖ (BTG Pactual, 2019). O 

resultado desta equação de valores econômicos positivos ocasionou em uma grande 

valorização do Pactual, que, em 2006, foi adquirido pelo grupo suíço UBS, em uma das 

maiores transações realizadas no Brasil naquele ano (OSCAR, 2019). 

André Esteves, principal acionista do Pactual e responsável pela formalização da 

negociação, assumiu, pouco depois, a área de venda e trading
25

 global de renda fixa da nova 

formação do banco, denominada UBS Pactual (OSCAR, 2019). 

Diante do cenário apresentado, é possível contemplar o ambiente a partir do qual 

nasceu o BTG Pactual. Em 2008, Esteves deixou o cargo na empresa suíça e se reuniu a ―um 

grupo de ex-sócios do antigo Banco Pactual e alguns executivos seniores do UBS‖ 

(MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, 2019, p. 35), juntamente com Pérsio Arida (ex-

presidente do Banco Central do Brasil), fundando, assim, o BTG. Apesar de pouco divulgada, 

alguns dos nomes que também integram a lista de sócio-fundadores do BTG são Marcelo 

Kalim e Roberto Sallouti. A sigla, oficialmente atribuída a Banking and Trading Group — 

Grupo bancário e comercial, em nossa tradução —, também recebeu a denominação informal 
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Trading: Negociação (Tradução nossa). 
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de Back to The Game
26

 (TEIXEIRA, 2009) e ―Better than Goldman‖
27

 (OSCAR, 2019). 

Em decorrência dos efeitos da crise econômica de 2008, o UBS se desfez de parte dos 

seus ativos e, no período de abril de 2009, foi realizada a venda da unidade UBS Pactual ao 

BTG, acontecimento que significou a recompra do Pactual por parte de seus antigos sócios. 

Com a transação homologada em setembro de 2009 pelo Banco Central do Brasil 

(MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, 2019, p. 35) foi criado, assim, o Banco BTG 

Pactual S.A. A fusão uniu os recursos dos dois empreendimentos, conforme os dados 

disponibilizados no infográfico abaixo: 

 

Imagem 1: Infográfico sobre a junção dos recursos que deram origem ao BTG Pactual. 

Fonte: Revista Época (2009)
28 

 

No cenário econômico brasileiro, o BTG Pactual ocupou, durante o ano de 2018, a 7º 

posição entre as instituições com maiores ativos totais do setor bancário, de acordo com o 

ranking disponibilizado no site Valor Econômico
29

. Nas primeiras posições estavam 

elencados: 1- Itaú Unibanco; 2- Banco do Brasil; 3- Bradesco; 4- Caixa; 5- Santander; 6- 

Safra. 

Entre as iniciativas com as quais o banco afirma estar comprometido estão o Pacto 

Global e Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção, conforme consta na área 

institucional do site do banco
30

. Não obstante ao compromisso a favor de boas práticas e 

operações financeiras transparentes, o BTG Pactual esteve envolvido em diversas denúncias e 

                                                 
26

 Correspondente a ―de volta ao jogo‖, em inglês. (Tradução nossa). 
27 

Correspondente a ―melhor que Goldman‖, em inglês. (Tradução nossa). Uma alusão ao grupo financeiro 

Goldman Sachs. 
28

 Disponível em: <http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,,EMI75400-16380-1,00-A+MAIOR 
+APOSTA+DE+ESTEVES.html> Acesso em: 08 de jan. de 2020. 
29

Disponível em: <https://www.valor.com.br/valor1000/2019/ranking100maioresbancos> Acesso em 10 de jan. 

de 2020. 
30

 Disponível em: <https://www.btgpactual.com/quem-somos/sustentabilidade/compromissos-voluntarios> 

Acesso em 12 de jan. de 2020. 

http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,,EMI75400-16380-1,00-A+MAIOR+APOSTA+DE+ESTEVES.html
http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,,EMI75400-16380-1,00-A+MAIOR+APOSTA+DE+ESTEVES.html
https://www.valor.com.br/valor1000/2019/ranking100maioresbancos
https://www.btgpactual.com/quem-somos/sustentabilidade/compromissos-voluntarios
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inquéritos ao longo dos anos, com destaque à Operação Lava Jato
31

. 

Durante a operação, o doleiro Alberto Youssef, um dos réus na investigação, indicou, 

em colaboração premiada
32

 realizada no início de 2015, a participação do BTG Pactual em 

negociações ilícitas com a BR Distribuidora — Petrobras (CONGRESSO EM FOCO, 2015), 

acarretando em desvios bilionários de dinheiro público. Em novembro do mesmo ano, foram 

expostas negociações suspeitas entre empresas inativas pertencentes ao pecuarista José Carlos 

Bumlai. Na investigação, foram apurados empréstimos milionários concedidos por 

instituições financeiras aos empreendimentos ―fantasmas‖ de Bumlai, entre os quais constava 

o BTG Pactual como participante no financiamento de empréstimo de R$ 104 milhões à 

empresa São Fernando Energia (FALCÃO, HERDY, CARVALHO, 2015). Ainda em 2015, 

André Esteves foi acusado de efetuar pagamentos ao advogado de defesa do ex-diretor da 

Petrobras, Nestor Cerveró, para que o BTG Pactual não fosse citado na Operação Lava Jato 

(FALCÃO, 2016). Na ocasião, Esteves foi preso durante cerca de um (1) mês em regime 

fechado, indiciado por obstrução de justiça e, posteriormente, teve acesso ao regime 

domiciliar (idem) até o arquivamento do inquérito no Supremo Tribunal Federal. 

 Em 2019, uma etapa da Lava Jato foi iniciada para a investigação do fundo de 

investimentos ―Bintang‖, administrado pelo BTG Pactual e que rendia ao banco ― ‗função 

ativa‘ na gestão do fundo‖ (OLIVEIRA; ROSSI; HAIDAR, 2019). O inquérito envolve 

―suspeitas de uso de informação privilegiada, corrupção e lavagem de dinheiro levantadas na 

delação do ex-ministro Antônio Palocci‖ (idem), de modo que, através de acesso à 

informação sigilosa sobre a Selic, taxa básica de juros brasileira, André Esteves teria lucrado 

um montante milionário de modo indevido a partir do fundo de investimentos (idem). 

Além dos processos abertos pela Lava-Jato, o BTG Pactual também esteve sob 

acusação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) por omissão de dados administrativos 

aos investidores. Em outubro de 2019, a autarquia
33

 recebeu reclames dos acionistas do banco 

devido à omissão de informações sobre uma de suas unidades de investimentos, a ―PPLA 

                                                 
31 

Série de inquéritos no Brasil, ―deflagrada em março de 2014, que investiga um grande esquema de lavagem e 

desvio de dinheiro envolvendo a Petrobras, grandes empreiteiras do país e políticos (CIOCCARI, 2015). 
32 

Depoimento prestado, no qual o réu colabora com a investigação, informando detalhes sobre a ação e 

participantes no crime a fim de reduzir sua pena condenatória. O método é questionado pela escassez de 

comprovação dos envolvidos, fato que pode acarretar, em circunstâncias de ampla repercussão, na exposição 

midiática prematura sem que as informações tenham sido verificadas judicialmente. Neste trabalho, utilizamos 

as referências às delações, pelo fato de terem sido justificadas ao longo das investigações da Operação Lava 

Jato. 
33

 Autarquias: São órgãos que compõem a categoria de administração pública indireta do Governo Federal 

brasileiro. ―As autarquias são instituídas para prestar serviço social e desempenhar atividades que possuam 

prerrogativas públicas, de forma especializada, técnica, com organização própria, administração ágil e não 

sujeita a decisões políticas pertinentes aos seus assuntos‖ (NETO, 2019). Um exemplo de autarquia é o Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. 
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Participations‖ (ESTADÃO CONTEÚDO, 2019). Além da denúncia central, também há 

suspeita de outras questões, como ―inconsistências no Laudo de Avaliação da operação, 

manipulação de mercado, insider trading e infração às regras de divulgação de informações 

relevantes‖ (idem). A fim de impedir a continuidade do processo, o BTG Pactual sugeriu, 

ainda, acordo financeiro com a CVM, contudo, a proposta foi recusada em razão da 

relevância das acusações e recorrência de processos similares por parte do banco. Em 2020, 

um novo inquérito foi iniciado pela CVM, no qual é investigada a manipulação de valores em 

transações com ―pacotes‖ de ações do BTG Pactual entre o período de novembro de 2015 e 

janeiro de 2016 (SCHINCARIOL, 2020). 

A relação do banco com Paulo Guedes — membro do grupo de fundadores do Pactual 

e Ministro da Economia desde o início de 2019 no governo presidido por Jair Bolsonaro — se 

mostra próxima, mesmo com as alegações de não participação de Guedes como acionista ou 

integrante da equipe. Durante o governo de Jair Bolsonaro, Gustavo Montezano, que ocupava 

anteriormente as funções de sócio-diretor do BTG Pactual e responsável pela operação do 

banco em Londres, assumiu, em janeiro de 2019, cargo de Secretário Especial Adjunto de 

Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia (BNDES, 2020a). 

Em outras palavras, Gustavo Montezano, entusiasta e potencial beneficiado pela iniciativa 

privada, passou a ocupar cargo público em equipe governamental voltada às privatizações 

(CASTRO; SETTI, 2019). Em junho do mesmo ano, através de nova indicação de Paulo 

Guedes, Montezano assumiu a posição de Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social – BNDES – (idem), ―o principal instrumento do Governo Federal para o 

financiamento de longo prazo e investimento em todos os segmentos da economia brasileira‖ 

(BNDES, 2020b). 

As suspeitas de favorecimento do BTG Pactual no governo envolvem também editais. 

O chamamento público 03/2019
34

, promovido pelo Ministério da Economia, e que visava o 

fornecimento de produtos e serviços a 1,2 milhões de servidores públicos (BARROCAL, 

2019a), sofreu pedido de impugnação por outra empresa do ramo sob alegação de que o 

serviço proposto pelo edital já seria prestado aos servidores. Em matéria no portal eletrônico 

da revista Carta Capital, foi apurado que, semanas antes do início da seleção pública, o BTG 

Pactual havia efetuado o treinamento de um grupo de start-ups em que o banco investiria em 

2019. Uma das start-ups escolhidas como aposta do BTG, denominada ―Allya‖, se encontra 

na seleta estimativa das únicas cinco (5) empresas brasileiras que possuem os atributos 

                                                 
34

 Disponível em: <https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/chamamentos-

publicos/encerrados- 1/2019/clube-de-descontos/edital-atualizado>. Acesso em 22 de abril de 2020. 

https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/chamamentos-publicos/encerrados-1/2019/clube-de-descontos/edital-atualizado
https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/chamamentos-publicos/encerrados-1/2019/clube-de-descontos/edital-atualizado
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correspondentes aos critérios expostos no edital do Ministério da Economia (BARROCAL, 

2019b). Em novembro de 2019, uma nova contestação do processo seletivo foi realizada 

durante audiência pública; ocasião na qual foi problematizado o interesse de instituições 

financeiras sobre os dados de servidores públicos (BARROCAL, 2019a). Ao fim do edital, 

cinco (5) empresas, entre estas a ―Allya‖, foram aprovadas para participar do serviço ―Clube 

de Descontos da União‖ (PONTES, 2019). 

 Durante o ano de 2019, o BTG Pactual registrou crescimento de 40% no lucro líquido 

ajustado, além de receita total no valor de R$ 8,3 bilhões, representando um aumento de 

55,7%, em comparação aos R$ 5,4 bilhões somados em 2018, conforme informações 

oferecidas no portal do BTG Pactual
35

. No que tange aos novos segmentos de atuação do 

banco, em matéria divulgada no portal ―Seu dinheiro‖ um dos pontos abordados é o BTG 

Pactual digital, uma aposta do banco, desta vez direcionada ao segmento eletrônico, cujo 

―objetivo é chegar a uma participação de 10% no total de investimentos financeiros de 

clientes de varejo e private banking‖ (OSCAR, 2019). O BTG Pactual digital consiste na 

principal frente de serviços da empresa divulgados nos publieditoriais da Exame, conforme a 

proposta de análise deste trabalho, e é descrito como ―um banco de varejo digital voltado para 

as massas‖ (idem), possuindo como base de seu discurso o intuito de ―disseminar a educação 

financeira e a cultura do investimento em nossa sociedade‖, como expôs Marcelo Flora, sócio 

responsável pelo segmento digital da instituição (MEIO E MENSAGEM, 2019). 

Como resumo do histórico de atuação do banco, trazemos a fala de André Esteves em 

entrevista à Revista Época, na qual o principal executivo do banco forneceu sua própria 

definição da cúpula do BTG Pactual: ―É um grupo de jovens ricos, querendo trabalhar pra 

caramba para construir uma coisa especial‖ e completou: ―Isso é uma marca, a gente é assim, 

e esse é um exemplo enorme para o Brasil‖ (TEIXEIRA, 2009). É possível estabelecer, a 

partir da enunciação de André Esteves, um paralelo com a distorção do conceito de ―interesse 

público‖ mencionada anteriormente, com base em Saldanha (2019). Ao observar a 

autodenominação de uma elite de jovens ricos como ―um exemplo enorme para o Brasil‖, 

nota-se um discurso pré-existente acerca do que é mais adequado ao país e perpetuado por 

grupos que detêm poder. Realizada a apresentação do cenário referente ao banco BTG 

Pactual, a seguir discorreremos sobre o contexto histórico no qual se estabeleceu a 

Previdência nos moldes em que ela se encontra atualmente e, a partir dos acontecimentos 

relatados, buscamos expor a discrepância entre discursos hegemônicos que apontam para 
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 Disponível em: <https://www.btgpactual.com/press-release/lucro-liquido-ajustado-do-btg-pactual-cresce-40-e 

m-2019-e-chega-a -r-3-8-bilhoes> Acesso em 23 de abril de 2020. 

https://www.btgpactual.com/press-release/lucro-liquido-ajustado-do-btg-pactual-cresce-40-em-2019-e-chega-a-r-3-8-bilhoes
https://www.btgpactual.com/press-release/lucro-liquido-ajustado-do-btg-pactual-cresce-40-em-2019-e-chega-a-r-3-8-bilhoes
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melhorias no país, teoricamente como um todo, mas que conduzem a perdas que afetam a 

parcela mais vulnerável da população. 

 

 

1.5 Seguridade, Previdência Social Brasileira e a Nova Reforma. 

 

A Previdência Social no Brasil é um direito logrado no decorrer de décadas, voltado à 

garantia aos cidadãos brasileiros de um seguro financeiro em situações de incapacidade 

laboral. O recurso é destinado aos contribuintes ou às suas famílias e aos grupos de 

beneficiários
36

 específicos — atendidos pelo Benefício de Prestação Continuada — que 

possuem renda inferior a um quarto (¼) do salário mínimo. Dentre as categorias relacionadas 

estão a aposentadoria, pensão por morte, licença maternidade, auxílio à família do 

contribuinte em caso de reclusão, licença para tratamento de saúde, entre outros (SILVA et 

al, 2019, p. 1091). Dessa forma, a previdência pública garante o benefício de duas (2) formas: 

de maneira restrita, por meio da assistência social em quadros sociais específicos, sendo 

instrumento de seguridade e regulação social (FERREIRA; SOUZA, 2017) e, de modo 

amplo, aos trabalhadores brasileiros contribuintes através do tempo de colaboração salarial. 

Para Ferreira e Souza (2017), a noção de Seguridade Social é dada por um 

agrupamento de ―ações governamentais no campo da proteção social, envolvendo um 

conjunto de políticas [...] e atendendo às históricas reivindicações das classes trabalhadoras‖ 

(ibid, p. 79). A relação entre a previdência e os direitos trabalhistas é explicada pelas autoras 

devido ao próprio processo histórico de construção da seguridade nas sociedades capitalistas 

ocidentais, em decorrência, sobretudo, das transformações relacionadas à Revolução 

Industrial. Em um período no qual o capitalismo migrava da fase concorrencial a uma etapa 

monopolista, as pressões exercidas pela classe operária acerca das condições de trabalho e o 

reconhecimento de que havia cenários de impossibilidade para o sustento individual, sem 

trabalho, ocasionaram a criação de políticas públicas de proteção social (ibid, p. 81). ―A 

intervenção do estado nos contratos de compra e venda da força de trabalho, nas condições de 

trabalho, na saúde, moradia, entre outros‖ (id, ibid) são algumas das medidas adotadas, 

contrariando correntes liberais. Ainda assim, tais medidas têm sua implementação de forma 

limitada e com o intuito de promover uma estabilidade social que permita a manutenção do 

                                                 
36

 Trata-se do público beneficiado pelo BPC – Benefício de Prestação Continuada: deficientes mentais, físicos, 

intelectuais e/ou sensoriais e indivíduos com faixa etária maior que sessenta e cinco (65) anos, que possuem 

renda familiar menor que um quarto (¼) do salário mínimo (BRASIL, 2015). 



52 
 

consumo.  

Acerca da influência dos interesses de produção capitalista na seguridade social, 

Ferreira e Souza (2017) explicam: 

As políticas de Seguridade Sociais residem no fato o capital ser compelido a 

incorporar algumas exigências dos trabalhadores, mesmo que elas sejam 

conflitantes com os seus interesses imediatos; mas, ao fazê-lo, procura 

integrar tais exigências à sua ordem, transformando o atendimento delas em 

respostas políticas que, contraditoriamente, também atendem às suas 

necessidades (FERREIRA; SOUZA, 2017, p. 80-81). 

 No Brasil esse movimento se iniciou em 1923, através da Lei Federal Eloy Chaves, 

uma norma que determinou a criação de uma Caixa de Aposentadorias e Pensões (CAP) 

especificamente para as empresas ferroviárias brasileiras (WESTIN, 2019). Considerada, nos 

dias atuais, como o estágio inicial do modelo vigente de previdência pública, a lei, em um 

primeiro momento, foi negligenciada e não acolhida pelas empresas ferroviárias, acarretando 

em uma sucessão de greves e paralisações pelos trabalhadores que receberiam tal benefício 

(ibid). A pressão popular culminou em posicionamento mais assertivo por parte do poder 

público, de modo que o presidente à época, Arthur Bernardes, instituiu que a contribuição na 

CAPs era um requisito para a manutenção das concessões públicas às companhias 

ferroviárias internacionais (ibid). Mesmo que voltada a um setor específico, a normatização 

deste modelo de aposentadoria representou uma conquista trabalhista significativa, tendo em 

vista que direitos como auxílio médico, reajustes salariais e férias não integravam a realidade 

brasileira. 

Posteriormente à instituição das CAPs para o ramo ferroviário, as empresas 

portuárias, de navegação marítima e aviação passaram a possuir também suas respectivas 

Caixas de Aposentadorias e Pensões, entre os anos de 1920 e 1930 (ibid). Já em 1933, foram 

criados os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), cujo objetivo era estabelecer um 

modelo de benefícios com abrangência às demais categorias profissionais — de modo oposto 

às CAPs, que estavam relacionadas às aposentadorias individuais de cada empresa. 

No decorrer dos anos, em âmbito mundial, com destaque ao período a partir da 

Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945), o conceito de seguridade social foi difundido ao 

redor do mundo através do desenvolvimento de ações de proteção social, por parte dos 

Estados, a fim de garantir condições de sobrevivência aos cidadãos impossibilitados de 

exercerem atividade laboral — temporariamente ou definitivamente (VIANNA, 2011 apud 

FERREIRA; SOUZA, 2017, p. 81). O pós-Segunda Guerra e as transformações econômicas, 

políticas e sociais decorrentes impulsionaram uma maior intervenção estatal e a adoção de 
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medidas de seguridade mais amplas, principalmente em nações consideradas desenvolvidas, 

como Alemanha e Inglaterra, que podem ser considerados, dentre outros, exemplos pioneiros 

da implementação destas políticas públicas. Nesta fase histórica, o modelo de proteção social 

seguido recebeu a denominação de Welfare state ou Estado de Bem-estar social — também 

denominado Estado social ou Estado-providência —, sendo adotado em diversos países de 

todo mundo, de acordo com as características e possibilidades locais. O modelo de Bem-estar 

social tem como grande diferencial a seguridade e os benefícios sociais como direitos civis, 

garantidos pela legislação e implementados de forma ampla com ―uma abrangência que 

perpassa desde a sobrevivência e integração da vida social à oferta de serviços para as 

diferentes vicissitudes e as regulações que permitem o homem viver em sociedade‖ 

(FERREIRA; SOUZA, 2017, p. 82). 

 Boaventura de Sousa Santos (2012) explica que o Estado social também pode ser um 

compromisso entre os trabalhadores e os proprietários do capital, que resulta de ―uma 

dolorosa história recente de guerras destrutivas, lutas sociais violentas e crises econômicas 

graves‖ (SANTOS, 2012). No ―pacto‖, firmado ao longo da história, as classes burguesas 

abrem concessões acerca de sua autonomia, em relação ao Estado, e aceitam firmar 

negociações com as classes assalariadas; já as classes trabalhadoras renunciam aos seus 

anseios por justiça social e melhores condições sociais. Assim, o Estado assume o papel de 

mediador entre tais interesses e concessões, possuindo determinada autonomia na relação 

entre o capital e o social. 

Nesse sentido, Boaventura afirma: 

O Estado tutela a negociação coletiva entre o capital e o trabalho (a 

concertação social) e transforma os recursos financeiros que lhe advêm da 

tributação do capital privado e dos rendimentos salariais em "capital social", 

ou seja, num vasto conjunto de políticas públicas e sociais (SANTOS, 2012). 

No Brasil, a mediação do Estado no período de Bem-estar Social se mostrou visível 

com o aperfeiçoamento e a extensão da Lei Eloy Chaves, por meio da regulamentação 

previdenciária de outros setores e da criação de instituições responsáveis. Em 1966, Instituto 

Nacional de Previdência Social (INPS) foi criado, composto pela unificação das CAPs e IAPs 

(WESTIN, 2019). Anos mais tarde, foi fundado, em 1974, o Ministério da Previdência e 

Assistência Social e, em 1977, o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social 

(FERREIRA; SOUZA, 2017, p. 85). 

Na década de 70, a mudança para o modelo de produção toyotista
37

 e a crise 
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 Toyotismo: Modelo industrial posterior ao Fordismo, baseado na flexibilização da produção em função da 
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econômica global, relacionada às fontes de petróleo e à desregulação monetária, delineou um 

ambiente propício para que o pensamento neoliberal fosse utilizado como alicerce ideológico 

para as políticas econômicas de diversos países (LOURENÇO; LACAZ; GOULART, 2017, 

p. 469). Interpretado como solução às problemáticas da crise, as ideias de liberdade do capital 

e intervenção estatal mínima, provenientes do neoliberalismo, foram amplamente 

incentivadas pelo mercado econômico mundial, assim como o cumprimento de medidas de 

liberalização econômica e ajustes fiscais que, segundo os pensamentos liberais, deveriam ser 

realizados por parte do Estado (KLEIN, 2008 apud LOURENÇO; LACAZ; GOULART, 

2017, p. 469). 

 No Brasil, o fim da ditadura militar (1964 - 1985) e o processo de redemocratização 

política efetuaram transformações no panorama interno nacional e possibilitaram a adoção de 

políticas democráticas e de cidadania, como a promulgação da Constituição Federal de 1988. 

A nova Carta Magna brasileira instituiu formalmente o sistema de Seguridade Social, 

abrangendo o âmbito de assistência e de seguros sociais através de três (3) matrizes de 

políticas sociais: Previdência Social, Assistência Social e Saúde (FERREIRA; SOUZA, 2017, 

p. 89). 

 Conforme a exposição realizada até aqui, as conquistas sociais e previdenciárias 

foram alçadas ao longo de anos, por meio de tendências político-econômicas de esfera global 

e nacional. No Brasil, a instituição dos serviços de previdência teve início a partir da Lei Eloy 

Chaves, em 1923; contudo, só em 1988 a legislação foi disposta de forma coesa em vias de 

política de Seguridade Social, isto é, de modo a assegurar o cumprimento dos benefícios 

como direitos do trabalhador e cidadão.       

 Para Lourenço, Lacaz e Goulart (2017, p. 468 e 469), que citam Marques e Mendes 

(2004) e Braga e Cabral (2008), há três (3) novos aspectos principais no campo 

previdenciário, instituídos na Constituição Federal de 1988: 

1) introdução de um piso previdenciário a partir do valor do salário mínimo; 

2) inclusão dos trabalhadores rurais (na qualidade de segurados especiais); 3) 

inclusão de idosos e de pessoas com deficiência, membros de famílias de 

baixa renda, constatada a renda per capita de até 1/4 do salário mínimo, os 

quais passaram a receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC), para o 

qual também foi garantido o piso de um salário mínimo (LOURENÇO; 

LACAZ; GOULART, 2017, p. 468-469). 

Nesse contexto, a nova Constituição Federal, em seu texto original, se apresenta como 

mecanismo fundamental para consolidação do Estado Democrático de Direito (LOURENÇO; 

LACAZ; GOULART, 2017, p. 469), posicionando a Previdência Social como parte 

                                                                                                                                                        
demanda de mercado. 
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integrante ―do maior sistema de proteção social já implantado no país‖ (idem). 

 Não obstante os significativos avanços no setor social, os direitos instituídos na 

Constituição de 1988 não vigoraram de forma plena e integral no decorrer da história 

brasileira, passando por diversas revisões em um curto período de tempo depois de 

promulgados (idem). 

 Ferreira e Souza (2017, p. 88) pontuam que, durante a década de 1990, os direitos 

sociais passaram por severas restrições em razão do quadro social e político vigente junto à 

implementação de medidas neoliberais, como o ajuste fiscal de 1998 e as privatizações. O 

processo de modificação legislativa da lei previdenciária teve origem ainda no governo 

(1994-2002) do Presidente da República Fernando Henrique Cardoso (FHC), com um 

movimento de contrarreforma. 

 De modo diferente à associação que poderia ser feita nos dias atuais, o termo 

―contrarreforma‖ não denota uma ação popular contrária às reformas que são desaprovadas 

pela população. No contexto aqui apresentado, ―contrarreforma‖ é uma expressão utilizada 

por estudiosos de temas afins à Previdência Social, para designar ambientes 

contrarrevolucionários e contrarreformistas, que buscam reverter determinados direitos 

sociais a partir de justificativas centradas no crescimento econômico (FERREIRA; SOUZA, 

2017, p. 89). 

 Sendo assim, há um movimento contínuo de modificação — ou tentativa de adaptação 

— da legislação previdenciária desde o período FHC até os mandatos presidenciais de Luiz 

Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, a fase de governo em que assumiu Michel Temer e, no 

momento, Jair Bolsonaro.  

 As alterações decorrentes do movimento de contrarreforma de Fernando Henrique 

foram objeto de votação por três (3) anos, tendo sua versão final promulgada em 15 de 

dezembro de 1998, na Emenda Constitucional (EC) nº 20 (LOURENÇO; LACAZ; 

GOULART, 2017, p. 473). Ao analisar a EC, pode-se notar uma importante alteração no 

texto original, que possui pertinência com o objeto deste trabalho. O Artigo 201 da 

Constituição Federal, Parágrafo 8, que possui o trecho, de 1988: ―§ 8º É vedado subvenção 

ou auxílio do poder público às entidades de previdência privada com fins lucrativos.‖ foi 

vetado e substituído pela seguinte composição textual: ―Os requisitos a que se refere o inciso 

I do parágrafo anterior serão reduzidos em cinco anos, para o professor que comprove 

exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e 

no ensino fundamental e médio‖. No texto inserido através da EC, não há similaridade 

temática entre o parágrafo novo e o original, existindo apenas um veto integral, apresentado 
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em forma de ―substituição‖. Assim, desde tal alteração, tornou-se possível a correlação entre 

o Estado e os incentivos à Previdência privada. 

 

Imagem 2: Captura de tela referente à alteração da Emenda Constitucional nº 20 (Dez. de 1998). 

Fonte: Disponível em https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_03.07.2019/art_201_.asp 

Acesso em 02 de mar. de 2020. 

Dentre os argumentos utilizados pelo governo FHC para legitimar as novas propostas 

previdenciárias estão o aumento da expectativa de vida para além de sessenta (60) anos e a 

defesa de que a reforma — ou contrarreforma — seria uma ferramenta de combate às 

injustiças e privilégios que existiriam entre os regimes de contribuição (cf. SILVA, 2004 

apud LOURENÇO; LACAZ; GOULART, 2017, p. 474). 

Lourenço, Lacaz e Goulart pontuam que a mesma justificativa foi utilizada nas 

propostas de contrarreformas do governo Lula e Temer — e acrescentamos aqui o governo 

Bolsonaro —, indicativos que demonstram coerência na apresentação das problemáticas de 

déficit, o ―rombo da previdência‖, mas também uma linha discursiva perene de legitimação 

do discurso financeiro em detrimento do aspecto social. 

Utilizando linha argumentativa semelhante à de FHC, com enfoque no discurso de 

extinção de diferenças entre a contribuição de servidores públicos e privados, a 

contrarreforma proposta pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva instituiu um teto máximo, 

sendo seguida pela adoção posterior de medidas redutoras dos direitos previdenciários, no 

governo da presidente Dilma Rousseff. 

Após o controverso ―impeachment‖ de Rousseff em 2016, Michel Temer, então vice-

presidente, assumiu como chefe do poder executivo e teve seu mandato marcado por 

impopularidade e uma extensa agenda de reformas governamentais (RAMALHOSO, 2018), 

entre elas a de uma nova Previdência, que não teve a tramitação aprovada no pelo Congresso 

Nacional. 

O governo de Jair Bolsonaro, que teve início em janeiro 2019, utilizou parte da 

proposta de Temer para a elaboração de uma Nova reforma cuja PEC — Proposta de Emenda 

Constitucional — foi tramitada em regime de urgência até a aprovação no Senado Federal, 

em outubro de 2019, e promulgação em novembro do mesmo ano (POLITIZE, [s.d.]). 

A Reforma trata de uma mudança ampla nas contribuições e benefícios, com impactos 

https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_03.07.2019/art_201_.asp
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em relação às alíquotas
38

; à previdência dos professores do Ensino infantil, fundamental e 

médio; auxílio-doença; pensões por morte; e diversos pontos. A seguir, traremos um breve 

panorama sobre o regime geral, no que diz respeito às aposentadorias e tempo de prestação de 

pagamento dos contribuintes (BRASIL, [s.d.]). 

  

Tabela 1: Principais modificações na Nova Reforma da Previdência
39

 

Critérios de aposentadoria Nova Reforma 

Idade mínima para trabalhadores privados e 

servidores (RGPS): 

Mulheres: 62 anos 

Homens: 65 anos 

Idade mínima para trabalhadores do setor rural: Mulheres: 55 anos 

Homens: 60 anos 

Tempo mínimo de contribuição para trabalhadores 

privados ou servidores vinculados ao Regime Geral 

de Previdência Social (RGPS): 

Mulheres: 15 anos 

Homens: 20 anos 

Tempo mínimo de contribuição para servidores 

públicos da União: 

Mulheres e Homens: 

25 anos (com 10 anos no 

serviço público e 5 anos no 

mesmo cargo em que o 

servidor se aposentará). 

Tempo mínimo de contribuição 

para trabalhadores do setor rural: 

Mulheres e Homens: 

15 anos 

 

Um dos pontos cruciais da reforma é a instituição da idade mínima obrigatória para a 

aposentadoria e não apenas o período de contribuição. Enquanto os cidadãos que contribuíam 

antes da implementação da reforma podem escolher entre uma (1) das seis (6) regras de 

transição
40

, a definição etária mínima vigora para aqueles que nunca foram contribuintes ou 

não se encaixam nas regras (BRASIL, [s.d.]). 

Um exemplo prático pode ser aplicado a um trabalhador informal do gênero 

masculino, que nunca contribuiu e teve entrada tardia no setor formal privado, por exemplo. 

Na lógica de contabilização previdenciária, ele é categorizado como indivíduo que nunca 

trabalhou e não terá direitos às regras de transição. Além de contribuir por um período 

mínimo maior (20 anos), de acordo com os parâmetros da Nova Reforma, ainda que alcance 

                                                 
38

 Taxas percentuais de contribuição, em função dos rendimentos salariais mensais. 
39

 Produção nossa. Fonte: (BRASIL, [s.d.]) 
40

 Parâmetros pré-definidos, de acordo com a Nova Reforma, que estabelecem opções aos contribuintes para a 

transição do regime previdenciário anterior ao da nova previdência. 
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o tempo necessário, será preciso aguardar a idade mínima de 65 anos para a solicitação da 

aposentadoria. 

Para além deste exemplo, há muitos outros cenários possíveis em que o aspecto social 

e as singularidades do Brasil são pouco considerados na Nova Reforma — frisando que, no 

decorrer de sua tramitação, a PEC passou por edições que reduziram efeitos negativos ainda 

mais graves. O BPC - Benefício de Prestação Continuada —, que citamos no início deste 

subitem como componente da Previdência Social, constava no texto original da reforma com 

redução do valor de R$ 998,00, salário mínimo vigente, para R$ 400,00. No entanto, por se 

tratar de um direito concedido aos cidadãos em situação vulnerável, o texto foi editado 

durante a tramitação e o BPC não foi alterado; fato que não faz menos impactante o intuito 

inicial do governo de reduzir um benefício tão essencial. 

Apesar de alarmante, a promulgação da atual Reforma da Previdência, como fato 

pontual, não é o ápice da preocupação sobre as modificações no direito previdenciário. 

Conforme o breve levantamento aqui exposto, a sucessão de propostas para contrarreformas, 

com alterações nos benefícios e no texto constitucional tem sido uma constante — até o 

momento — em grande parte dos governos que sucederam a Constituição Federal de 1988. 

Diante do cenário apresentado, interpretamos que as modificações no texto 

constitucional da previdência adquirem continuidade no decorrer dos anos, tal qual um 

projeto de redução de benefícios, para além do âmbito da saúde econômica do país. Assim, o 

estudo das ferramentas de comunicação que abordam as temáticas relacionadas à Previdência 

ou aos benefícios do governo mostra-se de grande relevância para a compreensão de como 

essas falas são pautadas ao longo dos anos. 

Para tanto, nesta pesquisa, a partir da hipótese principal com a qual trabalhamos — a 

Publicidade Oculta como estratégia de legitimação velada para o avanço dos interesses de 

mercado a partir de um discurso de enfraquecimento do Estado e naturalização da lógica 

neoliberal. —, articularemos, a seguir, os fatores que conduziram à convergência do BTG 

Pactual com a revista Exame, representada pela editora Abril, a fim de compreender como se 

dá a legitimação da narrativa neoliberal nos discursos produzidos. 

 

1.6 O Grupo Abril e a revista Exame 

Neste ponto, a partir da descrição do histórico da Abril, investigaremos o panorama 

que pautou a criação da Exame até a posterior venda da revista, compreendendo as matrizes 

ideológicas da editora que consolidaram o periódico antes da transação ao BTG Pactual. 
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A história de fundação da empresa pode ser relatada a partir da diáspora de dois 

irmãos para a América do Sul: César Civita e Victor Civita. Nascidos em solo estadunidense, 

nos anos iniciais do século XX, ambos regressaram, ainda no período da infância, à Itália, 

país de origem da família (GRUPO ABRIL, [s.d.]). César, o mais velho dos irmãos Civita, 

possuía a posição de representante das edições italianas da Disney, cargo que possibilitou a 

solicitação, durante o período da guerra, de licença para a publicação das revistas Disney na 

América do Sul. A etapa inicial de criação da editora brasileira se deu na década de 40, 

quando César Civita inaugurou, na Argentina, o ―Editorial Abril‖, responsável pelo periódico 

chamado ―El Pato Donald‖, cujo logo já apresentava, desde então, uma árvore (GRUPO 

ABRIL, [s.d.]). 

 Estabelecido na Argentina, com o empreendimento ―Editorial Abril‖, César Civita 

vislumbrou no mercado brasileiro uma oportunidade de expansão do novo negócio, além de 

uma garantia em meio à incerteza pessoal, diante da mudança política com o governo 

peronista argentino (NOGUEIRA, 2018, p. 28). Em 1947, foi assinado, por um grupo de 

empresários italianos
41

, o contrato social da editora Abril, em São Paulo, conforme os 

registros do Diário Oficial do estado (idem). Citando o estudo de Eula Cabral (2006), 

Nogueira (2018, p. 28) pontua sobre a divergência normativa na fundação da empresa no 

Brasil, visto que o artigo 160 da Constituição Federal de 1946 impossibilitava que 

estrangeiros e/ou sociedades anônimas detivessem empreendimentos de radiodifusão ou 

jornalismo no Brasil. 

 Em seus primeiros anos de atuação, a operação brasileira da editora foi baseada na 

importação de materiais infantis produzidos na Argentina, que correspondiam às versões em 

português dos livros já comercializados no mercado argentino (NOGUEIRA, 2018, p. 29). 

Na trajetória de desenvolvimento inicial, entre a fundação e o ano de 1950, os 

serviços da filial brasileira da Abril tinham como produtos ofertados as adaptações de 

histórias infantis. O limiar de mudança ocorreu quando César Civita, em visita à Itália, 

convidou o irmão, Victor, para liderar a diversificação de mercado da empresa no Brasil. 

 Victor Civita se estabeleceu, desse modo, no campo brasileiro e adquiriu o 

empreendimento ―filial‖ da Abril, a fim de atuar de forma independente no mercado editorial 

(NOGUEIRA, 2018, p. 34). Inicialmente, com a criação da editora ―Primavera‖, atribuída por 

Nogueira (2018, p. 36) como um nome fantasia, a primeira publicação foi a revista ―Raio 

Vermelho‖, em maio de 1950 — conteúdo que não obteve uma resposta bem-sucedida no 
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Enrico Frisoni, Enrico Rimini, Piero Kern e Marcelo Frisoni. 
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mercado (idem). Posteriormente, a editora assumiu a mesma designação da empresa 

argentina, tornando-se editora Abril, e, em julho de 1950, foi realizado o lançamento da 

revista em quadrinhos ―Pato Donald‖ (idem). 

 Nos anos posteriores à sua fundação, a Abril esteve atrelada a diversas queixas sobre 

a entrada de capital estrangeiro e influência internacional no mercado brasileiro. As 

principais denúncias, que apontavam para divergências frente à legislação, indicavam: 

concorrência desleal com o auxílio de recursos internacionais e consequente monopólio e 

prejuízo à imprensa brasileira; além de administração da editora por um cidadão não 

naturalizado brasileiro — fato que não correspondia aos parâmetros da Constituição Federal 

de 1946
42

. A naturalização de Victor Civita ocorreu em agosto de 1960; não obstante, devido 

às imputações ainda existentes, foi conduzida uma Comissão Parlamentar de Inquérito, 

sucedida por inúmeras produções jornalísticas acerca da apuração de incentivos financeiros 

internacionais no segmento de comunicação brasileiro (NOGUEIRA, 2018, p. 35). 

 Nas primeiras décadas de atividade no Brasil, a editora se dedicou à comercialização 

de revistas temáticas e especializadas, além de conteúdos de teor pedagógico, como livros, 

fascículos
43

 e enciclopédias, que abordavam objetos históricos, filosóficos, culturais e 

políticos (ibid, 42-60). O livro ―Comunismo: De Karl Marx ao muro de Berlim‖ (1965), por 

exemplo, manifestou posição favorável ao capitalismo ocidental, em meio à Guerra Fria, e 

assumia uma postura de incentivo à Ditadura militar, prestando apoio ao ato que foi 

denominado como ―Revolução‖ de Castelo Branco (ibid, 55). Para Nogueira (2018), tratou-se 

de ―uma estratégia ao mesmo tempo comercial, por aproveitar-se de um tema em destaque, 

especialmente após a instauração do Regime Civil Militar no ano anterior; e política, com o 

objetivo de comunicar aos dirigentes do país seu apoio ao governo [...]‖ (ibid, 55). 

 A partir da expansão de mercado, o escopo de atuação, planejado para o segmento 

editorial, passou a abranger a produção, impressão e distribuição dos serviços (ibid, 44).  

Assim, foram incorporadas empresas ao conglomerado, para que a demanda interna por 

novas soluções fosse atendida, além da realização de investimentos em outros setores, como 

logística e canais de mídia. 

 No que tange às revistas periódicas, em suas primeiras décadas de atuação, a Abril 

lançou uma série de títulos que dão pistas de uma possível convergência com o ideal do 
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Conforme citado anteriormente neste subitem. 
43 

Edições numeradas colecionáveis, comercializadas em periodicamente em bancas de jornal. 
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―American way of life‖
44

, assim como apontam para a continuidade da narrativa de Política de 

Boa Vizinhança, na qual foram implementadas ações de aproximação entre o Brasil e os 

Estados Unidos na área econômica, cultural e social. O panorama geral sobre os lançamentos 

da editora, no período de 1950 a 2000, pode ser observado na tabela elaborada para este 

trabalho (Apêndice A) e baseada na linha do tempo eletrônica, disponibilizada no site da 

Abril.  

 A fim de validar os recortes temporais em que a revista Exame está inserida 

especificamente, ressaltamos aqui os intervalos entre 1966-1970, entrada da revista no 

portfólio da editora como volume técnico-especializado, e 1971-1974, lançamento da Exame 

como revista independente. Acrescentamos também à produção da tabela o contexto histórico 

brasileiro nos anos apresentados. Abaixo, os títulos correspondentes aos intervalos temporais: 

 

Tabela 2: Lista de periódicos da editora Abril (1966 - 1974)
45

 

De 1966 a 1970: 

Contexto de disputa ideológica na Guerra 

Fria; difusão da TV com imagens 

coloridas; fortalecimento de movimentos 

em prol de equidade; continuidade do 

processo de industrialização brasileiro. 

Revista ―Realidade‖ (1966); Revista técnico -

especializada ―Exame‖ (1967); Revista ―Veja‖ 

(1968); Revista ―Recreio‖, voltada ao público 

infantil (1969); Revista ―Placar‖ (1970); 

Revista de moda ―Setenta‖ (1970); Revista em 

quadrinhos ―Mônica e sua turma‖. 

De 1971 a 1974: 

Contexto de disputa ideológica na Guerra 

Fria; fortalecimento de movimentos em 

prol de equidade; continuidade do 

processo de industrialização brasileiro. 

Revista ―Exame‖ é lançada como publicação 

independente (1971); Revista ―Horóscopo‖ 

(1972); Revista ―POP‖, voltada ao público 

jovem (1972); Revista ―Os Flintstones‖ (1972); 

Revista ―Nova‖, em parceria com a publicação 

estadunidense ―Cosmopolitan‖ (1973); Revista 

―Mon tricot‖ (1973); Revista ―Crás‖, ―com 

quadrinhos brasileiros de vários autores‖ 

(1974); Revista em quadrinhos ―Luluzinha‖ 

(1974). 
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 Idealização de um estilo de vida americano/estadunidense, baseado em um padrão visto como ―perfeito‖ e 

com grande incentivo ao consumo.  
45

 Produção nossa. Informações baseadas na linha do tempo eletrônica disponibilizada no site da Abril. 
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 A saber, os periódicos aqui elencados e que compõem a tabela do Apêndice A 

correspondem aos lançamentos a partir da iniciativa da Abril, não mencionando as revistas 

que foram absorvidas através da compra de outras editoras, a exemplo da Revista ―Saúde‖, já 

existente no mercado antes da mudança de operação administrativa. 

 Dentre as revistas e veiculações mencionadas, damos destaque à revista Exame, cujo 

portal de notícias integra o estudo sobre a Publicidade Oculta nesta dissertação. Fundada em 

julho de 1967, a Exame foi, em seu formato inicial, um suplemento das revistas técnico-

especializadas ―Transporte Moderno‖, ―Máquinas e Metais‖ e ―Química e Derivados‖, 

publicadas pela editora Abril. A revista constituiu uma medida para a ampliação do catálogo 

editorial técnico, segundo dados reunidos no CPDOC/FGV ([s.d.]) — publicados 

originalmente pela própria Exame
46

 e pelo portal ―Melhores & Maiores‖ —, contudo o 

periódico suplementar registrou um crescimento superior ao esperado, com grande número de 

editoriais e anúncios publicitários. Em consequência, no ano de 1971, tornou-se uma revista 

independente, permanecendo direcionada às áreas de economia, administração de empresas e 

negócios, seguindo a abordagem da revista estadunidense ―Fortune‖ (CPDOC/FGV, [s.d.]). 

No período atual, no qual este estudo é produzido, a Exame possui veiculação 

multiplataforma através de revista impressa, portal de notícias on-line e aplicativo digital, 

com frequência quinzenal de novas edições (BENVENIDO, 2018). De acordo com dados 

publicados na seção ―Sobre‖ do portal on-line da Exame, a revista soma 150 mil exemplares 

em circulação periódica e é objeto de leitura entre 91% dos presidentes das maiores empresas 

brasileiras (EXAME, 2020). As temáticas publicadas se diversificaram ao longo da trajetória 

e passaram a envolver também, de forma mais abrangente, conteúdos relacionados à carreira, 

empreendedorismo, meio ambiente, gestão, tecnologia e marketing, além das abordagens já 

consolidadas sobre negócios e finanças (EXAME, 2020). 

Na esfera on-line, por se tratar do principal portal de negócios do país (SILVA; 

ABREU, 2018) e possuir visitação mensal de 15 milhões de usuários
47

 (EXAME, 2020), a 

utilização do site da Exame, como mídia de veiculação on-line, passou a ser estratégica para 

empresas atuantes em segmentos relacionados aos temas da revista, ponto crucial para a 

união entre as narrativas da Abril, Exame e do BTG Pactual. 

No decorrer histórico do Grupo Abril — dentre novos lançamentos, venda de ativos, 
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Exame - Edições: (4/70 e 3/92). Informações resgatadas (CPDOC/FGV, [s.d.]). 
47 

Dado com referência à empresa Comscore, novembro de 2019, disponível na seção ―Sobre‖ da revista Exame, 

conforme referência no texto.  
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eventuais cessões de publicações a outras editoras ou descontinuidade de revistas
48

 — um dos 

fatos que representou a maior reestruturação editorial e administrativa da empresa foi a crise 

interna, cujo auge ocorreu em 2018. Na ocasião, o grupo acumulou uma dívida de R$ 1,6 

bilhão com instituições financeiras, entre elas Itaú, Santander e Bradesco (SÁ, 2018). 

O grande volume deficitário ocasionou um processo de recuperação judicial
49

, além 

da supressão do número de títulos publicados e, posteriormente, culminou na venda do Grupo 

Abril para o empresário Fábio Carvalho, pelo valor de R$ 100 mil e mediante a garantia de 

pagamento aos credores. Acrescenta-se que Carvalho é membro do conselho de 

administração do Banco Pan
50

, adquirido pelo BTG Pactual em 2011, e proprietário da 

companhia Legion Holdings, uma sociedade de investimentos especializada em renegociação 

de dívidas (ÉPOCA NEGÓCIOS ONLINE, 2018). Também participou da transação o 

empreendimento Enforce, pertencente ao BTG Pactual, por meio de financiamento da dívida 

existente e, mesmo antes da aprovação operacional pelo CADE — Conselho Administrativo 

de Defesa Econômica
51

 —, o grupo financeiro demonstrou disposição para efetuar um 

movimento posterior de compra da revista Exame, pertencente ao portfólio da Abril (ÉPOCA 

NEGÓCIOS ONLINE, 2018).  

 Em matéria para a Folha de São Paulo, publicada em dezembro de 2018, meses antes 

da finalização da compra da Abril, Fábio Carvalho sinalizou a possibilidade de parceria com 

o BTG Pactual, tendo em vista o interesse ―por mais fluxos de visitantes digitais focados em 

investimento‖ (SÁ, 2018). Em seguida, Carvalho explicou que o banco, assim como outras 

instituições, ―é manifestamente interessado nesse tipo de audiência‖ (idem), referindo-se à 

pauta focada em negócios e frisando em sua fala que tal conteúdo possui demanda e 

valorização elevadas (idem). O empresário defendeu ainda que possui como grande objetivo 

estabelecer ―novos paradigmas para a instituição imprensa‖ (idem), no qual há, segundo ele,  

o ―desafio não só empresarial mas institucional, de encontrar a forma de fazer jornalismo 

                                                 
48

 Na Abril, permanecem até os dias atuais os periódicos: Superinteressante, Veja, Quatro rodas, Você S.A., 

Claudia, Saúde, Você RH, Placar, Dossiê Superinteressante, Veja Rio e Veja São Paulo. Entre os portais que 

operam exclusivamente com conteúdo on-line estão MdeMulher, Capricho, Bebê.com.br, Viagem e turismo, 

Boa Forma e Guia do estudante, de acordo com catálogo disponibilizado no site oficial. Disponível em: 

<https://abril.com.br/revistas/>. Acesso em 10 de mar. de 2020. 
49

 Recuperação judicial: Processo no qual a companhia endividada utiliza um prazo para continuar operando 

enquanto negocia com seus credores, sob mediação da Justiça.  Disponível em: <https://g1.globo.com/ 

economia/noticia/2019/06/18/entenda-o-que-e-a-recuperacao-judicial-e-como-ela-funciona.ghtml>. Acesso em 

11 de mar. de 2020. 
50 

Disponível em: <https://ri.bancopan.com.br/governanca-corporativa/conselho-e-diretoria/> Acesso em 13 de 

mar. de 2020. 
51

 O CADE ―é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Justiça‖ e ―tem como missão zelar pela livre 

concorrência no mercado‖. Disponível em: <http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/institucional>. 

Acesso em 05 de abril de 2020. 

https://abril.com.br/revistas/
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/06/18/entenda-o-que-e-a-recuperacao-judicial-e-como-ela-funciona.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/06/18/entenda-o-que-e-a-recuperacao-judicial-e-como-ela-funciona.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/06/18/entenda-o-que-e-a-recuperacao-judicial-e-como-ela-funciona.ghtml
https://ri.bancopan.com.br/governanca-corporativa/conselho-e-diretoria/
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/institucional
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com sustentabilidade e qualidade‖ (idem). 

 Em paralelo, frisamos a semelhança entre o posicionamento expresso por Fábio 

Carvalho na condução de uma empresa de mídia e a tendência, apontada por Sodré (2014), de 

uma comunicação cada vez mais linear e financeirizada, conforme mencionamos 

anteriormente, no subitem 1.3 deste capítulo. Quando se observa a operação de um veículo 

jornalístico a partir de uma instituição bancária, é notável o esvaziamento do sentido 

comunicacional, como atividade que preza pela vida em comunidade e pelo real Interesse 

Público. Se as inclinações ideológicas, em quaisquer espectros políticos e econômicos, são 

presentes em empresas de mídia — como no exemplo de apoio da Abril à ditadura militar — 

a estruturação discursiva torna-se ainda mais centrada nos próprios interesses econômicos 

quando há um grupo financeiro na direção comunicacional. Desse modo, há uma linha tênue 

entre a construção de opinião pública, própria do jornalismo, e a autopromoção velada, em 

vias de publicidade, pelo patrocinador da publicação. Tecemos, portanto, a indagação: é 

possível que a atividade jornalística priorize a transparência e o serviço de informação à 

sociedade, quando há influência direta de um grupo econômico? A resposta não é evidente e 

a pesquisa e análises são métodos que auxiliam na compreensão desse processo, como nos 

propomos aqui. 

 Na seção ―Carta de Exame‖, publicada na edição 1201 da revista impressa e na 

segunda quinzena de janeiro de 2020, a revista, já sob controle do BTG Pactual, inicia o ano 

realizando seu posicionamento editorial. O conteúdo manifesta otimismo frente ao cenário 

econômico brasileiro e apoio à aprovação de reformas governamentais — ou contrarreformas, 

como pontuamos no item anterior. No texto, é citada a frase: ―expectativa de prosseguimento 

das imprescindíveis reformas — talvez não com o ímpeto desejável, mas com avanços 

maiores do que os recuos‖ (grifos nossos), o que traz à tona as linhas ideológicas que balizam 

a revista (REDAÇÃO EXAME, 2020). 

Ainda na carta, o editorial endossa a citação do Ministro da Economia Paulo Guedes 

sobre um crescimento devagar, porém consistente, no cenário brasileiro e, por fim, expõe ao 

público a compra da Exame pelo BTG Pactual, mencionando ―jornalismo independente‖, no 

seguinte texto do último parágrafo: 

Também para Exame o ano de 2020 apresenta perspectivas alvissareiras. 

Após 52 anos de existência como uma marca da editora Abril, Exame foi 

recentemente adquirida pelo grupo BTG Pactual. A mudança de controle 

deverá implicar novos investimentos e um consistente impulso para manter a 

mesma missão de sempre: jornalismo independente e de qualidade 

(REDAÇÃO EXAME, 2020). 
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 A carta torna mais evidente a perspectiva pela qual o BTG Pactual conduz a linha 

argumentativa sobre as reformas e a economia do Brasil em um contexto no qual o banco já 

havia assumido a Exame. Contudo, a compra definitiva da Exame pelo BTG Pactual 

constituiu apenas um dos passos da utilização da revista para a veiculação do discurso do 

banco em plataforma digital. Anteriormente, a partir de outubro de 2018, o portal on-line da 

revista atuou como um dos veículos da estratégia de ocultação publicitária da instituição 

bancária, conforme o corpus de análise desta dissertação — a sequência de publieditoriais 

publicados pelo BTG Pactual na revista Exame. No capítulo seguinte, discorreremos de 

forma mais aprofundada sobre o formato publieditorial, assim como outras roupagens que 

compõem a estrutura de Publicidade Oculta do BTG Pactual. 
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2. NOVAS PRÁTICAS PUBLICITÁRIAS 

 Neste capítulo, faremos um percurso pelo desenvolvimento da publicidade ao longo 

da história, explicitando a relação da atividade com diversos períodos, como a Revolução 

Industrial e as mudanças nos modelos de produção, que impactaram as lógicas fabris e de 

consumo de bens. A partir de um contexto globalizado e de ampla presença da tecnologia no 

cotidiano,— em vias de midiatização — os hábitos de atenção dos sujeitos, frente à 

publicidade e aos conteúdos midiáticos, em geral, também se alteraram. A multiplicidade de 

opções simultâneas para acesso a conteúdos em plataformas distintas corroborou para que a 

publicidade tradicional — associada a um espaço comercial específico — se reinventasse, 

adotando novas técnicas de captação de audiência, imersão do público e até mesmo inserção 

―invasiva‖ em outros conteúdos. Sobre as novas práticas de inovação publicitárias, trazemos 

neste capítulo os conceitos de ―Publicidade Expandida‖ (MACHADO; BURROWES; RETT, 

2017), ―Hiperpublicidade‖ (PEREZ e BARBOSA, 2007) e ―Ciberpublicidade‖ (ATEM; 

OLIVEIRA; AZEVEDO, 2014), que abordam a tendência crescente da utilização de 

inúmeras roupagens, que diferem dos formatos convencionais. Tendo em vista que a 

Publicidade Oculta se constitui enquanto estratégia a partir da ampla articulação de técnicas 

de camuflagem dos aspectos comerciais, faremos um estudo aplicado às campanhas do BTG 

Pactual, a partir dos principais formatos de ocultação publicitária utilizados pelo banco — os 

―publiposts‖ e o ―branded content‖. O capítulo também envolve as questões éticas 

relacionadas à Publicidade Oculta, utilizando como principais referências Bragaglia (2017) e 

Saldanha (2019).  

 

2.1 Um panorama histórico da publicidade 

 

O ato de comunicar, desde longa data, é considerado uma necessidade humana; uma 

ação fundamental e característica das civilizações. A comunicação, por meio de múltiplas 

manifestações, permite que saberes relacionados às descobertas científicas, conhecimentos 

medicinais e práticas culturais sejam reverberados por gerações, seja através da escrita, 

signos visuais ou da oralidade.  

Quando voltamos nosso olhar especificamente à área da publicidade, nota-se que, 

apesar de possuir grande relevância na sociedade contemporânea — sobretudo, no Ocidente 

— este formato comunicacional não é um fator comum a todas as culturas ou com função 

atrelada diretamente à sobrevivência humana. Há uma estreita relação com o consumo, 

promoção de serviços e produtos e a circulação de capitais. 
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Um exemplo, à primeira vista simplório, porém eficaz para a compreensão desta 

prática seria a observação de povos originários. Nos levantamentos bibliográficos realizados 

para este trabalho, por exemplo, não foram encontrados registros de tribos indígenas, 

afastadas da lógica de mercado, que utilizem a publicidade como ferramenta para a 

manutenção de sua existência ou para a transmissão de seus conhecimentos essenciais. Por 

outro lado, nos moldes socioeconômicos capitalistas, sobre o qual escrevemos e estamos 

inseridos, a divulgação publicitária é uma constante no cotidiano, sendo um impulsionador 

significativo para o mercado econômico. 

Antes de seguirmos com a explanação, é importante assinalar a partir de quais 

perspectivas escrevemos sobre publicidade: 1) Conforme ressalvamos em nota, no capítulo 

anterior, considera-se aqui a publicidade tradicional com fins mercadológicos ou comerciais. 

A conceituação, se utilizada em sua totalidade, abarca também formatos recentemente 

estudados na Academia, como a Publicidade Comunitária
52

 e a Publicidade Social
53

, que 

contribuem potencialmente para o desenvolvimento social e não se apresentam como enfoque 

deste trabalho; 2) Adotamos o significado de publicidade como um conceito distinto ao de 

propaganda, embora ambos estejam correlacionados, como veremos mais à frente. 

Assumimos, nesta dissertação, que a divulgação publicitária é permeada por interesses 

comerciais e, como principal objetivo, pretende estimular vendas, compras e promover 

produtos ou serviços, por exemplo; já a propaganda possui caráter ideológico, e propõe-se a 

difundir valores e disseminar ideias e não possui, como meta concreta, um efeito de compra. 

Pinho (1990, p. 16 apud Patrícia Saldanha, 2018b, p. 149) assinala que, 

etimologicamente, a palavra publicidade provém do latim, publicus, e tem como significado 

―tornar algo público, seja um fato social, uma decisão jurídica, um produto, um talento 

artístico ou técnico, ou serviço que se pretenda prestar‖. O conceito, a princípio amplo, com o 

tempo passa a ser atribuído a esferas específicas, passando do âmbito jurídico ao comercial 

(idem). A autora elucida, a partir da citação de Neusa de Martini, que a atividade publicitária 

se configurou como um sinônimo de divulgação comercial por ter sua história atrelada à 

Revolução Industrial, vinculando-se, assim, à iniciativa privada desde longa data. 
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―Voltada para os interesses da localidade, vinculada ao território ou a uma ideologia, este tipo de publicidade 

trabalha com práticas comerciais para o fomento da economia local e para divulgação de sua produção para um 

público mais amplo, além do público interno, como por exemplo os moradores locais‖ (SALDANHA, 2018b, p. 

160). 
53 

―De cunho não hegemônico, a Publicidade Social não se opõe à publicidade mercadológica, mas opera em 

outra ordem, com outra mecânica e inova os formatos, incluindo em sua base novos ―modi  operandi‖.  Não  se  

trata  aqui  de  contra-publicidade,  mas  de  uma  saída  da  condição  de  passividade,  que  atua  na  dilatação  

da  Publicidade  Comunitária‖ (SALDANHA, 2018b, p. 158). 
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Para a compreensão da trajetória da publicidade e suas características, percorremos a 

seguir a linha do tempo publicitária ao longo dos séculos. No artigo ―Persuadere: uma 

história social da propaganda‖, Guilherme Nery Atem (2008) discorre sobre diversos 

formatos de anúncios utilizados ao longo da história, antes mesmo que fosse atribuída a 

palavra ―publicidade‖. O autor cita o que é considerado por historiadores como o ― ‗primeiro 

anúncio escrito‘ ‖ (ATEM, 2008, p. 2), um papiro de cerca de 3.000 (três mil) anos que 

prometia uma recompensa a quem encontrasse um escravo no Egito antigo. Comunicações 

com o intuito de promover a comercialização também são mencionadas na Pólis grega, 

Babilônia e no Império Romano. Também após o declínio de Roma e sua posterior 

reestruturação — no período que envolve a Idade Média — as divulgações com fins 

comerciais foram amplamente utilizadas devido ao redirecionamento dos insumos e produtos 

para o mercado interno romano, com a realização de feiras populares e a consequente 

formação de uma classe burguesa urbana (ATEM, 2008, p. 2). Para Atem, ―essa burguesia 

nascente imitaria (das antigas aristocracias) o apego aos valores do conforto, do refinamento, 

do exercício dos desejos de consumo‖ (idem). 

Segundo Norberto Anaut (1990 apud ATEM, 2008, p. 5), a publicidade oral se 

desenvolveu exponencialmente no decorrer da idade Média, entre os séculos IV e XIV, a 

partir da figura do pregoeiro, que, dentre suas atribuições, anunciava bens e serviços pela 

cidade. Já a publicidade impressa teve como principal propulsor a Prensa de Gutenberg, um 

advento do século XV, que permitiu a produção em série de impressos pela Europa e, assim, 

a difusão de cultura, conhecimento e toda a sorte de conteúdos. 

O Renascimento e movimentos como a Reforma Protestante, as grandes navegações e 

o Humanismo foram agentes fundamentais na consolidação de uma prática social pautada 

pelo interesse em novos empreendimentos e em operações mercantis voltadas ao acúmulo de 

capital (cf. ATEM, 2008, p. 7). Neste contexto, se estabeleceu um ambiente fértil para o 

surgimento de entrepostos comerciais e locais para empréstimo e troca de moedas, formando 

o que viria a ser o sistema bancário. 

A partir do surgimento dos primeiros meios para veiculação publicitária, os anúncios 

orais foram substituídos, de forma gradual, pelos formatos impressos. Ao longo dos anos, 

jornais, revistas e periódicos impressos também se popularizaram e, devido às sobretaxas 

aplicadas ao papel e à impressão, utilizaram a publicidade como um recurso mantenedor para 

que o preço final não fosse alterado, frente aos impostos de produção (ATEM, 2008, p. 7). 

A utilização de publicidade para o custeio da mídia se mantém até os dias atuais e, 

embora habitual e até mesmo compreensível, tal prática pode suscitar graves desvios éticos, 
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quando os interesses de uma marca ou empresa confundem-se com o conteúdo de cunho 

informativo e/ou jornalístico, por exemplo. 

Dando sequência à cronologia de estruturação do campo publicitário no Ocidente 

europeu, o século XVIII mostrou-se como um ambiente favorável para o início do processo 

de incentivo ao consumo, com a Primeira Revolução Industrial e a migração da cultura 

predominantemente agrícola para a produção fabril. A burguesia, que acumulou moedas e 

metais durante os séculos anteriores, neste momento, investiria seus recursos na criação de 

fábricas (ATEM, 2008, p. 8). Assim, a dinâmica social se deslocou do campo para os centros 

urbanos e aqueles que ocupavam a posição de servos passaram a trabalhar em condições 

igualmente injustas nas fábricas. ―A dominação que criara o servo medieval recriava o 

proletário, no início da Modernidade (ou Modernidade sólida)‖ (ibid, p.8). 

A mecânica industrial de produção em série e em grandes proporções atendia às 

demandas do mercado por produtos de características uniformes, que fossem produzidos em 

maior quantidade e menor tempo. Por outro lado, para que a produção fosse contínua, deveria 

haver uma venda massiva de mercadorias ou um público consumidor disposto a adquirir o 

excedente de produtos. 

Como fazer com que todos os dias enormes quantidades de pessoas 

procurassem e comprassem os mesmos produtos, os produtos do mesmo 

fabricante? Era preciso produzir a demanda por bens de consumo, tanto 

quanto se produziam os próprios bens de consumo (ATEM, 2008, p. 9). 

No fim do século XVII e início do século XIX, surgiram as primeiras agências de 

publicidade e propaganda, incorporadas, a princípio, nas próprias empresas fabricantes. A 

expansão capitalista neste período foi fortalecida por técnicas para a produção em massa e 

regimes de trabalho diários entre doze (12) e dezesseis (16) horas (CORREIA, 2017, p. 15), 

em média, tornando, assim, o custo dos produtos mais baixos ao consumidor final (ATEM, 

2008, p. 9) e o horário de trabalho extenuante para os operários. Para Atem (idem), a 

tendência à redução dos preços pode ser observada por duas perspectivas: por um viés, 

significa a democratização do consumo e do potencial de compra; por outro lado, 

corresponde a uma nova estratégia de cooptação e domínio do indivíduo, através do consumo 

(ATEM, 2008, p. 9-10). 

O crescimento demográfico urbano e o cotidiano veloz e abarrotado das cidades — 

que iam sendo preenchidas por informações e constantes estímulos visuais e sonoros — 

fizeram com que a prática publicitária se adaptasse, para captar a atenção dos indivíduos. 

Neste período do século XIX, os anúncios também passaram a ser fixados em transportes 
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urbanos, além dos cartazes e divulgações em periódicos, que já constituíam os principais 

formatos utilizados (ibid, p. 10). 

Nos dias atuais, conforme a pesquisa desenvolvida nesta dissertação, experienciamos 

uma estratégia publicitária inversa. Em meio a um ambiente urbano ―tecnointerativo‖, no 

qual múltiplas informações saltam às telas e a vivência cotidiana é envolta pelo uso de 

dispositivos tecnológicos e da internet, a publicidade não tem apelado apenas à extrema 

visibilidade como principal ferramenta de divulgação. Os anúncios têm se imbricado ao 

próprio conteúdo cotidiano do público, com o intuito de serem absorvidos e incorporados sem 

grande reflexão, mesmo que isto signifique, em muitos casos, uma Publicidade Oculta não 

sinalizada e, consequentemente, antiética. 

Para Atem (2008, p. 11), a História da Publicidade e Propaganda iniciou sua era 

contemporânea na passagem do século XIX ao XX, período no qual o discurso publicitário se 

tornou menos informativo e mais persuasivo. 

Nesse sentido, Clotilde Perez (2015, p. 3) explica que foi justamente no decorrer do 

século XIX que a publicidade redirecionou suas abordagens às necessidades e desejos de 

consumo. Os anúncios já não seriam mais centrados nas informações acerca de um serviço ou 

artigo para venda, mas na ideia total do consumo de um produto ou marca, buscando — a 

partir da publicidade — ofertar o utópico prazer da efetivação da compra e tornar 

imperceptíveis os eventuais empecilhos para o consumo de determinado produto (idem), 

constituindo o modo como a publicidade tem se articulado até os dias atuais. 

2.2 Novas práticas publicitárias e a Publicidade Oculta 

Contemporaneamente, as práticas comunicacionais, em um contexto no qual 

destacamos a produção publicitária, tem passado por inúmeras transformações em sua 

constituição, relacionadas às reconfigurações dos modos de consumo. Os formatos, 

anteriormente delimitados por espaços específicos para divulgação de publicidade, hoje, se 

mesclam a narrativas da ordem do cotidiano, nas quais o apelo comercial e a linguagem 

conativa assumem papéis em segundo plano. Tal lógica pode ser aplicada por meio de um 

conteúdo nativo da comunicação da empresa — como o ―marketing de conteúdo‖
54

 e a 

promoção de eventos temáticos voltados ao público-alvo da marca — ou através dos anúncios 

terceirizados — vide a divulgação patrocinada através de ―resenhas‖
55

 ou conteúdos 
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Tipificação de marketing voltado à produção de material que seja relevante ao público-alvo, gerando acessos 

e visibilidade para a marca. 
55 

Trata-se de um texto descritivo, com traços de opinião, acerca das características de uma produção 
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produzidos por influenciadores digitais e em formatos publieditoriais adaptados para se 

assemelharem a uma criação jornalística.  

Essa tendência na produção de conteúdos destaca duas características das novas 

práticas de criação publicitária: 

1) a apropriação do repertório do próprio consumidor em potencial; 

2) o apagamento das marcas discursivas que revelariam se tratar de um anúncio 

comercial. 

Dessa forma, são utilizados os interesses, anseios e tendências em voga como uma 

tentativa de se estabelecer uma relação que vá além do contato momentâneo com o modelo 

de anúncio e crie, em longo prazo, a construção de um imaginário positivo e de familiaridade 

em torno das empresas. 

Quando a marca, por meio da publicidade, se apropria de narrativas comuns 

ao repertório de seu público-alvo a fim de que aquilo gere intimidade e 

estimule a interação, estamos diante da ‗melhor expressão profícua entre o 

mundo econômico e o universo simbólico‘ (PEREZ, 2015, p.2), reiterando a 

ideia de que a roupagem do entretenimento apenas camufla, mas não elimina 

a finalidade mercadológica da publicidade (FARIA e PEREZ, 2016, p. 3).  

O processo de significação entre os indivíduos por meio do qual a comunicação 

publicitária busca basear seu discurso é muito semelhante ao conceito de mediação, proposto 

por Martín-Barbero (2009), que envolve ―os modos de interpelação dos sujeitos e de 

representação dos vínculos que dão coesão à sociedade‖ (2009, p.14). Para Martín-Barbero, 

―o mercado não pode criar vínculos societários, isto é, entre sujeitos, pois [...] opera 

anonimamente mediante lógicas de valor que implicam trocas puramente formais‖ (ibid, 

p.15) e, assim, a apropriação das mediações sociais se torna uma ferramenta estratégica para 

a construção do discurso fundado no mercado, que busca se estabelecer na esfera política, 

comunicacional e cultural, além da econômica. 

Em relação à segunda característica apontada na produção publicitária, há uma 

profunda relação entre o caráter mutável e oculto com os quais os novos formatos se 

apresentam e conceitos como ―Publicidade Expandida‖ (MACHADO; BURROWES; RETT, 

2017), ―Hiperpublicidade‖ (PEREZ e BARBOSA, 2007) e ―Ciberpublicidade‖ (ATEM; 

OLIVEIRA; AZEVEDO, 2014). Esmiuçados pelos autores como fenômenos contemporâneos 

que alteraram e permanecem modificando os hábitos comunicacionais, adotaremos neste 

trabalho o conceito de ―Publicidade Oculta‖, para designar um modelo que se encontra 

propositalmente mesclado às narrativas midiáticas, de modo que não seja claramente 

                                                                                                                                                        
cinematográfica, literária, de um tema específico ou de um produto. 
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perceptível o apelo comercial na mensagem veiculada. Há, desse modo, uma tendência à 

hibridização de plataformas e conteúdos em uma sociedade midiatizada, de forma que a 

mídia segue acompanhando este processo ao longo dos anos. 

A seguir, trataremos de definições afins e complementares à noção de Publicidade 

Oculta, desenvolvidas por autores que se dedicam ao estudo da comunicação, nos últimos 

anos: 

Publicidade expandida:  

Monica Machado, Patrícia Cecília Burrowes e Lucimara Rett desenvolveram o 

conceito de Publicidade Expandida a partir do trabalho de Rosalind Krauss (1979) sobre 

―escultura no campo expandido‖
56

, uma noção que a autora utiliza para basear os estudos 

acerca das mudanças na arte contemporânea, com um olhar voltado à concepção das 

esculturas.  

  As autoras explicam que, no período modernista,  a escultura era percebida como um 

produto da abstração, representando a si mesma e compondo-se por uma autorreferência no 

seu significado. O esvaziamento de sentidos da escultura, como expressão artística, foi 

solucionado com a compreensão da possibilidade de um ―campo quaternário‖, o campo 

expandido, no qual a definição não se limita aos contrastes ―arquitetura/não-arquitetura‖ e 

―paisagem/não-paisagem‖. ―Assim, além da escultura, o campo expandido passa a admitir 

sítios-marcados, sítios-construídos, estruturas axiomáticas (MACHADO; BURROWES; 

RETT, 2017, p. 8).‖ 

 No que tange ao campo da comunicação e à publicidade, as autoras estabelecem um 

paralelo entre a definição de um novo espaço de expansão da arte e o ―campo expandido‖ da 

publicidade contemporânea. De modo semelhante ao que ocorreu com as esculturas, 

designadas durante muito tempo como não-edificação/não-paisagem, é necessário um 

movimento que rompa o lógica de negação e não-definição também na publicidade, 

―acolhendo formatos indefinidos, intermediários, híbridos, com elementos tanto de notícia, 

quanto de entretenimento, sem por isso perder o caráter persuasivo‖ (MACHADO; 

BURROWES; RETT, 2017, p. 8). 

Assim, de acordo com as autoras, para a compreensão real acerca do fenômeno pelo 

qual a publicidade vem passando, não bastariam contraposições, como não-notícia ou não-

                                                 
56

 Em inglês: ―sculpture in the expanded field‖. Na página 7, nota de rodapé 10, as autoras (2017) explicam, 

que, apesar da tradução mais conhecida do estudo original de Krauss corresponder a ―ampliado‖, consideram 

mais adequada a utilização da palavra ―expandido‖. 
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entretenimento, o que resultaria em um não-lugar. Neste sentido, Machado, Burrowes e Rett 

(2017) explicam que a Publicidade Expandida soluciona exatamente o espaço que não 

corresponde aos formatos tradicionais, anteriormente locados em áreas específicas de 

divulgação na mídia e compostos por uma linguagem claramente reconhecida como a de um 

anúncio. As novas expressões publicitárias ―também escapam às noções tradicionais de 

notícia e entretenimento, e, sobretudo, mantém com o aspecto promocional de marcas uma 

relação fundamental‖ (MACHADO; BURROWES; RETT, 2017, p. 8). Narrativas 

transmidiáticas, branded content, promoções que convocam o consumidor a interagir com a 

marca, utilização de advergames, entre tantas outras manifestações são alguns exemplos de 

Publicidade Expandida. 

Destacamos aqui o artigo ―Quem Quer Dinheiro? A Publicidade Expandida na 

Reforma da Previdência‖, no qual as autoras discutem a utilização de estratégias persuasivas 

para a popularização da Reforma da Previdência durante o governo Temer (BURROWES; 

RETT; MACHADO, 2018). 

Hiperpublicidade:  

 Conceito trabalhado por Clotilde Perez e Ivan Santo Barbosa, a partir de 2007, com 

base na análise de que a sociedade contemporânea, tão mutável e polifônica, conforme afirma 

Bauman (2004) é pautada pela multiplicidade de sentidos e inúmeras possibilidades de 

interação e contato social. Neste contexto, a linguagem publicitária — que envolve 

características artísticas, culturais e até mesmo de cunho científico em sua composição 

(PEREZ, 2015) — se apresenta como um formato de comunicação extremamente competente 

a se encaixar na lógica imersiva da tecnologia e dos múltiplos estímulos. 

Ao revisitar a temática, em 2016, Faria e Perez dialogam com o conceito de 

―publicidade híbrida‖, apresentado por Covaleski, como resultante de um processo 

colaborativo no qual os sujeitos interagem e participam das narrativas publicitárias, criando, 

assim, o ―entretenimento publicitário interativo‖, como novo produto midiático no contexto 

contemporâneo (FARIA; PEREZ, 2016). 

 Para Perez, o fenômeno é um desdobramento natural e bem-sucedido da atividade 

publicitária, por se basear em ―uma manifestação que consegue agregar criatividade e 

inovação num contexto mercadológico e social cambiante, pois a mudança é um dos seus 

elementos constitutivos‖ (2015, p. 2). Dentro das possibilidades do conceito estão os 

formatos de publicidade integrado a jogos eletrônicos, experiências de marca, ―branded 

content‖, ―tie-in‖ e uma vasta gama de hibridizações de conteúdos. 
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Ciberpublicidade:  

 Conceito desenvolvido por Guilherme Atem, Thaiane Moreira e Sandro Torres — 

com a colaboração dos debates levantados no grupo ―ReC: Retórica do Consumo‖ —, que 

busca atualizar a compreensão da publicidade no ambiente tecnológico atual. A 

Ciberpublicidade se desenvolve em um contexto profícuo às dinâmicas de multiplataforma e 

linguagens interativas nas diferentes mídias através das quais se estabelecem estreitas 

relações entre a marca e o público. A tríade ―interatividade-relevância-experiência‖ se mostra 

fundamental nas ações ciberpublicitárias, de modo que a audiência é envolvida, convocando-

a à interação. 

Atem et. al explicam que uma das características da Ciberpublicidade é a 

transparência discursiva, recurso utilizado para que os formatos se apresentem, à primeira 

vista, como entretenimento. Tal aspecto é relacionado à desterritorialização do livre-mercado, 

no qual as marcas têm se posicionado menos como empresas físicas e mais como elemento 

simbólico, em uma ―enunciação do agenciamento coletivo capitalístico‖ (ATEM et. al, 2015, 

p. 4). 

Em novo artigo sobre o tema, Atem e Abreu (2019) apresentam três (3) elementos que 

participam da composição da Ciberpublicidade, de acordo com a análise do formato de live 

marketing: primeiro, a ―busca por proximidade se dá por meio da interatividade‖ (ATEM; 

ABREU, p. 29), em seguida, ―a oferta de conteúdos focados em interesses previamente 

mapeados via pesquisas‖ (ibid ,p. 29), que confere relevância ao anúncio veiculado, e, por 

fim, o resultado das ações busca ―deixar nos consumidores afetos positivos e, por isto, 

memoráveis, o que se resume por oferta marcária de experiência‖ (ibid, p. 30). 

 

2.2.1 “Publipost”, “Branded Content” e Product placement, como formatos de  

Publicidade Oculta 

 

―Sociedade da informação‖, ―Cibercultura‖ e ―Midiatização‖ são alguns dos termos 

que caracterizam parte dos estudos comunicacionais contemporâneos, despertando novas 

reflexões sobre fenômenos atuais e acerca da epistemologia da comunicação. O 

desenvolvimento tecnológico dos dispositivos e o advento da internet, comuns a estes 

conceitos, trouxeram não só novos aparelhos tecnológicos e hábitos, mas também outras 

formas de consumo e percepção da realidade cotidiana. 

Dessa forma, o público que, anteriormente, se concentrava nos meios tradicionais — 
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jornais impressos, TV, rádio, revistas, entre outros — tem se segmentado, de forma capilar, 

com o uso crescente de plataformas de streaming
57

, como a Netflix, aplicativos de mídias 

sociais, jogos eletrônicos e acesso a portais on-line. É interessante observar que, em cada uma 

destas novas plataformas e veículos, pode-se notar pelo menos uma técnica publicitária que 

se une ao próprio conteúdo veiculado. Nas séries e filmes transmitidos pelas plataformas de 

streaming tem-se o tie-in; nas mídias sociais há a presença de ―publiposts‖; em jogos 

eletrônicos há o game skinning e nos portais on-line pode-se encontrar o ―branded content‖ 

ou os publieditoriais. 

Discutiremos a seguir sobre os formatos de Publicidade Expandida utilizados na 

comunicação do BTG Pactual, que, por se apresentarem como parte de um conteúdo 

estruturado em diversas abordagens de ―ocultação‖, incluindo a compra da revista Exame 

pelo próprio banco, compõem, assim, o que entendemos como estratégia de Publicidade 

Oculta. 

Ao realizar a análise exploratória das práticas publicitárias adotadas pelo banco, 

notou-se que as principais características que constituem os formatos podem ser encontradas 

em dois (2) grupos principais, que serão esmiuçados e apresentados por meio de exemplos 

cotidianos e através do levantamento em moldes de estudo de caso do BTG Pactual. Aqui 

separamos o ―publipost‖ — produzido por terceiros: um influenciador ou figura pública que 

veicula o anúncio em sua própria plataforma de mídia, a serviço de um anunciante — e o 

―branded content‖ e todas as suas variações — conteúdo produzido em geral pelo anunciante 

e que pode ser veiculado nos canais de comunicação da própria marca ou através de outros 

veículos.  

O ―publipost‖: 

No âmbito do mercado publicitário, convencionou-se chamar ―publipost‖ os 

conteúdos pagos que apresentam divulgação publicitária ou teor de propaganda, abarcando 

desde os formatos tradicionais nas mídias, como as publicações em timeline — do Facebook 

ou Instagram — ou vídeos — do YouTube —, além da inserção em stories
58

. Consideramos 

as postagens realizadas em quaisquer mídias sociais, tais como Instagram, LinkedIn, 

Facebook, Twitter, Snapchat, YouTube, entre outras plataformas de interação on-line. 

                                                 
57

 Streaming: ―Serviço de transmissão de informações multimídia sob demanda e em tempo real‖ (SANTOS, 

2017, p. 24). 
58

 Stories, estórias e status: Funcionalidade de aplicativos como Instagram, Facebook e até mesmo no 

WhatsApp que se baseia no envio de ―mensagens de foto ou vídeo com prazo de vida útil pré-estabelecido, de 

24 horas‖ (RAUBER; GONÇALVES, 2019) 
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De modo distinto a uma publicação criada espontaneamente, que pode abordar 

inúmeros temas, o post pago possui um direcionamento específico e refere-se ou faz menção 

a uma marca, por meio da descrição explícita das características do que é ofertado, a alusão 

ao anunciante ou o produto exposto, por exemplo. 

A figura do influenciador digital possui estreita relação com a utilização do 

―publipost‖, pois são, em geral, estes usuários que produzem e replicam tal formato 

publicitário entre seus seguidores. Assim como discorremos no primeiro capítulo desta 

dissertação, a mídia modificou seu modus operandi frente às tecnologias digitais e, neste 

cenário, os digital influencers assumem uma posição estratégica no redirecionamento da 

audiência e da veiculação dos conteúdos publicitários, atuando como porta-vozes das marcas. 

Em artigo publicado na Revista Mídia e Cotidiano, em 2019, Rauber e Gonçalves 

analisam a interação on-line do influenciador Hugo Gloss, entre as postagens espontâneas e 

pagas, e trazem o seguinte quadro, com a diferenciação entre quatro (4) tipificações de 

publicação: Profissional; Patrocinada; Pessoal; Não-patrocinada. 

 

Imagem 3: Quadro descritivo dos tipos de publicações realizadas por influenciadores. 

Fonte: (RAUBER; GONÇALVES, 2019) 

 

No eixo esquerdo, pode-se observar que tratam-se de conteúdos remunerados, 

podendo gerar retorno financeiro indiretamente — através da divulgação da carreira 

profissional do próprio influenciador — ou de forma direta — por meio de permuta
59

, algum 

tipo de favorecimento ou pagamento em dinheiro em troca da publicação de conteúdos pagos, 

os ―publiposts‖. Os ―recebidos‖, que englobam ambos os campos do quadro, apresentam 

características tanto de caráter espontâneo quanto comercial. Isso ocorre, porque, de maneira 

diferente à permuta, os ―recebidos‖ são enviados por iniciativa da empresa, sem que o 

                                                 
59 

Permuta: Consiste, no ambiente digital, em uma negociação na qual o influenciador divulga as mercadorias de 

uma marca e recebe, como forma de pagamento, os próprios produtos e/ou serviços do anunciante. 
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influenciador tenha a obrigação de divulgá-los. Além disso, não há uma negociação prévia 

que estabeleça o teor da publicação, possibilitando, em alguns casos, que críticas sejam 

tecidas sobre o produto. 

Entre tantas possibilidades de se interpretar uma publicação nas plataformas digitais, é 

possível que surja o questionamento: afinal, o que é pago? Devido à difusão de formatos 

publicitários digitais, como o ―publipost‖ e o ―branded content‖ — que veremos mais à 

frente — plataformas de mídias sociais têm estabelecido e atualizado parâmetros para que as 

publicações de cunho comercial sejam sinalizadas. Trazemos, aqui, os principais pontos 

―reguladores‖ estabelecidos nos três (3) serviços mais utilizados pelos influenciadores: 

- Facebook: Na página de Políticas de Publicidade
60

, o item acerca dos conteúdos 

relacionados às marcas encontra-se na categoria de restrição, sendo apresentado com 

ressalvas e orientações. O Facebook define que as publicações motivadas por 

influência ou troca de valor com um anunciante/patrocinador devem possuir a 

indicação de publicidade. Para este fim, a plataforma criou uma ―ferramenta para 

conteúdo de marca‖, que permite marcar o ―parceiro de negócios, a marca ou o 

produto de terceiros‖ através de um recurso da própria rede. 

 

Imagem 4: Publicação do Facebook que utiliza a ―ferramenta para conteúdo de marca‖. 

Fonte: Reprodução do blog oficial do Facebook para empresas.
61 

- Instagram: Por integrarem o mesmo conglomerado de mídia, Instagram e Facebook 

apresentam a mesma ―política de conteúdo de marca‖, assim como também utilizam 

uma ferramenta similar para a identificação das postagens de cunho publicitário. 

―Essa ferramenta comunica de forma clara quando há uma relação comercial entre um 

criador e uma empresa. Quando uma publicação é marcada, as pessoas verão ‗Parceria 

paga com [parceiro de negócios]‘ no cabeçalho da publicação‖ (INSTAGRAM 

                                                 
60 

Disponível em: <https://www.facebook.com/policies/ads/> Acesso em: 06 de fev. de 2020. 
61

Disponível em <https://www.facebook.com/business/news/publicidade-nativa-confira-nossa-poltica-atualiza 
da-e-uma-nova-ferramenta>. Acesso em: 06 de fev. de 2020. 

https://www.facebook.com/policies/ads/
https://www.facebook.com/business/news/publicidade-nativa-confira-nossa-poltica-atualizada-e-uma-nova-ferramenta
https://www.facebook.com/business/news/publicidade-nativa-confira-nossa-poltica-atualizada-e-uma-nova-ferramenta
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EMPRESAS, 2020). No Instagram, o principal diferencial é a possibilidade de 

sinalização também nos stories. 

 

 

Imagem 5: Publicações em timeline e story que utilizam a ―ferramenta para conteúdo de marca‖ no Instagram. 

Fonte: Reprodução do blog oficial do Facebook para empresas (Instagram).
62 

- YouTube: Apesar de não possuir uma página de diretrizes sobre as publicações 

patrocinadas tão acessível quanto às do Facebook e Instagram, o Youtube também 

estabelece parâmetros para a veiculação de anúncios incorporados ao conteúdo dos 

vídeos. No tópico ―Anúncios sem marca ou brand channels‖, na página de Ajuda e 

suporte, o site é bem claro ao informar que "O YouTube exige que todos os anúncios 

veiculados no site ou por meio dele sejam claramente marcados com o nome ou 

logotipo do anunciante ou produto‖
63

. No tópico ―Endossos e colocações pagas de 

produtos‖, a Política de Publicidade do site também afirma que é necessário informar 

ao YouTube as situações em que houver publicidade ou propaganda atreladas, 

―marcando a caixa ‗O vídeo contém promoções pagas‘ na seção ‗Declaração de 

conteúdo‘ das Configurações avançadas‖
64

. Deste modo, será exibido um aviso 

sobreposto à tela de visualização, nos dez (10) primeiros segundos de vídeo, 

notificando aos usuários que se trata de uma publicação patrocinada. 

Segundo as normas explicitadas, o descumprimento das orientações, sem a correta 

sinalização, pode acarretar na exclusão do vídeo e, em caso de violações recorrentes, 

na penalização do canal. Por fim, o YouTube também ressalva que os anúncios devem 

respeitar a jurisdição a qual os influenciadores e os anunciantes estão sujeitos, 

levando em consideração o tipo de propaganda veiculada e o público-alvo. 

 Como abordaremos neste trabalho, há normas regulamentadoras, como o Código 

                                                 
62

Disponível em <https://business.instagram.com/a/brandedcontentexpansion?locale=pt_BR>. Acesso em: 06 

de fev. de 2020. 
63

 Disponível em <https://support.google.com/youtube/answer/1304642?hl=pt-BR&ref_topic=9257896>. 

Acesso em: 06 de fev. de 2020. 
64

 Disponível em: <https://support.google.com/youtube/answer/154235> Acesso em: 06 de fev. de 2020. 

https://business.instagram.com/a/brandedcontentexpansion?locale=pt_BR
https://support.google.com/youtube/answer/1304642?hl=pt-BR&ref_topic=9257896
https://support.google.com/youtube/answer/154235
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Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária (CBARP) e o Código de defesa do 

Consumidor (CDC), porém entendemos que ter conhecimento dos recursos e diretrizes 

internas das plataformas é um dos passos para a noção mais clara do que é estabelecido em 

contraposição aos exemplos de Publicidade Oculta. 

Abaixo, pode-se observar uma publicação patrocinada, no Instagram da blogueira 

Camila Coelho — uma das precursoras, no Brasil, da produção digital de conteúdos voltados 

à beleza e cuidados pessoais. A influencer iniciou sua carreira no ambiente digital há mais de 

oito (8) anos e, nos presentes dias, possui cerca de 8,6 milhões de seguidores no Instagram
65

, 

3,44 milhões no YouTube
66

 e 2,7 milhões de curtidas no Facebook
67

. 

 

Imagem 6: Fotografia 1 de ―publipost‖ não sinalizado para divulgação de marca de cosméticos 

Fonte: Reprodução da publicação de Camila Coelho, no Instagram.
68 

A postagem contém o seguinte texto em sua legenda: ―Weekend journey of Deep 

Relaxation - indulging in an amazing @lamer experience! #ArriveHydrated #LoveLaMer 

#ThermalBaths
69

 ———— Fim de semana relaxante, em uma experiência @lamer nesse 

                                                 
65

 Disponível em: <https://www.instagram.com/camilacoelho/>. Acesso em: 29 de jan. de 2020. 
66

 Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UCnmaW_YVh9iJAFVOsLR7W2w>. Acesso em: 29 de 

jan. de 2020. 
67 

Disponível em: <https://pt-br.facebook.com/pages/category/Public-Figure/Camila-Figueiredo-Coelho-161758 
41553702/>. Acesso em: 29 de jan. de 2020. 
68

 Disponível em <https://www.instagram.com/p/B6EAiGVgXi6/>. Acesso em: 29 de jan. de 2020. 
69

 As expressões em inglês acrescidas de sustenidos (#) ―#ArriveHydrated #LoveLaMer #ThermalBaths‖, 

correspondem a #ChegarHidratada #AmoLaMer #BanhosTermais, respectivamente (Tradução nossa). 

https://www.instagram.com/camilacoelho/
https://www.youtube.com/channel/UCnmaW_YVh9iJAFVOsLR7W2w
https://pt-br.facebook.com/pages/category/Public-Figure/Camila-Figueiredo-Coelho-161758410553702/
https://pt-br.facebook.com/pages/category/Public-Figure/Camila-Figueiredo-Coelho-161758410553702/
https://www.instagram.com/p/B6EAiGVgXi6/
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paraíso !‖
70

. Ao todo, são três (3) imagens em sequência, de modo que o usuário da rede, para 

vê-las, interage com a tela, clicando ou deslizando o conteúdo para o lado. Abaixo, as duas 

fotografias posteriores: 

 

Imagem 7: Fotografias 2 e 3, de ―publipost‖ não sinalizado para divulgação de marca de cosméticos 

Fonte: Reprodução da publicação de Camila Coelho, no Instagram.
71 

O ―publipost‖ de Camila Coelho é baseado em uma narrativa elogiosa de uma 

vivência relacionada à empresa do segmento de beleza, La Mer; todavia, como pode ser 

observado, o conteúdo comercial sobre a marca confunde-se com o que poderia ser uma 

descrição espontânea de uma viagem pessoal. O próprio uso do termo ―experiência‖, com a 

relação entre o fim de semana nas águas termais e a sugestão de utilização dos produtos nas 

imagens 2 e 3 dificulta a compreensão de que se trata propriamente de um anúncio. 

Na primeira foto da sequência o nome da marca pode ser vislumbrado ao fundo e na 

legenda da publicação foi feita a menção ao perfil da empresa — possivelmente, para que os 

usuários o acessem e possam seguí-lo —, mas não há sinalização publicitária adequada e 

clara, conforme os parâmetros do Instagram e do Facebook, e nem ao menos a especificação 

informal, a partir da inserção de expressões na legenda, como ―#publi‖, #publicidade‖, 

―#publipost‖, ―#ad‖ e afins. 

Assim, tais características da publicação poderiam corresponder a uma tentativa de 

ocultar os aspectos comerciais do anúncio, tanto pela estética — que é semelhante às 

postagens pessoais de influenciadores — quanto pela supressão dos elementos que indicariam 

se tratar de uma publicidade. 
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 Disponível em <https://www.instagram.com/p/B6EAiGVgXi6/>. . Acesso em: 29 de jan. de 2020. 
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 Disponível em <https://www.instagram.com/p/B6EAiGVgXi6/>. . Acesso em: 29 de jan. de 2020. 

https://www.instagram.com/p/B6EAiGVgXi6/
https://www.instagram.com/p/B6EAiGVgXi6/


81 
 

Em relação ao YouTube, o vídeo ―FELIPE vs LUCCAS - DESAFIO DAS 

BOLINHAS!!‖
72

 também é um exemplo de ―publipost‖. Somando mais de quatro (4) milhões 

de acessos, o conteúdo encontra-se publicado na conta do YouTube ―Canal IN‖ — Irmãos 

Neto —, que reúne cerca de 14,9 milhões de inscritos
73

 e, em sua maior parte, possui um 

público na faixa infantil. Neste, dois YouTubers, Felipe Neto e Lucas Neto, realizam uma 

gincana a partir da criação de uma narrativa, à primeira vista espontânea, sobre o brinquedo 

Trick up, conduzindo o ―#Desafio pega essa‖. 

 

Imagem 8: Captura de tela da exibição da hashtag da campanha durante vídeo do ―Canal IN‖. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=Cs4ad-QoFEw. Acesso em: 09 de jan. de 2019. 

Lançado pela Rihappy, empresa líder no varejo de brinquedos no Brasil
74

, Trick up foi 

anunciado ao mercado como um brinquedo voltado à venda no Dia das crianças de 2018. 

Dessa forma, no mês de outubro, ele poderia ser adquirido de dois modos: como um brinde 

— ―a cada 60 reais em compras, com mais R$ 9,99 o consumidor leva o ―TRICKUP‖ 

(WMCCANN, 2018) — ou separadamente, ao custo de R$ 40,00
75

. O jogo, em sua forma 

básica, consiste em um pequeno recipiente colorido, com a superfície inferior vazada, e uma 

bola que, ao ser arremessada contra o orifício da superfície, deve ficar retida no interior do 

brinquedo. Na definição oficial, é apresentado como ―um desafio de habilidade para crianças 

e jovens,que consiste em pegar uma bolinha, das mais diversas formas, com um copo de 

borracha modulável‖ (WMCCANN, 2018).  

O vídeo contém a seguinte descrição, conforme a tela abaixo: 
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 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Cs4ad-QoFEw> Acesso em: 29 de mar. de 2019. 
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 Idem. 
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Disponível em: <https://www.rihappy.com.br/atendimento-neo-assist/sobre-a-ri-happy> Acesso em: 20 de 

jan. de 2019. 
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Disponível em: <https://www.wmccann.com/trabalhos/pegaessa/> Acesso em: 16 de jan. de 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=Cs4ad-QoFEw
https://www.youtube.com/watch?v=Cs4ad-QoFEw
https://www.rihappy.com.br/atendimento-neo-assist/sobre-a-ri-happy
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Imagem 9: Captura de tela contendo a descrição do vídeo publicado no ―Canal IN‖. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=Cs4ad-QoFEw. Acesso em: 09 de jan. de 2019. 

Na legenda, consta o seguinte fragmento de texto: ―Para saber mais sobre o Trick Up: 

https://www.youtube.com/Toyzera - #publi‖
76

 e, em seguida, há o link para os canais 

individuais de cada integrante da ―Família Neto‖. Apesar da indicação informal de 

publicidade, com a inserção da palavra ―publi‖ na descrição, o vídeo não foi sinalizado pelos 

influenciadores como comercial e, consequentemente, os usuários não recebem a notificação 

nos primeiros segundos do conteúdo, conforme estabelecido pelo YouTube. Além de estar 

em desacordo com a publicidade tradicional, o anúncio está totalmente fora dos padrões de 

regulação da publicidade, tendo em vista que parte do segmento infantil — que corresponde 

ao público-alvo do produto e do canal — não possui domínio da leitura e não se pode ter 

certeza de que crianças letradas compreendem o que significa o uso da expressão ―#publi‖. 

Ademais, a dinâmica de elaboração do vídeo, em formato de disputa entre os dois irmãos, 

assim como a estética das produções do canal, é um dos fatores que corrobora para que o 

espectador não se dê conta que se trata de uma produção paga. 

A dinâmica foi dividida em duas (2) competições, denominadas ―Desafio do Tri-

pong‖ e ―Desafio das argolas‖, nas quais os influenciadores disputam e apresentam dois 

modos diferentes de se utilizar os objetos. A cada ponto realizado, foi estabelecida, como 

regra para ambos, a repetição da expressão ―Pega essa‖, assim como, simultaneamente, foi 

exibida a hashtag no formato textual e ilustrativo na tela, à medida que eram realizados 

acertos. O que poderia ser um jargão entre os irmãos, na verdade, é uma ―ativação da marca‖, 

também utilizada por outros YouTubers que promoveram o jogo dentro das narrativas de seus 

                                                 
76 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Cs4ad-QoFEw> Acesso em: 29 de mar. de 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=Cs4ad-QoFEw
https://www.youtube.com/watch?v=Cs4ad-QoFEw
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canais.
77 

Na descrição do caso, disponível no site
78

 da agência criadora, é feita a seguinte 

explanação: ―inspirada na linguagem dos nativos digitais, a campanha de lançamento, 

#PegaEssa, foi buscar nos influenciadores de diversos segmentos, como jogos de futebol, 

games e família, a essência da comunicação com seu público‖ (WMCCANN, 2018). 

Nesse sentido, observa-se a tentativa da marca de promover o consumo do produto ao 

público por meio da relação pré-estabelecida dos indivíduos com os influenciadores. O ato, 

por si só, caracteriza uma manifestação do que é compreendido como ―Publicidade 

Expandida‖ (MACHADO; BURROWES; RETT, 2017), ―Hiperpublicidade‖ (PEREZ, 2007) 

ou ―Ciberpublicidade‖ (ATEM; OLIVEIRA; AZEVEDO, 2014),  conforme explicitado na 

descrição dos conceitos neste capítulo. Contudo, neste caso, é o apagamento quase completo 

da marca que faz com que o vídeo seja considerado um exemplo de Publicidade Oculta. 

Dessa forma, os espectadores, principalmente crianças
79

, não possuem indicativos claros de 

que o conteúdo trata de uma ação comercial, ainda que o mesmo seja direcionado para o 

público infantil, sem autonomia de compra. 

De modo distinto ao primeiro exemplo de ―publipost‖, no qual a influenciadora 

menciona a marca, mas não utiliza qualquer tipo de indicação publicitária, os ―Irmãos Neto‖, 

mesmo que em desacordo com os parâmetros do YouTube, utilizam uma sinalização informal 

(#publi) na legenda do vídeo, mas não citam a marca Rihappy como promotora da ação. No 

vídeo, a repetição do nome do brinquedo e da expressão comercial ―Pega essa‖ são utilizados 

em vias de naturalidade, simulando um comportamento usual dos irmãos. 

Consideramos que nos dois casos há Publicidade Oculta, pela supressão dos 

elementos comerciais, sinalização de publicidade não existente ou inadequada e, sobretudo, 

devido à tentativa de se produzir uma estética de espontaneidade, vinculada ao próprio 

conteúdo de entretenimento dos influenciadores, em um modelo velado de propagação de 

ideias e hábitos de consumo. 

Diante dos exemplos apresentados, consideramos pertinente, para o desenvolvimento 

da dissertação e o amadurecimento do conceito de Publicidade Oculta, trazer aqui os 
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 O jogo também foi divulgado em canais do YouTube, como ―Kids Fun‖, ―Camila Loures‖, ―Lukas Batista‖, 

―Mundo da Vivi‖ e ―Enaldinho‖. Em sua maioria, foram escolhidos canais com forte apelo ao público infantil, 

utilizando a mesma lógica de inserir, de forma naturalizada, a utilização do produto nas narrativas de cada 

influenciador. 
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Disponível em: <https://www.wmccann.com/trabalhos/pegaessa/ >. Acesso em 10 de nov. de 2019. 
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O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) define em seu artigo 2º: ―Considera-se criança, para efeitos 

desta Lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescentes entre 12 e 18 anos de idade‖ 

(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1990b). 

https://www.wmccann.com/trabalhos/pegaessa/
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apontamentos centrais efetuados por um levantamento conduzido em 2019 — por meio de 

dados secundários — que visou compreender a interpretação do formato de ―publipost‖ em 

relação aos sujeitos. 

 O relatório ―O post é pago, e aí‖, produzido pelo instituto de pesquisas on-line 

Qualibest e pela empresa de gestão de campanhas através de influenciadores digitais, Spark, 

reuniu dados sobre a percepção dos seguidores em relação aos ―publiposts” no cenário 

brasileiro. De acordo com documento divulgado pelo site Qualibest, a metodologia aplicada 

foi a pesquisa quantitativa on-line através de questionário de ―autopreenchimento‖
80

 entre os 

dias 06 a 09 de agosto de 2019, com abrangência nacional, envolvendo homens e mulheres 

pertencentes às classes ABCDE e com idade acima de 15 anos (INSTITUTO QUALIBEST, 

2019). 

 Segundo o painel de resultados ―2100 pessoas com perfil do internauta brasileiro  

realizaram a pesquisa‖ (INSTITUTO QUALIBEST, 2019, p. 5) e, dentre estas, 77% acessam 

pelo menos 2 (duas) mídias sociais regularmente. Quando questionadas se seguiam 

influenciadores digitais, 68% responderam ―Sim‖, 17% ―Não‖ e 15% ―Não têm certeza‖, 

levando em consideração a presença de uma definição
81

 na pesquisa (idem). Entre as mídias 

mais acessadas estão: YouTube (96%), Instagram (91%) e Facebook (89%) e, dentre estas, 

81% das pessoas seguem influencers no Youtube, outros 81% no Instagram e 49% no 

Facebook (Ibid, 2019, p. 15). 

A pesquisa também apontou que nem todas as redes acessadas são ambientes 

utilizados para acompanhar personalidades de influência. O LinkedIn, por exemplo, 

apresentou 33% de presença das pessoas que responderam a pesquisa, porém apenas 8% 

seguem perfis populares de interesse; assim como o Snapchat possui 23% de acessos e, entre 

estes, cerca de 7% o utilizam para acompanhar influenciadores (ibid, p. 15). Pode-se 

constatar, a partir deste tópico do relatório, que apesar da presença de usuários ativos, há 

mídias sociais que, até o dado momento, não se mostram tão eficazes para a veiculação de 

―publiposts‖, devido aos números pouco expressivos de usuários que seguem influencers. 

Entre outras informações levantadas, a média de idade do público seguidor é de 29 anos (ibid, 

p. 9) e as áreas de interesse apresentam ampla diversificação, conforme demonstra imagem a 

seguir: 
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 Para a realização da pesquisa, cada participante respondeu e assinalou de forma independente seu formulário 

individual, sem qualquer indivíduo atuando como intermediário. 
81 

―Influenciadores digitais são pessoas (famosas ou não) que se popularizaram nas redes sociais por produzirem 

conteúdo de forma consistente, com capacidade de influenciar a opinião de determinado público‖ (INSTITUTO 

QUALIBEST, 2019, p. 7). 
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Imagem 10: Áreas de interesse dos participantes da pesquisa. 

Fonte: (INSTITUTO QUALIBEST, 2019) 

 

Quando voltamos o olhar ao objeto desta dissertação — a Publicidade Oculta como 

estratégia de legitimação discursiva da Reforma da Previdência pelo BTG Pactual — pode-se 

notar que temas possivelmente relacionados ao âmbito da Reforma não estão elencados entre 

os principais interesses dos usuários das mídias digitais. A área de Economia/Finanças, 

diretamente relacionada ao segmento bancário, nem ao menos foi citada e as temáticas de 

―Educação‖ (levando em consideração uma parcela de influencers de educação financeira), 

―Política‖ e ―Empreendedorismo‖ apresentam uma média de 22% de interesse dos usuários 

entrevistados. Mesmo representando um potencial cluster
82

, o percentual é relativamente 

baixo em relação ao total, principalmente se considerarmos que o público-alvo da 

comunicação do BTG Pactual Digital se baseia nas classes B e C, que correspondem juntas a 

86% dos participantes na pesquisa, conforme o fragmento do relatório exposto abaixo: 

 

Imagem 11: Fragmento do relatório referente à classe social dos entrevistados. 

Fonte: (INSTITUTO QUALIBEST, 2019) 

 

 Apesar dos resultados apontarem, em termos absolutos, para um interesse pouco 
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Cluster: No que tange ao contexto publicitário, o termo designa um subgrupo, parte do público-alvo, 

organizado em função de características específicas. 
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presente do público das mídias sociais nas áreas relacionadas às finanças, conforme a imagem 

dez (10), o caráter furtivo da Publicidade Oculta torna possível que o discurso mercadológico 

se infiltre também em outras temáticas, considerando o potencial de associação do tema a um 

estilo de vida socialmente desejável em outras áreas de interesse. 

Ao realizar uma pesquisa pelas publicações patrocinadas relacionadas ao banco BTG 

Pactual Digital, pudemos encontrar três (3) influenciadores voltados às áreas de finanças e 

que possuem parcerias com a instituição: André Bona, Mirna Borges e Gustavo Cerbasi. No 

―perfil‖ do YouTube de André Bona há mais de trinta (30) vídeos sobre temas afins ao banco, 

mencionando diretamente a instituição. O canal de educação financeira possui 

aproximadamente 227 mil inscritos e, segundo a descrição de sua conta na plataforma 

audiovisual, teve início oficialmente em 2013.
83

 Entre os últimos cinco (5) títulos (do total de 

mais de trinta produções) em parceria comercial, tem-se: ―Tudo sobre Debêntures
84

 - BTG 

Pactual digital‖; ―Investidor Conservador: Saiba onde investir! BTG Pactual digital‖; ―Tudo 

sobre Previdência Privada - BTG Pactual digital‖, ―Tesouro Direto vale a pena? - BTG 

Pactual digital‖ e ―Como investir em ações - BTG Pactual digital (Investimento na bolsa de 

valores)‖. 

 É possível notar que, assim como nos exemplos de ―publiposts‖ anteriores, a escolha 

do influenciador André Bona, por exemplo, possui relação direta com o discurso que o BTG 

Pactual busca disseminar, estabelecendo uma construção de coerência e credibilidade a partir 

da validação de um profissional do mercado financeiro que já possui seus próprios seguidores 

e audiência consolidada. 

Em convergência com esta tendência, o levantamento sobre publicações pagas 

supracitado, pontua que, para uma publicação patrocinada seja recebida de modo positivo 

pelos seguidores, é esperado que o influenciador demonstre conhecimento e familiaridade 

com a área do produto e/ou serviço anunciado (INSTITUTO QUALIBEST, 2019, p.28). Na 

percepção dos seguidores indagados pela pesquisa, 81% afirmam que a confiança se amplia 

quando as personalidades dominam os assuntos abordados nas publicações. 

A partir da mesma indagação, acerca dos fatores que motivam a confiança do público, 

trazemos mais duas estatísticas apontadas: 83% assinalaram ―Ser natural e verdadeiro 

(mostrar seu dia-a-dia como realmente é/ defender seus ideais)‖ (idem) e 79% avaliaram que 
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Disponível em: <https://www.youtube.com/user/andrelvbona/about.> Acesso em: 04 de fev. de 2020. 
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Debênture: O termo ―está associado a um instrumento comprobatório de dívida de quem a emitiu. [...] No 

mercado de capitais brasileiro, a debênture representa importante instrumento de crédito, normalmente de longo 

prazo, emitido pelas empresas‖ (PAIVA, 2011). 

https://www.youtube.com/user/andrelvbona/about
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é importante ―Indicar e avaliar produtos com base em suas experiências reais‖ (idem). Tais 

evidências encontram relação com as investidas para se produzir publicações pagas que 

aparentem naturalidade com o cotidiano do influenciador, isto é, simulem que o conteúdo 

reflete uma opinião pessoal, um hábito de consumo genuíno e foi publicado de modo 

espontâneo. 

Outro apontamento divulgado na pesquisa é a correta interpretação das sinalizações 

informais, através de expressões inseridas junto aos conteúdos publicitários. Para 84% dos 

pesquisados, o termo ―#promo‖ é reconhecido como uma referência comercial; 68% têm 

conhecimento da correspondência de ―#publi‖ ou ―#publipost‖; enquanto 44% sabem o 

significado do termo ―#ad‖. Tal métrica da pesquisa demonstra que, para um pleno 

conhecimento de que determinado anúncio em ―branded content‖ é de fato uma publicidade, 

é imprescindível que este seja sinalizado por meio de expressão adequada, mas não só isto. 

Tendo em vista que o significado de expressões como #promo, #publi ou #ad não são 

familiares a todos, torna-se fundamental a utilização das ferramentas internas das plataformas 

de mídias digitais, que definem ao público, de modo mais evidente, que a publicação contém 

teor publicitário. 

Com base nas descobertas apresentadas, nota-se que, no que tange à identificação de 

―publiposts‖ e ―branded content‖ publicado em mídias sociais, é possível que ocorra uma 

regulamentação interna das próprias plataformas — como o Instagram, Facebook e o 

YouTube, que possuem diretrizes para a menção das marcas envolvidas, explicitando que se 

trata de uma publicidade. Os publieditoriais, em contrapartida, são divulgados 

majoritariamente nos próprios veículos que negociam com os anunciantes, conforme visto no 

exemplo de utilização da revista Exame pelo BTG Pactual Digital, como parte da construção 

estratégica de uma Publicidade Oculta. Desse modo, a função social da publicidade não é 

considerada e os princípios jornalísticos que teoricamente deveriam reger o conteúdo 

publicado pelas editorias não embargam tais inserções comerciais — ou não são levados em 

consideração quando se trata de ganhos financeiros —, mesmo que signifique a 

mercantilização do caráter público da informação a interesses corporativos. 

Diante desse panorama, a conduta ética na atividade publicitária, assim como a 

regulamentação relacionada à Publicidade Oculta são questões fundamentais no tratamento 

desta problemática. Sobre tais temas, trataremos no subitem, 2.3 deste trabalho. 

O ―branded content‖ ou conteúdo de marca: 

O termo ―branded content‖ corresponde à denominação, em inglês, da noção de 
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criação de conteúdo por uma marca. Trata-se de uma produção elaborada com o intuito de 

transformar o que seria um anúncio tradicional em uma ―experiência relevante‖ de consumo 

de publicidade, de modo que o aspecto comercial e a propaganda da empresa anunciante, 

mesmo presentes, não sejam claramente interpretados como sendo as diretrizes essenciais na 

elaboração do conteúdo. 

De acordo com Daniele Castro Alves (2018), o ―branded content‖ constitui um 

conceito que ―mescla informação jornalística, publicidade e entretenimento, englobando os 

mais diversos formatos e meios para atrair e engajar o consumidor com o conteúdo‖ 

(CASTRO ALVES, 2018, p. 14). A autora explica que o formato publicitário envolve uma 

multiplicidade de possibilidades de veiculação, com produções audiovisuais, a criação de 

jogos, os advergames
85

, e até mesmo a promoção de eventos voltados às marcas. 

As iniciativas de branded content podem ser bastante abrangentes, 

englobando os mais variados formatos, como comerciais, filmes, séries, 

sons, músicas, publicações, redes sociais, jogos, aplicativos, eventos, e 

utilizando diferentes e/ou múltiplos suportes, como meios de comunicação 

de massa, internet, dispositivos móveis e espaço urbano, para gerar 

conteúdo associado às marcas. (CASTRO ALVES, 2018, p. 8) 

Ao navegar na web, não é raro deparar-se com tal roupagem publicitária e nem ao 

menos perceber. A prática do ―branded content” pode ser observada cotidianamente, por 

exemplo, em materiais sobre cuidados pessoais e dicas de maquiagem, produzidos por 

companhias do segmento de beleza, como o canal no YouTube ―Desejos de Make - O 

Boticário‖
86

. O perfil atrelado à companhia possui cerca de 1 milhão e 200 mil inscritos
87

 e 

publica semanalmente vídeos tutoriais sobre maquiagem com personalidades convidadas, que 

utilizam, é claro, os produtos Boticário em suas makes
88

. Assim como afirma Castro Alves 

(2018), o ―branded content‖ busca ―envolver consumidores com o conteúdo associado às 

marcas de forma estratégica, com o intuito de construir experiências positivas e gerar 

vínculos emocionais com o público‖ (CASTRO ALVES, 2018, p. 7). 
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Advergame: ―Advergames são jogos com publicidade e propaganda inteiramente financiados por empresas 

anunciantes, com o objetivo de expor marcas ou produtos‖ (RODRIGUES, 2015, p. 20). 
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 Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UCEUOIOTB3iAUdgU5FsORpIg> Acesso em 07 de 

fev. de 2020. 
87

 idem. 
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Termo popular referente à palavra ―maquiagem‖ e derivado do correspondente ―make up‖, em inglês. 

https://www.youtube.com/channel/UCEUOIOTB3iAUdgU5FsORpIg
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Imagem 12: Captura de tela da página inicial do canal ―Desejos de make - Boticário‖, no YouTube. 

Fonte: https://www.youtube.com/channel/UCEUOIOTB3iAUdgU5FsORpIg. Acesso em: 07 de fev. de 

2020. 

 

Para alguns teóricos e profissionais da área de publicidade ou marketing digital, há 

uma diferença entre os conteúdos de marca criados para a divulgação em veículos de mídia 

terceirizados e o material produzido para a comunicação nos próprios canais da empresa 

anunciante. Em artigo de opinião ao portal Meio e Mensagem, Luther Peczan, atual 

presidente de uma empresa voltada à elaboração de conteúdos de marca, defende que o 

―branded content‖ tem como fundo da narrativa a promoção de um produto ou serviço e 

realiza a divulgação através de terceiros, utilizando a ―notoriedade e audiência de veículo de 

mídia para levar sua mensagem ao público daquele canal‖ (PECZAN, 2018); enquanto, para 

ele, no caso do ―brand publishing‖, ―as marcas não publicam seu conteúdo em veículos de 

terceiros. Elas criam as suas próprias audiências e se transformam no próprio veículo de 

comunicação‖ (idem) e o enfoque da comunicação é em todo o segmento de atuação da 

empresa. Neste trabalho, os dois modelos de veiculação publicitária são classificados como 

―branded content‖, sem uma divisão conceitual com ―brand publishing‖, tendo em vista que 

ambos apresentam as mesmas características fundamentais de constituição e ―mesclam 

entretenimento, informação e publicidade com o objetivo de criar vínculos emocionais e 

estreitar a relação entre o consumidor e a marca‖, conforme discorre Daniele Castro Alves 

(2018, p. 2) sobre os conteúdos de marca. Além disso, não enxergamos uma divergência 

https://www.youtube.com/channel/UCEUOIOTB3iAUdgU5FsORpIg
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definida, na prática, entre as características apontadas por Peczan, pois, nem todo o ―branded 

content‖ transmitido por terceiros tem por objetivo a comercialização direta de um produto; 

há também a difusão de peças institucionais, voltadas à valorização da companhia anunciante. 

Em artigo científico publicado na revista Fronteira - estudos midiáticos, em 2019, 

Daniele de Castro Alves, em conjunto com Fernanda Abreu, explica que a difícil 

conceituação do ―branded content‖ se dá pela alta adaptabilidade e dinâmica do mercado 

publicitário, de modo que as categorias de classificação estão, ao longo do tempo, em 

negociação (ALVES; ABREU, 2019) 

Diante das muitas percepções teóricas sobre o conceito, enfatizaremos, a seguir, a 

perspectiva abordada neste trabalho. Considera-se aqui que o grande diferencial do ―branded 

content‖ para os demais formatos publicitários é que o conteúdo divulgado — em canais 

nativos da marca ou por veiculação em outras mídias — é uma criação de responsabilidade do 

anunciante, que pode ser por meio de preparação interna, solicitação para uma agência de 

publicidade tradicional ou para uma empresa especializada na criação de conteúdos de marca. 

Sendo assim, a etapa de produção do conteúdo difere do ―product placement‖ e do 

―publipost‖: no primeiro, o anunciante é inserido aderindo a uma narrativa midiática pré-

existente e não possui o controle total da obra sobre o qual é inserido; já, no segundo, os 

próprios influenciadores, majoritariamente, realizam a produção e veiculação do conteúdo em 

que a marca será abordada dentro de suas próprias correntes discursivas (mesmo que também 

sigam determinadas diretrizes impostas pelos anunciantes). 

 Nesse sentido, assim como no canal ―Desejos de make - O Boticário‖, os materiais 

publicados pelo BTG Pactual Digital para seu canal do YouTube são exemplos de ―branded 

content‖ produzidos e veiculados nas plataformas das próprias empresas. O canal ―BTG 

Pactual Digital‖ possui 177 mil inscritos
89

 e mais de 500 vídeos adicionados
90

. As principais 

temáticas abordadas são educação financeira, discussões sobre o panorama econômico e dicas 

sobre o mercado econômico, a partir de vídeos produzidos com influenciadores parceiros da 

marca e membros do próprio banco. 

 Destacam-se, aqui, dois (2) tipos de materiais divulgados no YouTube da marca: uma 

―minissérie‖ intitulada ―Previdência privada‖ e o vídeo ―Aposentadoria: como conquistar a 

sua antes do 50 com Gustavo Cerbasi‖ (sic). O critério de escolha dos exemplos foi baseado 
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 Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UCE5Uu3nZlVbTur6xwhdoKhg/featured>. Acesso em: 

12 de fev. de 2019. 
90

 Informação presente em animação publicada no perfil da empresa no Instagram. Disponível em: 

<https://www.instagram.com/p/BxvbQ_sHr1R/>. Acesso em: 12 de fev. de 2019. 
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em uma busca na ferramenta de pesquisa do canal pelo termo ―previdência‖ — em 

convergência com o objeto de estudo deste trabalho — e, em seguida, foi realizada uma 

pesquisa exploratória pelos vídeos relacionados. 

 A ―minissérie‖
91

 composta por onze (11) episódios, também denominados ―aulas‖ na 

legenda dos vídeos, elucida detalhes sobre a escolha de um plano de previdência privada e, 

dentre outros tópicos, trata da ―importância da previdência privada‖, ―planejamento 

sucessório‖, ―investimentos a longo prazo‖ e apresenta o BTG Pactual como solução e 

escolha adequada para um plano de previdência. O formato é uma conversação entre Gloria 

Casella — na posição de jornalista — e André Serebrinic, que assumiam, respectivamente, os 

cargos de Analista de Marketing e Responsável pela área de produtos do BTG Pactual. 

 

Imagem 13: Lista de reprodução da minissérie ―Previdência privada‖ referente no canal BTG Pactual Digital. 

Fonte: Captura de tela realizada pela autora.
92 

 Como segundo exemplo de ―branded content‖ utilizado pelo BTG Pactual Digital, 
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 Disponível em: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLVYOVP8XsrYTOtsykfMUelxmbWCybfGTY>. 

Acesso em: 10 de fev. de 2019. 
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 Idem. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVYOVP8XsrYTOtsykfMUelxmbWCybfGTY
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trazemos o audiovisual ―Aposentadoria: como conquistar a sua antes do 50 com Gustavo 

Cerbasi‖
93

 (sic), publicado em 13 de novembro de 2019 no canal oficial do BTG Pactual 

Digital e conduzido por um dos influenciadores parceiros da marca. 

No conteúdo audiovisual, Gustavo Cerbasi tece uma linha argumentativa sobre 

problemáticas do cenário econômico brasileiro e aponta, como elemento crucial da narrativa, 

o fato de que não é possível se aposentar antes dos sessenta (60) anos com a nova 

Previdência. Nesse sentido, o influenciador demonstra lamentar pelo fato e estabelece uma 

solução eficaz: investir o quanto antes em serviços do mercado financeiro, para que se possa 

usufruir dos prometidos benefícios no futuro. Dessa forma, ele apresenta a cartela de 

atividades que podem ser contratadas pelo BTG Pactual Digital, como a previdência privada, 

para que não seja preciso estar sujeito aos critérios da reforma. Nota-se que o ponto central 

do vídeo não é apenas fomentar a previdência privada, a partir do discurso da reforma da 

previdência, mas estabelecer a necessidade de que os indivíduos busquem outras formas de 

investimento, como fundos de capitalização, investimento na bolsa, entre outros serviços 

oferecidos pelo BTG Pactual Digital. 

 Por seu caráter ―informativo‖, no âmbito do que se considera educação financeira, o 

formato audiovisual apresentado constitui um entretenimento pedagógico, na medida em que 

une os dois aspectos em um só conteúdo, assimilado mais facilmente. 

Para Min-Wook Choi (2015), as duas práticas estão relacionadas, mas não 

correspondem ao mesmo formato de publicidade: 

Branded entertainment can be viewed as a fusion of brand and 

entertainment, however, branded content is a much broader concept that 

merges brands with various forms of contents. In that, branded 

entertainment should be understood as a part of branded content (CHOI, 

2015, p. 117).
94

 

 Dessa forma, o conteúdo de marca não se limita ao entretenimento como estratégia de 

captação de atenção e ―sedução‖ ao consumo, como é o eixo central do ―brand 

entertainment‖, mas também pode utilizar o apelo à informação e até mesmo ao âmbito 

jornalístico para validar os discursos da marca, como pode-se observar nos publieditoriais. 

 Neste trabalho, consideramos o publieditorial como uma categoria de ―branded 

content‖ voltado à publicação de anúncios de publicidade e/ou propaganda a partir de um 
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entertainment deveria ser entendido como parte do conteúdo da marca (CHOI, 2015, p. 117, Tradução nossa). 
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modelo estético de cunho jornalístico, usualmente utilizado em revistas, jornais, portais de 

notícia on-line e blogs. Segundo Bueno, ―ele tem como objetivo integrar-se plenamente ao 

veículo que está inserido de modo a não ser percebido como publicidade e, portanto, agregar 

a credibilidade que os textos jornalísticos (evidentemente, publicados em veículos de 

prestígio) costumam ter‖ (2007, p. 74). 

 Elaborado, comumente, por uma agência de publicidade contratada, empresas de 

assessoria de imprensa ou pelo setor de marketing da corporação anunciante, as informações 

contidas em um publieditorial são de responsabilidade — e estão relacionadas aos interesses 

— da empresa que anuncia; entretanto, apesar de possuírem caráter publicitário, se mesclam e 

são associadas ao conjunto de matérias jornalísticas produzidas pelo próprio veículo de 

comunicação, seja este on-line ou off-line. Deste modo, este tipo de ―branded content‖ não só 

oculta em parte seu apelo diretamente ao consumo, mas também ―borra‖ as fronteiras entre o 

conteúdo comercial e o de teor prioritariamente jornalístico. 

 Em alguns aspectos, os publieditoriais possuem características semelhantes ao serviço 

de assessoria de imprensa, pelo fato de ambas as práticas terem como base de veiculação a 

mídia jornalística para a comunicação de conteúdos institucionais em formato editorial; no 

entanto, há pontos primordiais diferenciação entre as atividades. De acordo com Maristela 

Mafei (2008), ―cabe à assessoria de imprensa [...] conseguir com que a imprensa se manifeste 

de maneira espontânea, no espaço dedicado ao conteúdo editorial (e não à publicidade), sobre 

assuntos de interesse público relacionados aos assessorados‖ (2008, p. 28). É justamente na 

―espontaneidade‖ que reside a principal distinção. Enquanto as matérias publicadas por 

intermédio da assessoria de imprensa são escolhidas, teoricamente
95

, através dos critérios de 

noticiabilidade e padrões editoriais do veículo, o publieditorial é pago e inserido como parte 

do material jornalístico em razão da compra de espaço no veículo, possibilitando a 

reverberação de conteúdos que dizem respeito ao anunciante, muitas vezes sem apuração ou 

comprovação clara de veracidade.  

Souza J; Souza P. e Bragaglia (2010) pontuam que o formato de matérias pagas tem 

sido utilizado há anos em mídia impressa e aplicado, de forma crescente, no ambiente do 

jornalismo on-line, para o qual migraram uma parcela dos leitores das versões impressas. 

Além disso, as autoras pontuam que as versões digitais dos jornais, em sua maioria, 
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 Conforme explicam Souza J; Souza P. e Bragaglia (2010), a assessoria de imprensa estabelece um produto 
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―gratuitas‖, apresentam sua receita proveniente de anúncios publicitários; assertiva que, 

mesmo atualmente, ainda é uma realidade em alguns portais jornalísticos. 

Determinados veículos, no entanto, seguem uma lógica ―paralela‖ e utilizam práticas 

publicitárias, como o publieditorial, mesmo possuindo parte dos recursos provenientes de 

assinaturas on-line. Matérias pagas centradas no BTG Pactual Digital, por exemplo, são 

veiculadas na revista Exame on-line — um portal que não disponibiliza integralmente seu 

conteúdo de forma gratuita e possui a assinatura da versão digital por R$ 14,90 mensais
96

. 

Conforme exposto no primeiro capítulo da dissertação, é fundamental frisar que, além da 

relação comercial existente inicialmente entre o banco e a revista para a inserção dos 

―anúncios jornalísticos‖, posteriormente o BTG Pactual arrematou a Exame através de leilão, 

adquirindo os ativos da revista após o acordo de recuperação financeira da editora Abril. 

Na imagem a seguir, o segundo publieditorial do BTG Pactual Digital na revista 

Exame, intitulado ―O melhor momento para investir em previdência é agora‖: 

 

Imagem 14: Publieditorial do BTG Pactual na revista Exame. 

Fonte: Captura de tela realizada pela autora. 
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 Como uma das categorias de ―branded content‖, trazemos à discussão a promoção de 

eventos pelas marcas ou ―brand experience‖. Tais formatos compreendem desde a atração de 

potenciais consumidores ao ponto de venda — como mencionado por Santos (2017) sobre a 

ambientação de shoppings com a temática do jogo eletrônico Pokémon GO — até a 

promoção de eventos com o intuito de consolidar discursos institucionais, fidelizar ou atrair 

potenciais clientes. O evento ―2º Macro Day — Perspectivas e cenário macroeconômico 

2019‖ pode ser considerado um exemplo do uso dessa tipificação de ―branded content‖ pelo 

BTG Pactual. O ciclo de palestras organizado pelo banco tratou de temas como Privatizações, 

Reforma da previdência, tributária, política, entre outros temas, reunindo convidados como o 

Ministro da Economia, Paulo Guedes e o Presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia 

(Anexo B). 

Pelo fato de, reconhecidamente, o evento estar atrelado ao BTG Pactual, esta 

manifestação específica não caracterizaria uma tentativa de ocultação publicitária, tendo em 

vista que a identidade da marca é visivelmente exposta e sinalizada ao público. Ainda assim, 

ressalvamos que, por constituir uma narrativa ampla, junto aos formatos publicitários do BTG 

Pactual aqui exemplificados, o Macro Day corrobora com a totalidade do discurso de 

legitimação de reformas no país, constituindo também uma das práticas da estratégia de 

Publicidade Oculta. 

Através da seleção dos palestrantes e definição das temáticas específicas a serem 

abordadas se estabelece uma lógica discursiva, que, por meio da apresentação no evento e 

veiculação nas mídias digitais, pode representar a construção de um agenda-setting perante a 

audiência e uma consequente possibilidade de influência na opinião pública. Desse modo, os 

palestrantes, em suas falas, participam da estruturação da propaganda da marca. 

Por fim, buscou-se estabelecer neste segmento do trabalho quais as características e 

singularidades dos principais formatos de Publicidade Oculta são observados no contexto 

contemporâneo. Não se busca, aqui, delimitar como Publicidade Oculta apenas as roupagens 

de ―publiposts‖ e ―branded content‖, que, apesar de abrangentes, não dão conta de todas as 

possibilidades existentes. Trata-se de uma discussão que não deve ser encerrada, devido à 

relevância no cotidiano dos sujeitos, impactos por este modelo publicitário, e em razão da 

constante modificação da própria publicidade, em uma ambiência midiatizada de grande 

atualização. 
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2.3 As questões éticas comunicacionais. 

 

Conforme a exposição desenvolvida até aqui, na qual foi discutida a naturalização das 

dinâmicas de mercado para além do campo publicitário — envolvendo-se de modo 

persuasivo nos mais diversos discursos comunicacionais —, nota-se certa conivência dos 

veículos de mídias e, sobretudo, interesse e endosso dos anunciantes nestas práticas. Os 

sujeitos que vivenciam tal realidade, por outro lado, se encontram tão imersos na prática de 

seu cotidiano e na esfera comunicacional midiatizada (SODRÉ, 2002), que pouco contestam 

o panorama. Assim, é estabelecido um ambiente favorável à reprodução de discursos 

deliberadamente implícitos, por meio dos produtos midiáticos, consolidando, assim, uma 

lógica que foge à normativa; contudo, pelos fatores citados acima, é consentida. 

Há, dessa forma, uma trajetória ao encontro do fortalecimento de uma moral voltada 

aos interesses financeiros e comerciais, mesmo que, para os fins mercadológicos desejáveis, 

produções discursivas antiéticas sejam utilizadas como estratégias. Em contraposição, 

considera-se o pensamento crítico e a reflexão proposta pela ética filosófica, em busca do 

bem comum, fatores fundamentais para a formação de um arcabouço moral que prima pelo 

benefício social. 

A palavra moral provém originalmente do termo em latim, ―mores‖ ou ―morales‖ — 

costumes — e pode ser compreendida como base para o fundamento da ética, sendo definida 

por Sánchez Vázquez, como ―um conjunto de normas, aceitas livre e conscientemente, que 

regulam o comportamento individual e social dos homens‖ (VÁZQUEZ, 2005, p.63). Ora, se 

a moral é objeto que integra a ética, pode parecer contraditória a proposição inicial de se 

utilizar o princípio ético a fim de pensar criticamente a estruturação do que vem a ser a moral 

contemporânea. Ocorre que, bem como a edificação de valores e costumes, a moral também é 

um discurso constituído historicamente e socialmente, assim como aponta Ana Paula 

Bragaglia (2017) em sua obra ―Ética na Publicidade: por uma nova sociedade de consumo‖. 

A autora cita como exemplo de transição moral histórica a mudança da percepção sobre o 

papel da mulher na sociedade brasileira — na década de 60 e atualmente; já, no que tange à 

diferente formação moral em cada localidade, ela utiliza como exemplo a disparidade entre os 

direitos e a posição ocupada pela figura feminina em países como Brasil e Afeganistão 

(idem).  

A ética, por sua vez, constitui ―uma reflexão crítica sobre a moralidade [...] é um 

conjunto de princípios e disposições voltados para a ação, historicamente produzidos, cujo 
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objetivo é balizar as ações humanas‖ (MIKLOS, 2014, n.p.)
97

, assim como também pode ser 

compreendida, em seu caráter normativo, como ―a compilação de princípios, valores e 

normas que os indivíduos têm que observar para manter uma conduta‖ considerada positiva 

(RUIZ, 2004, p. 97). Pautada na moral, Miklos (2014) defende que a ética diz respeito, tanto 

ao aspecto de análise dos costumes a partir de um parâmetro que busca definir o ―bem ou o 

mal‖, quanto à definição de pressupostos teóricos e normas sobre a vida em sociedade. 

 Nesse sentido, a atenção às questões coletivas e relacionadas ao benefício comum são 

preocupações da moral e da ética, porém, em ambas, o teor principal ―não são seus arranjos 

normativos, mas, sim, como já destacado, a preocupação em manter coesa e viva uma 

coletividade a partir da concretização máxima possível do bem-estar social‖ (BRAGAGLIA, 

2017, p. 36). Bragaglia ressalva ainda que através do raciocínio ético é possível descobrir que 

normas e convenções venham a ser praticadas a fim de manter interesses de grupos ou 

indivíduos (idem). 

Para Fábio Comparato (2008, p. 27-28), a manutenção de uma determinada moral 

pode ter como agente fundamental a ação dos veículos de mídia, regidos por grupos 

empresariais que formam a classe dominante. A partir deste cenário, a ética se apresenta 

como elemento fundamental para a investigação da sociedade e da moral vigente e uma 

possível revisão dos valores e ações em prática social, repensando-os de acordo com as 

condições sócio-históricas, efeitos e novas questões que podem surgir, de acordo com o 

contexto vivenciado. Nesse sentido, Bragaglia afirma que ―a postura reflexiva clássica sobre 

a moral prevista pela ética em seu conceito filosófico visa sempre o efeito positivo de revisar 

normas sociais que possam estar trazendo mal-estar ao Outro, buscando, ao menos, apontar 

tais efeitos‖ (BRAGAGLIA, 2017, p. 36-37). 

 Por meio do objeto de estudo abordado nesta dissertação, por exemplo, questionam-se 

as dinâmicas em torno da Publicidade Oculta, que envolve a ocultação de narrativas 

comerciais e o poder de administração dos próprios veículos de mídia. Apesar de práticas 

como a publicidade não sinalizada serem corriqueiras e da negociação da revista Exame por 

uma instituição financeira, o BTG Pactual, enquadrar-se teoricamente dentro dos preceitos de 

legalidade, quais são os aspectos éticos que tais atos abordam? Ações como estas — e suas 

consequências — geram benefício para a sociedade, conforme a orientação filosófica do que 

é moral e ético? A seguir, discorreremos sobre como a função social da publicidade se 
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relaciona com a conduta ética de benefício à totalidade social.
98

 

 

2.3.1 A função social da publicidade e a relação publicitária entre Utilidade Pública e 

Interesse Público  

Conceitos como ―social‖ e ―comum‖ se apresentam como essenciais para a 

compreensão da perspectiva de ―benefício comum‖ sobre a qual se baseia a ética. Nesse 

sentido, indagamos: como o uso genuíno da ética, buscando o bem comum, pode ser utilizado 

na publicidade de cunho mercadológico, em geral, para além do aspecto puramente 

econômico e empresarial? 

Em um primeiro momento, é importante observar que ainda que haja outras 

perspectivas para a comunicação publicitária, como ―tornar algo público‖, e que a presente 

pesquisa priorize seu aspecto comercial, como de fato parece ser seu sentido imediato, a 

publicidade não se constitui apenas em modalidade de sentido mercadológico. As 

tipificações
99

 estabelecidas por Patrícia Saldanha (2019) e provenientes do conceito amplo de 

Publicidade Social demonstram um novo horizonte de estudos ainda pouco explorado sobre a 

publicidade contra-hegemônica. 

Feita a ressalva anterior, retornamos a discussão ao escopo de estudo da publicidade 

comercial, que, majoritariamente, possui como objetivo a elevação de consumo e lucro, assim 

como a promoção de interesses dos anunciantes e veículos de mídia. Nesse contexto, Ana 

Paula Bragaglia (2017) ressalva a importância da valorização de uma outra atribuição 

essencial ao fazer publicitário, a função social, ainda que seja desempenhada com angulação 

voltada para a prática do consumo. 

Para a autora, tal função pode se dividir em dois (2) desdobramentos: a produção de 

anúncios que não contribuam com as categorias de estereótipos, incentivo à competição ou 

qualquer tipo de endosso à discriminação, preconceito ou a ideias prejudiciais, no âmbito 

coletivo ou individual; já o segundo desdobramento consiste no incentivo ao consumo 

consciente, possibilitando aos sujeitos maior liberdade e discernimento quanto aos impactos 

da cadeia de produção ou da realização de serviços ofertados por uma empresa 

(BRAGAGLIA, 2017, p. 80). 

Bragaglia (idem) explica que esse aspecto não possui correspondência com anúncios 
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que utilizam causas sociais como mote através da apropriação de movimentos coletivos, a fim 

de estimular puramente a lógica de consumo. Nesse sentido, Patrícia Saldanha (2019, p. 6) 

evidencia a utilização paralela do termo ―social‖ ao explicar que a publicidade de 

responsabilidade social estadunidense, por exemplo, constitui uma estratégia para a atração 

de acionistas e investidores, buscando tornar mais positivo o aspecto simbólico da marca. 

Dessa forma, as produções não são necessariamente éticas e o que ocorre, em larga escala, 

salvo exceções, é o comprometimento limitado da empresa, abordando o aspecto social 

apenas na esfera midiática e de modo raso ou até errôneo. 

A fim de exemplificação, é possível citar dois (2) anúncios da empresa Dove, como 

referências de publicidade possivelmente engajada na questão de inclusão racial no espaço 

midiático, que, no entanto, conduzem a efeitos de sentido de reforço ao racismo, por parte da 

marca. À direita da imagem abaixo, o anúncio de 2011, no qual são apresentadas três 

mulheres, de forma comparativa, a pele negra é posicionada no local de ―Antes‖ do uso do 

produto e a pele branca na posição de ―Depois‖; à esquerda, um anúncio em vídeo, publicado 

em 2017, exibe uma sequência audiovisual em que, simbolicamente, a partir do uso do 

produto, uma jovem de pele negra ―se transforma‖ em uma personagem de pele branca, ao 

levantar sua camiseta, e, posteriormente, a segunda jovem também se converte em uma 

mulher de outro tom de pele. A peça publicitária se assemelha novamente a um modelo 

comparativo, em uma dinâmica semelhante à hierarquização de raças em sua narrativa. 

 

Imagem 15: Anúncios da Dove que possibilitam interpretação de ofensa racial. 

Fonte: www.prnewsonline.com/dove-ad-brands. Acesso em 14 de fevereiro de 2020. 

Ainda que não haja intencionalidade, a composição da fotografia e a edição do 

anúncio em vídeo indicam profunda falta de cuidado ao abordar a temática racial, sem 

considerar a representação negra em contexto sociohistórico, o que denota desrespeito ou, 

minimamente, desconhecimento do movimento antirracista. 

https://www.prnewsonline.com/dove-ad-brands
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Dessa forma, o caso Dove demonstra o valor da coerência em todo o processo de 

comunicação publicitária, para que o resultado final de uma campanha represente, de fato, 

uma criação ética. Estabelecendo um paralelo com as práticas publicitárias estudadas nesta 

dissertação, nota-se que a veiculação e apresentação também são fatores críticos no que tange 

à ética publicitária, sendo assim aspectos essenciais na direção de uma publicidade que 

exerce sua função social de forma coerente e ética. Conforme os exemplos apontados no 

subitem 2.2.1 deste capítulo, inúmeros formatos de ―publipost” e ―branded content‖ — que, 

à primeira vista, constituiriam produções legítimas eticamente
100

, segundo o Código 

Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária — podem ser consideradas, na realidade, 

antiéticas, à luz do código, pelo fato de omitirem sua identificação como conteúdo comercial 

no ato da veiculação. 

Ao estabelecer o momento da veiculação como um ponto fundamental para que a 

publicidade mantenha-se dentro dos padrões éticos normativos, não contemplamos os 

exemplos relacionados ao BTG Pactual, pois considera-se, como tem sido apresentado, que a 

estrutura discursiva constitui um panorama ainda mais complexo, que denominamos neste 

estudo como uma estratégia de Publicidade Oculta. Isso ocorre, porque, além da não 

sinalização em determinados conteúdos produzidos e veiculados, a união do banco à revista 

Exame representa um conflito ético que excede às questões de produção e veiculação 

publicitária. 

Ademais, quando o BTG Pactual direciona parte de seu discurso comunicacional para 

o incentivo à Reforma da Previdência, conforme exemplificações levantadas no decorrer do 

estudo e a hipótese de que há um avanço estratégico do mercado sobre o Estado, existe, de 

certo modo, endosso às esferas políticas que participam do processo de aprovação da 

proposta. A publicidade da instituição, que possui fins comerciais, se apresenta como um 

complemento à propaganda governamental, como ocorreu no evento ―Macro Day 2019‖ — 

mencionado no segundo capítulo — que possuiu como palestrantes o Presidente da Câmara 

dos Deputados, Rodrigo Maia, e o Ministro da Economia, Paulo Guedes, entre outros 

convidados que discursaram sobre reformas governamentais e propostas econômicas para o 

Brasil. 

O banco, desse modo, coopera com o fortalecimento de uma narrativa de Publicidade 

de Utilidade Pública (PUP), enquanto comunicação do Governo Federal, conforme 

tipificação desenvolvida por Saldanha (2019, p. 12). A PUP compreende as ―divulgações 
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 Com exceção ao audiovisual ―Desafio das bolinhas [...]‖, dos Irmãos Neto, que é voltado ao público infantil, 

constituindo infração ao CBARP - Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. 
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publicitárias determinadas pelo Estado, uma vez que suas ações não emergem de uma 

participação popular, mas são originárias da Secom, cujas instruções normativas disciplinam 

as ações de publicidade estatal‖ (SALDANHA; BASTOS, 2019, p. 36). Por basear-se em 

normas decretadas sem diálogo aberto com a sociedade, a PUP, mesmo sendo ferramenta de 

atribuição governamental, utiliza como parâmetro uma noção autodenominada de ―interesse 

público‖, que fortalece as visões hegemônicas e verticalizadas das elites econômicas, como 

afirma Saldanha (2019), em relação à descrição de interesse público que consta nas instruções 

normativas da Secretaria Especial de Comunicação Social do Governo Federal. A partir dessa 

dinâmica de duplo favorecimento entre mercado e Estado e Estado e mercado, surge um 

processo retroalimentar no qual os maiores impactados são os cidadãos, que têm contato com 

narrativas constituídas pela ideologia e interesse dos grupos mais favorecidos 

economicamente, como abordado no processo de fortalecimento discursivo da Reforma. 

Conforme Saldanha e Bastos (2019), para a mudança deste panorama injusto e pouco 

igualitário do ponto de vista representativo, há a necessidade de revisão do conceito de 

―interesse público‖, que deveria envolver questões cabíveis ao ―contexto político e social das 

causas concretas que afetam diretamente uma vida ou um grupo do indivíduo a exemplo das 

causas de gênero, saúde pública e questões ligadas aos Direitos Humanos‖ (idem). 

Assim, há urgência em se repensar a atribuição publicitária e o compromisso ético da 

área para além dos fins corporativos, considerando-a um formato comunicacional de alto 

impacto para a sociedade civil. A partir de uma concepção de Interesse Público genuinamente 

constituída e incorporada à conduta ética das empresas, seria improvável a adoção de 

estratégias comunicacionais controversas, como a Publicidade Oculta. Nesse sentido, a 

discussão, por parte da esfera pública, sobre um parâmetro de Interesse Público — que 

envolva, de forma ampla, as questões sociais existentes — interromperia o ciclo de relação 

ideológica entre o Estado e o mercado, por meio de uma comunicação governamental mais 

justa e através de uma legislação
101

 reguladora mais abrangente frente à publicidade 

tradicional, como veremos no capítulo a seguir. 

 

2.3.2 Regulamentação publicitária no Brasil 

Dado o panorama sobre as práticas publicitárias em vigência na atualidade, 

estabeleceremos, a seguir, o status da regulamentação da Publicidade Oculta no contexto 

brasileiro frente à investigação sobre a código legislativo e das entidades responsáveis. Tem-
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se como principais instâncias reguladoras — ou dotadas de capacidade reguladora — da 

publicidade a Constituição Federal de 1988, o Código de Defesa do Consumidor e o 

CONAR, que estabelecem diretrizes, direta ou indiretamente, sobre a comunicação 

publicitária através do olhar ao cidadão brasileiro, consumidor e/ou espectador. 

Carta Magna brasileira, a Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada 

em 1988, garante em seu o Art. 5º, inciso IX, que: ―é livre a expressão da atividade 

intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença‖ 

(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1988) — no ―CAPÍTULO I DOS DIREITOS E 

DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS‖ do item ―TÍTULO II Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais‖ — permitindo, desse modo, a utilização da comunicação e da expressão 

individual ou coletiva como exercício de cidadania. Ao tratar de forma específica do âmbito 

da Comunicação social, no capítulo V, a Constituição não se refere de forma direta à 

publicidade e à propaganda, mas possui enfoque nos meios de radiodifusão, estabelecendo no 

Art. 221, inciso IV, ―respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família‖ (idem), na 

programação de rádio ou televisão. Sendo a publicidade parte integrante do conteúdo 

veiculado em tais meios, é passível de interpretação que também se encaixe nas diretrizes do 

Art. 221, como uma comunicação de teor ético.  

A regulamentação, prezando pela ética, pode ser confundida, no entanto, com a 

possibilidade — repreensível — de censura ou restrição da liberdade de expressão. Acerca 

deste aspecto, ainda no Art. 5º, localizado no ―CAPÍTULO I‖ do item ―TÍTULO II Dos 

Direitos e Garantias Fundamentais‖ é assegurada igualdade de todos perante a legislação, 

―sem distinção de qualquer natureza‖ e garantia de ―inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] LX - a lei só 

poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o 

interesse social o exigirem‖ [Grifo nosso] (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1988). 

Dessa forma, volta-se novamente ao questionamento sobre as práticas éticas na 

publicidade, tendo em vista uma comunicação que aponte ao benefício da sociedade, como 

um todo, e esteja adequada aos pormenores das normas atribuídas pelas organizações 

regulatórias, como veremos a seguir: 

O CONAR — Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária — possui a 

função de analisar e efetuar julgamento de peças publicitárias em veiculação, a partir de 

contestações realizadas por consumidores e espectadores, autoridades, associados ao CONAR 

ou elaboradas pela diretoria do grupo (CONAR, 2020a). A organização teve sua fundação no 

ano de 1980, por meio do esforço cooperado de instituições representativas dos anunciantes, 
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veículos de mídia e das agências de publicidade; tal composição participou também da 

criação do CBARP — Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária —, em 1977, 

norma utilizada para o embasamento dos veredictos do CONAR em relação às manifestações 

e denúncias apresentadas (CONAR, 2020a; CONAR, 2020b). Responsável por examinar os 

processos éticos, o Conselho de Ética do CONAR divide-se em oito (8) câmaras entre as 

cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife e Porto Alegre e ―é formado por 180 

conselheiros, entre efetivos e suplentes, recrutados entre profissionais de publicidade de todas 

as áreas e representantes da sociedade civil‖ (CONAR, 2020a). 

 Tratando-se do julgamento, após a decisão em audiência do CONAR, os casos 

considerados como infrações, recebem, nesta ordem: advertência; recomendação de alteração 

da peça analisada e recomendação aos veículos para que a veiculação da peça publicitária 

seja sustada, isto é, interrompida. Nas situações de não cumprimento do veredicto, há 

veiculação pública do posicionamento do CONAR na mídia em relação à infração do 

anunciante, agência responsável e veículo encarregado da divulgação do anúncio. (CONAR, 

2020b) 

De acordo com a apresentação em seu site oficial, a ética publicitária da organização é 

regida pelos seguintes preceitos básicos: 

- todo anúncio deve ser honesto e verdadeiro e respeitar as leis do país, - deve 

ser preparado com o devido senso de responsabilidade social, evitando 

acentuar diferenciações sociais, - deve ter presente a responsabilidade da 

cadeia de produção junto ao consumidor, - deve respeitar o princípio da leal 

concorrência e - deve respeitar a atividade publicitária e não desmerecer a 

confiança do público nos serviços que a publicidade presta. (CONAR, 2020a) 

 

No que tange à normatização da publicidade, presente no Código Brasileiro de 

Autorregulamentação Publicitária, trazemos à discussão os trechos do documento que se 

relacionam ao objeto da pesquisa — a Publicidade Oculta — com destaque às normas 

aplicadas à categoria de ―Identificação publicitária‖. 

De acordo com o Capítulo 2 - ―Princípios gerais‖ - e Seção 6 - ―Identificação 

Publicitária‖: 

Artigo 28 O anúncio deve ser claramente distinguido como tal, seja qual for a 

sua forma ou meio de veiculação. 

[...] 

Parágrafo único - Este Código encoraja os Veículos de Comunicação a 

adotarem medidas ao seu alcance destinadas a facilitar a apreensão da 

natureza publicitária da ação de ―merchandising‖. 

 

Artigo 30 A peça jornalística sob a forma de reportagem, artigo, nota, texto-

legenda ou qualquer outra que se veicule mediante pagamento, deve ser 

apropriadamente identificada para que se distinga das matérias editoriais e 
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não confunda o Consumidor. 

 

Artigo 31 Este Código condena os proveitos publicitários indevidos e 

ilegítimos, obtidos por meio de "carona" e/ou "emboscada", mediante invasão 

do espaço editorial ou comercial de veículo de comunicação. 

 

Parágrafo único 

Consideram-se indevidos e ilegítimos os proveitos publicitários obtidos: a. 

mediante o emprego de qualquer artifício ou ardil; b. sem amparo em 

contrato regular celebrado entre partes legítimas, dispondo sobre objeto 

lícito; c. sem a prévia concordância do Veículo de comunicação e dos demais 

titulares dos direitos envolvidos. (CONAR, 2020c) 

 

 O código aborda, neste aspecto, parâmetros diretamente ligados aos mais diversos 

formatos de publicidade que não se apresentam sinalizadas como conteúdo comercial. Dessa 

forma, o artigo 28 é enfático ao estabelecer que todo anúncio, sem ressalvas, deve possuir 

identificação. 

 Nos artigos 30 e 31, tal qual nos parágrafos, há orientação para que práticas como 

―merchandising‖ — ―product placement‖ ou tie-in — e publieditoriais sejam sinalizados, 

além de haver condenação sobre o uso de ―emboscada‖ ou ―qualquer artifício ou ardil‖ 

(idem).  No entanto, com exceção do artigo 28 — que institui claramente a regra da 

identificação —, nos conteúdos seguintes do código não são apresentadas normas que 

estabeleçam como a sinalização deve ser cumprida. Isto posto, no caso do publieditorial, o 

anúncio deve possuir qual expressão para que se especifique corretamente que o conteúdo 

não é jornalístico, e sim comercial?; Qual deve ser a dimensão da sinalização?; Mesmo com 

identificação, é permitido seguir uma estética idêntica a do veículo jornalístico em que o 

anúncio será publicado? são algumas indagações e dúvidas que permanecem, ainda após a 

consulta ao Código. 

 No segmento do código ―II - ANEXOS - Categorias Especiais de Anúncios‖, tem-se o 

trecho ―ANEXO "Q" - Testemunhais, Atestados, Endossos‖, que contempla, ainda que 

indiretamente, a utilização de ―publiposts‖ junto a influenciadores digitais. Conforme consta 

no código, ―Atestado ou endosso: é o emitido por pessoa jurídica, refletindo a sua posição 

oficial. Por se reconhecer no testemunhal, em qualquer de suas modalidades, técnica capaz de 

conferir maior força de comunicação, persuasão e credibilidade à mensagem publicitária‖ 

(CONAR, 2020c). Nesse sentido, destaca-se aqui o trecho do item: ―2. Testemunhal de 

Pessoa Famosa.‖ e as seguintes instruções:  

2.1. O anúncio que abrigar o depoimento de pessoa famosa deverá, mais do 

que qualquer outro, observar rigorosamente as recomendações do Código. 

2.2. O anúncio apoiado em testemunhal de pessoa famosa não deverá ser 
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estruturado de forma a inibir o senso crítico do Consumidor em relação ao 

produto. [...] (CONAR, 2020c) 

 Nota-se que, assim como nas normas atribuídas à identificação publicitária, o código 

possui diretrizes gerais para os testemunhais, porém não apresenta designação de quais 

fatores possam ―inibir o senso crítico do Consumidor em relação ao produto‖ (idem), por 

exemplo. 

 Além dos códigos mencionados, podemos citar um processo que não corresponde à 

identificação publicitária ou testemunhal, mas que torna perceptível a necessidade de 

atualização do CBARP. Na representação nº: 051/16, de 2016, duas (2) consumidoras 

encaminham reclamação sobre ―apelo demasiado à sensualidade em anúncio publicado em 

jornal‖, no qual há a figura de uma mulher, comparando contextualmente sua imagem aos 

atributos do mote do anunciante: ―informação gostosa e gratuita‖ (CONAR, 2016). Na 

decisão, o relator concordou com as denúncias e, segundo o resumo do processo no site do 

CONAR, ―mencionou a ‗infelicidade do anunciante em associar a imagem feminina a este 

tipo de linguagem para divulgação do seu produto‘, mas argumentou não ter conseguido 

enquadrar o anúncio no Código‖ (idem). Dessa forma, devido à escassez de normatização, o 

processo foi arquivado e a veiculação da publicidade mantida, mesmo com o reconhecimento 

do caráter antiético, fato que por si só não zela pelos princípios de benefício comum. Além do 

exemplo supracitado, nos casos em que não há regulação exata no código, a conclusão do 

processo é estabelecida de acordo com a jurisprudência em processos similares ou ocorre de 

acordo com a interpretação do relator do processo. 

 É importante ressaltar que, conforme aponta Bragaglia (2017, p. 46), o CONAR 

trabalha primordialmente ―com a defesa de interesses particulares de mercado‖ e, assim, não 

tem em vista, prioritariamente, o cumprimento da função ética de defesa de consumidores e 

espectadores frente à publicidade. Apesar de contemplar a instância do benefício da 

sociedade civil em seus pareceres, a organização se autoposiciona como uma instituição 

voltada à defesa da livre criação publicitária, sem censura ou regulação governamental, 

sendo, deste modo, moderada pelo próprio setor publicitário. Nesse sentido, o órgão se 

descreve em seu site oficial, como: ―uma resposta inspirada: autorregulamentação, sintetizada 

num Código, que teria a função de zelar pela liberdade de expressão comercial e defender os 

interesses das partes envolvidas no mercado publicitário, inclusive os do consumidor‖ 

(CONAR, 2020a). 

Quando tratamos do âmbito exclusivo de defesa da sociedade civil frente às questões 

de abuso comercial, tem-se o CDC - Código de Defesa do Consumidor. Criado em 1990 
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através da Lei nº 8.078/90, o Código estabelece diretrizes para a proteção do consumidor, 

pautado na Constituição de 1988, no qual o Estado assume a defesa do consumidor por meio 

de legislação.
102

 Entre os pontos abordados pelo código, tem-se: ―proteção da vida e da saúde 

e da segurança, a educação para o consumo, o direito à informação clara, precisa e adequada, 

a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva por meio do equilíbrio das relações de 

consumo.‖ (GOVERNO FEDERAL, 2020). No que tange às normas protetivas relacionadas à 

identificação da publicidade, destacam-se: 

SEÇÃO II – Da Oferta Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, 

obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato 

que vier a ser celebrado. 

 

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 

informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa 

sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, 

garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os 

riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. 

(...) 

SEÇÃO III – Da Publicidade Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal 

forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal 

(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1990a). 

 

 Com base nos artigos normativos apresentados, é possível observar que tais critérios 

possuem um direcionamento muito maior em definir parâmetros para uma publicidade 

pautada na veracidade, com descrições honestas de produtos e serviços. Embora a idoneidade 

publicitária seja um aspecto fundamental, notamos, à luz da pesquisa realizada neste trabalho, 

a necessidade de que uma legislação com enfoque em resguardar o consumidor diante da 

Publicidade Oculta também seja estabelecida. 

A regulação existente, assim como os exemplos apresentados no decorrer desta 

pesquisa, demonstram a importância das diretrizes éticas para o discurso da publicidade e 

propaganda, orientando, assim, os profissionais da área sobre as normas pertinentes, na 

produção dos anúncios, e os relatores e juízes, na condução dos julgamentos relacionados. 

Além disso, o envio dos reclames por indivíduos de todo o país pode ser incentivado através 

do conhecimento sobre tal legislação, corroborando para uma atitude cidadã. 

Nota-se, de acordo com o exposto, a urgência na atualização de códigos de regulação 

comercial, como o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária (CBARP) e o 
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Acesso em 17 de fevereiro de 2020. 
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Código de defesa do Consumidor (CDC), tendo em vista as modificações sócio-históricas e 

os múltiplos formatos sobre os quais se apresenta — e se oculta — a publicidade. A 

complementação das normas se mostra fundamental, a fim de preencher as lacunas das 

omissões dos códigos e oferecer maior detalhamento de parâmetros técnicos essenciais.  

Ressaltamos aqui que a conduta ética não se encerra em seu caráter prescritivo 

normativo, estabelecendo preceitos, mas também assume uma conduta reflexiva sobre o que é 

permitido ou não, frente ao discurso regulatório. Conforme afirma Phil Harding, ex-fiscal de 

política editorial da emissora britânica BBC, em artigo
103

 traduzido pelo portal Observatório 

da Imprensa: ―Regulação é o que você pode ou não fazer; ética é o que você deveria fazer‖.
104 

 A partir do que foi discutido até aqui, observa-se que a Publicidade Oculta é um 

discurso estruturado a partir de técnicas de consolidação discursiva que se correlacionam, 

como a administração direta sobre a própria mídia e a publicidade marcada pela presença ou 

ausência de determinadas marcas discursivas e sígnicas na criação e veiculação dos 

conteúdos. Pelo fato de estabelecer abordagens sutis a temas de interesse dos anunciantes, a 

Publicidade Oculta pode ser instrumento de legitimação ou enfraquecimento de uma 

narrativa, como se notou na abordagem do BTG Pactual à Previdência. Com o intuito de 

exemplificar de que modo a prática é adotada, discorremos anteriormente sobre os 

―publiposts‖ e materiais de ―branded content‖ — formatos utilizados na comunicação do 

BTG Pactual — e efetuamos uma reflexão à luz da ética sobre tais práticas. No capítulo 

seguinte, utilizaremos tais conhecimentos levantados para consolidar os parâmetros 

metodológicos das análises e estabelecer o primeiro passo para a compreensão da própria 

estratégia de Publicidade Oculta, como fenômeno vinculado à Análise do Discurso e à 

Análise Semiótica. 
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 Publicado originalmente pelo jornal The Guardian, o artigo é um trecho do livro ―After Leveson‖ — ―Depois 
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3. UMA ANÁLISE METODOLÓGICA DA PUBLICIDADE OCULTA  

A proposta deste capítulo é a apresentação e desenvolvimento de um panorama 

metodológico, para a assimilação do processo constituinte da Publicidade Oculta. A partir do 

levantamento de informações sobre a campanha digital do BTG Pactual, levando em 

consideração a articulação dos temas e formatos utilizados, estabeleceremos uma 

conceituação aplicada sobre como uma estratégia de ocultação publicitária é constituída. 

Correlacionaremos os métodos de Análise do Discurso de Linha Francesa e Análise 

Semiótica à produção da Publicidade Oculta enquanto estratégia, de modo que seja possível a 

análise posterior da série de anúncios do banco BTG Pactual em publieditorial a partir dos 

parâmetros levantados nesta etapa da pesquisa. Considera-se aqui que os conhecimentos 

apreendidos através de conceituação e estudo dos métodos de Análise do Discurso e 

Semiótica são peças-chave para a identificação dos formatos ocultos de publicidade, 

possibilitando uma compreensão mais consciente sobre o teor dos discursos veiculados. 

 

3.1 O que constitui uma Publicidade Oculta? 

Nesta etapa do estudo, consideramos relevante uma reflexão sobre o cenário e teorias 

expostas nos capítulos iniciais, juntamente a um aprofundamento metodológico que expõe os 

levantamentos realizados até o recorte mais específico para as Análises do Discurso e 

Semiótica. À primeira vista, o subitem pode remeter a uma redundância à introdução ou 

antecipação da conclusão. Contudo, a abordagem visa elucidar os conhecimentos adquiridos, 

fruto de desenvolvimento da pesquisa até aqui, trazendo uma noção abrangente sobre a 

Publicidade Oculta e embasando as análises aprofundadas deste segmento do estudo. 

Remetendo aos aprendizados e conhecimentos levantados anteriormente, as dinâmicas 

de estruturação da comunicação midiática vêm sendo permeadas, cada vez mais, por 

características tecnológicas, no contexto de uma sociedade midiatizada e de mercado. Ao 

mesmo tempo, a mídia e suas produções buscam constantemente assumir formatos de 

impacto mais efetivo, em um ambiente em que o público se esquiva da publicidade e possui 

uma ampla gama de conteúdos disponíveis. A fim de atingir objetivos de mercado, como a 

manutenção do grau de ―influência‖ de seu discurso e dos números de audiência, a 

Publicidade Oculta é uma das estratégias utilizadas para a consolidação discursiva. Por meio 

de inúmeros formatos e roupagens que se imbricam à vida cotidiana, o desenvolvimento de 
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um ―discurso oculto‖ se estabelece em vias de formação de uma corrente sintagmática
105

, isto 

é, um fio de sentidos que, quando articulado, adquire um significado em seu valor total. 

Dentre tantas possibilidades de manifestação assumidas pelos anúncios, que podem 

ser aplicadas aos conceitos convergentes aqui levantados, como a Publicidade expandida 

(MACHADO; BURROWES; RETT, 2017), Hiperpublicidade (PEREZ e BARBOSA, 2007) 

e Ciberpublicidade (ATEM; OLIVEIRA; AZEVEDO, 2014), é possível notar que o fator 

comum entre as múltiplas roupagens é a tentativa de inserção no cotidiano social. Sendo 

assim, tais conceitos, assim como outros aqui não mencionados devido às limitações de 

tempo hábil da pesquisa, não são necessariamente excludentes, mas demonstram uma 

operação multifacetada sobre as novas práticas publicitárias, cada qual com suas 

peculiaridades. 

 Por esse ângulo, a publicidade excede a compreensão tradicional do que é um anúncio 

— peça de divulgação comercial com o formato “x” — e se aproxima do aspecto de 

propaganda, vinculado a um sistema de ideias. É neste panorama que se insere o que 

chamamos de Publicidade Oculta. Constituída, portanto, como um processo publicitário de 

veiculação, com abrangência que ultrapassa formatos específicos e engloba uma estrutura que 

consolida, de forma mascarada, os discursos associados às marcas, mesclando-os aos mais 

diversos tipos de narrativas midiáticas. 

O percurso que temos traçado na pesquisa e os contornos que os conhecimentos 

levantados têm conduzido demonstram que não é primordial cunhar um conceito de 

―Publicidade Oculta‖, mas estabelecer a noção sobre como este processo se estabelece. 

Para tanto, tendo em vista uma análise inteiriça do objeto de estudo, nos debruçamos 

sobre o discurso do BTG Pactual, em uma abordagem ampla, levantando os principais 

formatos de ocultação utilizados na comunicação do segmento digital do banco, o BTG 

Pactual Digital. Conforme descrito anteriormente, os dois principais tipos de Publicidade 

Oculta observados foram os ―publiposts‖ e o ―branded content‖, duas categorias maiores que 

abarcam diversas subdivisões, como o publieditorial e o brand experience, por exemplo. 

 Nosso período de levantamento se estendeu do início de Outubro de 2018, período de 

eleições e início da veiculação dos publieditoriais no portal da revista Exame, até o final de 

Outubro de 2019, mês em que a Nova Reforma da Previdência foi aprovada no Senado 
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 ―Afirma-se que as relações sintagmáticas baseiam-se no caráter linear da língua [...] tais elementos alinham-

se e combinam-se consecutivamente. Nas palavras de Saussure (1982, p. 142), ‗colocado num sintagma, um 

termo só adquire seu valor porque se opõe ao que o precede ou ao que o segue, ou a ambos‘ ‖(KNOLL, 2010, p. 

9).  
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Federal. A partir deste recorte temporal, elaboramos quadros numéricos, elencando os 

formatos ocultos articulados. Assim, juntamente ao debate realizado no segundo capítulo, a 

estratégia de Publicidade Oculta pôde ser contemplada de modo aplicado, a partir de um 

olhar ―panorâmico‖ frente às campanhas do BTG Pactual Digital. 

Na tabela a seguir, constam as publicidades em formato ―branded content‖ veiculadas 

no Instagram
106

 do BTG Pactual digital, no intervalo de tempo referente ao recorte do corpus 

deste estudo. 

 

Tabela 3 - “Branded Content” no Instagram do BTG Pactual digital
107

 

Ano Data Descrição Link
108

 

2018 23/Nov. 
Vídeo com influenciador digital 

sobre Black Friday 

www.instagram.com/p/BqiTFC0ljMG/ 

2018 28/Nov. 
Vídeo com influenciador digital 

 sobre 13º salário  

www.instagram.com/p/BquwGENl2xL/ 

2018 30/Nov.. 
Anúncio de ―Live especial de fim de 

ano‖ com influenciadores digitais 

www.instagram.com/p/Bqz_k72FTW5/ 

2018 19/Dez. 

Dicas para fazer ―boas compras de 

Natal‖, em parceria com 

influenciador   

www.instagram.com/p/BrlOVCFFjXI/ 

2018 

21/Dez. 

Mitos e verdades sobre Tesouro 

Direto 

www.instagram.com/p/Brp7fW0l-ok/ 

2018 ―Vantagens do Tesouro Direto‖ www.instagram.com/p/BrqD50nFwHJ/ 

2018 Custos do Tesouro Direto www.instagram.com/p/BrqSTtHlYKd/ 

2019 09/Jan 
―O que esperar do ano de 2019?‖ - 

Link para texto de influenciador 

www.instagram.com/p/BsaieX-Acvm/ 

2019 10/Jan Divulgação da Live ―Morning call‖ www.instagram.com/p/BseDspDHUYo/ 

2019 11/Jan 
―Dicas para manter o foco nos 

investimentos‖ 

www.instagram.com/p/BsgdAVvlJwd/ 

2019 15/Jan 
Vídeo com influenciador digital 

 sobre ―Detox financeiro‖ 

www.instagram.com/p/Bsq3kXQlBXc/ 

2019 17/Jan 
―Dicas para lidar com as contas do 

início do ano‖ 

www.instagram.com/p/BswODUTFSub/ 
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 Disponível em: https://www.instagram.com/btgpactualdigital/>. Acesso em 15 de jun. de 2020. 
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 Produção nossa. 
108

 O acesso mais recente para validação de todos os links contidos na ―Tabela 3‖ foi realizado em 15 de jun. de 

2020. 

https://www.instagram.com/p/BqiTFC0ljMG/
https://www.instagram.com/p/BquwGENl2xL/
https://www.instagram.com/p/Bqz_k72FTW5/
https://www.instagram.com/p/BrlOVCFFjXI/
https://www.instagram.com/p/Brp7fW0l-ok/
https://www.instagram.com/p/BrqD50nFwHJ/
https://www.instagram.com/p/BrqSTtHlYKd/
https://www.instagram.com/p/BsaieX-Acvm/
http://www.instagram.com/p/BseDspDHUYo/
https://www.instagram.com/p/BsgdAVvlJwd/
https://www.instagram.com/p/Bsq3kXQlBXc/
https://www.instagram.com/p/BswODUTFSub/
https://www.instagram.com/btgpactualdigital/
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2019 18/Jan 
Divulgação de ―Mini guia Onde 

investir 2019‖ 

www.instagram.com/p/BsyqoL7lnCz/ 

2019 31/Jan 
―Você sabe o que é reserva de 

emergência?‖ 

www.instagram.com/p/BtTn8sPl7VS/ 

2019 04/Fev 
―Por que preciso da reserva de 

emergência?‖ 

www.instagram.com/p/Btdn4nvlVCK/ 

2019 07/Fev 

Vídeo com influenciador - ―Qual 

deve ser o tamanho da minha reserva 

de emergência?‖ 

www.instagram.com/p/BtmAV-il6K9/ 

2019 18/Abr 

 Vídeo com influenciador - ―O que 

são FIIs?‖ - Fundo de Investimento 

Imobiliário 

www.instagram.com/p/BwaeL7tncPc/ 

2019 23/Abr 

Vídeo com influenciador sobre a 

diferença entre ETFs e fundos de 

ações 

www.instagram.com/p/BwnQGDonS0L/ 

2019 30/Abr 
Vídeo com influenciador - ―Carteira 

em renda variável: quando começar?‖ 

www.instagram.com/p/Bw5WMUtHbkm

/ 

2019 02/Maio 

 Vídeo com influenciador - ―Como 

investir em FIIs?‖ - Fundo de 

Investimento Imobiliário 

www.instagram.com/p/Bw-rEPwndeZ/ 

2019 07/Maio 
Vídeo com influenciador - ―Como 

fazer o dinheiro trabalhar para você?‖ 

www.instagram.com/p/BxLaSu-p6bR/ 

2019 09/Maio 

Vídeo com influenciador - ―FIIs: 

Quais são os riscos?‖ - Fundo de 

Investimento Imobiliário 

www.instagram.com/p/BxQvsolnMds/ 

2019 10/Maio 
Divulgação Podcast ―Mercado em 

minutos‖ 

www.instagram.com/p/BxTVDesJ0Ns  

2019 14/Maio 
Vídeo com influenciador ―Como 

equilibrar o orçamento familiar?‖ 

www.instagram.com/p/BxdmfCknZ1p/ 

2019 22/Maio 
Vídeo com influenciador ―5 erros ao 

investir em Renda Variável‖ 

www.instagram.com/p/BxxdByCHTOZ/ 

2019 24/Maio 

Vídeo com influenciador - ―Tipos de 

FIIs‖ - Fundo de Investimento 

Imobiliário 

www.instagram.com/p/Bx2cDWtnnrq/ 

2019 28/Maio 
Vídeo com influenciador sobre ―Day 

Trade‖ 

www.instagram.com/p/ByBhn-6n7jd/ 

2019 04/Jun 

Vídeo com influenciador - 

―Independência Financeira: passo a 

passo‖ 

www.instagram.com/p/ByTV6g_nLx6/ 

2019 06/Jun Vídeo com influenciador - ―Títulos www.instagram.com/p/ByYmuQHnVqc/ 

https://www.instagram.com/p/BsyqoL7lnCz/
https://www.instagram.com/p/BtTn8sPl7VS/
https://www.instagram.com/p/Btdn4nvlVCK/
https://www.instagram.com/p/BtmAV-il6K9/
https://www.instagram.com/p/BwaeL7tncPc/
https://www.instagram.com/p/BwnQGDonS0L/
https://www.instagram.com/p/Bw5WMUtHbkm/
https://www.instagram.com/p/Bw5WMUtHbkm/
https://www.instagram.com/p/Bw-rEPwndeZ/
https://www.instagram.com/p/BxLaSu-p6bR/
https://www.instagram.com/p/BxQvsolnMds/
http://www.instagram.com/p/BxTVDesJ0Ns
https://www.instagram.com/p/BxdmfCknZ1p/
https://www.instagram.com/p/BxxdByCHTOZ/
https://www.instagram.com/p/Bx2cDWtnnrq/
https://www.instagram.com/p/ByBhn-6n7jd/
https://www.instagram.com/p/ByTV6g_nLx6/
https://www.instagram.com/p/ByYmuQHnVqc/
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Tesouro Direto: como escolher?‖ 

2019 11/Jun 
Vídeo com influenciador - ―Casais 

inteligentes‖ 

www.instagram.com/p/ByljAbJnGhA/ 

2019 18/Jun 
Vídeo com influenciador - ―3 dicas 

para controle financeiro‖ 

www.instagram.com/p/By2-VXNHFT9/ 

2019 21/Jun 
Vídeo com influenciador - ―Qual 

fundo de investimento escolher?‖ 

www.instagram.com/p/By_BUL1Hg-b/ 

2019 25/Jun 
Vídeo com influenciador - ―Curto, 

médio e longo prazo‖ 

www.instagram.com/p/BzJuZyPHpmu/ 

2019 26/Jun 
Vídeo com influenciador - ―3 passos 

para viver de renda‖ 

www.instagram.com/p/BzMG8NnnUNU

/ 

2019 04/Jul 
Vídeo com influenciador - ―Hábitos 

saudáveis para suas economias‖ 

www.instagram.com/p/BzgwS00njFi/ 

2019 11/Jul 
Vídeo com influenciador - ―Como 

romper com os vícios sociais?‖ 

www.instagram.com/p/Bzxu0Y2HNYl/ 

2019 12/Jul 
―Você sabe o que é FIA?‖ (Fundos de 

Investimentos em Ações) 

www.instagram.com/p/Bz1cgliprMz/ 

2019 15/Jul 

―Mercado em minutos‖ - Trecho de 

Podcast com notícias da Reforma da 

Previdência 

www.instagram.com/p/Bz83qVtHPh2/ 

2019 06/Ago 
Divulgação da live diária ―Morning 

call‖ 

www.instagram.com/p/B01gPuXJlLe/ 

2019 11/Ago 
Vídeo com influenciador - ―Grandes 

lições de pai‖ - Dia dos Pais 

www.instagram.com/p/B1Brs0znn6d/ 

2019 15/Ago 
Vídeo com influenciador - ―ETF ou 

FIA: como escolher?‖ 

www.instagram.com/p/B1NC2-8HNF_/ 

2019 23/Ago 

Vídeo com influenciador - ―Ativos 

financeiros. O que são e como utilizá-

los?‖ 

www.instagram.com/p/B1hafzxnr8t/ 

2019 30/Ago 

Vídeo com influenciador - 

―Minimalismo. 

Três lições de Gustavo Cerbasi‖ 

www.instagram.com/p/B1zoCcEHmr9/ 

2019 23/Set 
Texto de influenciador - ―5 erros do 

planejamento financeiro‖ 

www.instagram.com/p/B2xNJaUJiQI/ 

2019 10/Out 
Vídeo com influenciador - ―Hábitos 

de sucesso‖ 

www.instagram.com/p/B3dOTeYJkYF/ 

2019 11/Out 

Vídeo com influenciador - ―Consumo 

sustentável. Vantagens para o seu 

bolso‖ 

www.instagram.com/p/B3fbeTnJywS/ 

https://www.instagram.com/p/ByljAbJnGhA/
https://www.instagram.com/p/By2-VXNHFT9/
https://www.instagram.com/p/By_BUL1Hg-b/
https://www.instagram.com/p/BzJuZyPHpmu/
https://www.instagram.com/p/BzMG8NnnUNU/
https://www.instagram.com/p/BzMG8NnnUNU/
https://www.instagram.com/p/BzgwS00njFi/
https://www.instagram.com/p/Bzxu0Y2HNYl/
https://www.instagram.com/p/Bz1cgliprMz/
https://www.instagram.com/p/Bz83qVtHPh2/
https://www.instagram.com/p/B01gPuXJlLe/
https://www.instagram.com/p/B1Brs0znn6d/
https://www.instagram.com/p/B1NC2-8HNF_/
https://www.instagram.com/p/B1hafzxnr8t/
https://www.instagram.com/p/B1zoCcEHmr9/
https://www.instagram.com/p/B2xNJaUJiQI/
https://www.instagram.com/p/B3dOTeYJkYF/
https://www.instagram.com/p/B3fbeTnJywS/
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2019 16/Out 

Vídeo com influenciador - 

―Independência financeira: O que 

vem depois de alcançá-la‖ 

www.instagram.com/p/B3roomUp51C/ 

2019 23/Out 

Vídeo com influenciador - 

―Diversificação: minimize os riscos e 

potencialize os ganhos‖ 

www.instagram.com/p/B3-lVE7Jysg/ 

2019 30/Out 

Divulgação de Live ―COPOM: 

comentários sobre a decisão‖ - Taxa 

Selic 

www.instagram.com/p/B4QM-pqJPra/ 

 

Conforme discorremos também no segundo capítulo deste trabalho, na definição mais 

abrangente de ―branded content‖ encontra-se a categoria de publieditorial, um dos formatos 

utilizados pelo BTG Pactual para a composição de seu discurso. Abaixo, realizamos um 

levantamento com enfoque apenas na série de publieditoriais publicados no portal da revista 

Exame, cujo período de duração foi de outubro de 2018 a julho de 2019. 

 

Tabela 4 - “Branded Content” - Publieditoriais do BTG Pactual Digital na Exame
109

 

Principais 

acontecimentos 
Ano Data Quant. Título do publieditorial 

Eleições 2018  

1º turno em 07/Out 
2018 04/Out. 1 

Sua convicção política influencia a 

maneira como você investe? 

Discussões correntes 

sobre a Reforma da 

Previdência 

2018 22/Nov. 1 
O melhor momento para investir em 

previdência é agora 

Festas de final de ano; 

balanço de gastos e 

planejamento anual 

2018 10/Dez. 1 
Conheça a melhor opção para criar 

uma reserva de emergência 

Balanço de gastos e 

planejamento anual 
2019 23/Jan. 1 

As vantagens de investir em renda 

variável por home broker 

 
2019 21/Fev. 1 

Como lidar com as emoções na hora 

de investir? 

Declaração do Imposto 

de Renda entre Mar e 

Abr 

2019 26/Mar 1 
Sete coisas que você precisa saber 

sobre a tributação do IR 

Taxa Selic em baixa 2019 15/Abr 5 Como investir na Bolsa de Valores? 
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  Produção nossa. 

https://www.instagram.com/p/B3roomUp51C/
https://www.instagram.com/p/B3-lVE7Jysg/
https://www.instagram.com/p/B4QM-pqJPra/
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Início da tramitação do 

Projeto de Emenda 

Constitucional sobre a 

Reforma da Previdência. 

(Aprovação na CCJ, da 

Câmara dos Deputados 

no dia 23 de Abril.) 

2019 18/Abr 
Seis atitudes para sair do vermelho e 

começar a investir 

2019 22/Abr 
Aproveite a segunda-feira para 

investir e planejar seu futuro 

2019 25/Abr 
Seis investimentos conservadores que 

rendem mais que a poupança 

2019 30/Abr O que fazer para começar a investir? 

O Tesouro Direto teve 

o maior rendimento 

da história. 

2019 02/Maio 

 

 

7 

Com qual grande investidor você se 

parece? 

2019 06/Maio Como investir em ações? 

2019 09/Maio 
Saiba como investir seu dinheiro e ter 

o melhor retorno 

2019 13/Maio 
Como aprender a investir seu 

dinheiro 

2019 16/Maio 
Saiba como investir em ações e 

ganhar dinheiro com elas 

2019 20/Maio 
Como investir com liquidez e 

rentabilidade? 

2019 23/Maio 
Como se planejar financeiramente 

para as férias? 

 
2019 04/Jun 

 

2 

Já pensou em ser agente autônomo de 

investimento? 

2019 27/Jun 
É possível investir no mercado 

imobiliário com apenas 100 reais 

 
2019 24/Jul 1 

COE: renda variável com a segurança 

da renda fixa 

 

A apreciação dos dados levantados no decorrer da pesquisa nos mostrou que as 

técnicas de ―persuasão oculta‖ (BRAGAGLIA; EVARISTO, 2019) do BTG Pactual, neste 

recorte inicial, variam em dois eixos: 1) A veiculação de ―publiposts‖ nos canais do YouTube 

e perfis do Instagram de influenciadores digitais parceiros; 2) O uso de ―branded content‖ no 

canal do YouTube e perfil do Instagram do próprio BTG Pactual Digital, além da presença de 

conteúdo pago em formato publieditorial, na revista Exame. 

Desse modo, pode-se observar que a dinâmica múltipla da Publicidade Oculta atua de 

modo a ―cercar‖ o público, impactando, em última instância, a opinião pública, visto que o 

discurso é inserido nas mais diversas plataformas e, até mesmo, em moldes de jornalismo. A 
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partir da triangulação de dados exposta, é possível inferir que, no estudo de caso do BTG 

Pactual, os ―publiposts‖ veiculados nos perfis de influenciadores parceiros consistiam em 

anúncios que atravessam o cotidiano dos sujeitos. Nesse sentido, o público poderia ter 

contato com a publicidade de forma indireta, sem ter visitado ou acessado quaisquer 

plataformas ou canais específicos do banco. Já os anúncios em ―branded content‖, publicados 

nos canais do BTG Pactual correspondem principalmente a um perfil de conteúdo explicativo 

sobre economia e o mercado de finanças. Consideramos que, entre os dois eixos supracitados, 

encontra-se o publieditorial — exercendo função de integrar-se ao cotidiano, ao se associar a 

uma revista e, simultaneamente, reverberar conteúdos de educação financeira nos próprios 

canais do BTG Pactual, conforme esquematização abaixo: 

 

Imagem 16: Inter-relação entre os formatos de publicidade. 

Fonte: Produção nossa 

Em comum a todos eles, opera o caráter pedagógico baseado em propagandas de 

educação financeira, que endossam uma cartela de investimentos variada a partir da 

argumentação de economia para o futuro devido às possíveis incertezas do futuro. Conforme 

apontado no segundo capítulo, o tempo de contribuição elevado, as duras condições laborais 

com baixa remuneração e o benefício reduzido da Previdência são pontos que fundamentam 

as narrativas. 

Apesar de passível de amplas críticas, a linha argumentativa de escassez e carência do 

Estado, visando fomentar o consumo em uma sociedade neoliberal, é utilizada também por 

outros bancos e plataformas de investimento que desejam ofertar serviços. É relevante frisar 



116 
 

que, em um olhar mais aprofundado às estratégias de comunicação do BTG Pactual, nota-se o 

próprio incentivo do banco às inúmeras reformas de redução de direitos sociais, tanto de 

cunho trabalhista, que afetam negativamente as condições de trabalho dos cidadãos, quanto à 

Nova Previdência, que ocasionou o aumento no tempo de contribuição. Os eventos de ―brand 

experience‖ do ―Macro Day‖, promovidos pelo BTG Pactual nos anos de 2018 e 2019, 

incentivam, declaradamente, através de muitas palestras, um conjunto de reformas, sob o 

discurso de reestruturação econômica. 

Diante deste cenário, há a percepção de um estratagema, em vias de projeto 

institucional da marca, que incentiva reformas de redução da abrangência do Estado e direitos 

cidadãos, e, simultaneamente, constrói um discurso de aparência complacente no qual oferece 

os serviços como solução. Em suma, o levantamento realizado até aqui dá pistas para uma 

lógica de estímulo à mazela e, em seguida, a oferta do remédio. 

Nesse contexto alarmante, vale questionar, se grande parte da população está inserida 

em uma sociedade midiatizada e imersa em uma dinâmica cotidiana que pouco favorece a 

crítica, os sujeitos estão totalmente expostos aos diversos engendramentos de Publicidade 

Oculta? 

Para além de uma visão mais fatalista, recorremos à obra ―Antropológica do Espelho‖ 

(2002), de Muniz Sodré, para responder tal questão. Ao discorrer sobre a ideia de um 

―agendamento midiático‖, o autor ressalva não se tratar de um modo linear de manipulação 

behaviorista acerca da realidade (2002, p. 28). Ou seja, não há uma influência direta no 

âmbito comportamental através de estímulos externos, levando em consideração que a agenda 

―não significa [...] doutrinação ou inculcação de ideias em consciências dispostas como 

tábula rasa‖ (SODRÉ, 2002, p.28). O autor defende que o agendamento é composto, de fato, 

pelo repertório oferecido pela mídia — assim como as edições da realidade que ela efetua — 

entretanto, não se baseia em um modelo totalmente impositivo, tendo em vista que, para ele, 

há uma nova conformação da própria realidade criada a partir da mídia, de acordo com a 

perspectiva que abordamos no primeiro capítulo deste trabalho. 

Partindo de uma concepção pós-estruturalista
110

, as reflexões de Michel de Certeau 

(1998) sobre as ―combinatórias de ações‖ dos sujeitos na vida cotidiana corroboram, também, 

com as perspectivas expostas nesta pesquisa. O autor atribui aos indivíduos um papel social 

ativo na relação com os sistemas de produção, defendendo a possibilidade de que ―os 

usuários ‗façam uma bricolagem‘ com e na economia cultural dominante […], segundo seus 
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interesses próprios e suas próprias regras‖ (p. 40). Embora Certeau dedique o enfoque de sua 

obra principalmente à enunciação e às capacidades linguísticas, a natureza de seu ponto de 

vista é aplicável e convergente com o enfoque dado no estudo aqui apresentado, visto que a 

interpretação da Publicidade Oculta pode constituir um processo comunicativo e, em certa 

medida, uma resistência. 

Desse modo, compreende-se que os discursos não são representações fechadas em si 

mesmas ou determinadas em sua totalidade no momento da produção. Segundo Stuart Hall, 

―‗forma-mensagem‘ é a necessária ‗forma de aparência‘ do evento na sua passagem da fonte 

para o receptor‖ (2003, p. 389). Assim, uma oferta de sentidos é feita no processo da 

codificação, porém a completude se dá no momento em que a mensagem é decodificada 

pelos sujeitos. Hall discorre sobre três tipos de leituras, no âmbito da comunicação televisiva, 

que ocorrem no momento da decodificação: a ―leitura dominante‖, ―leitura negociada‖ e de 

―leitura de oposição‖. 

Se a decodificação negociada e de oposição provêm de uma perspectiva diferente do 

que é veiculado e naturalizado midiaticamente, o desenvolvimento de uma abordagem 

pedagógica sobre a mídia — por meio de educação escolar, políticas públicas e da lisura dos 

próprios veículos e corporações — é fundamental para a construção de outros sentidos na 

interpretação dos discursos. Desse modo, assim como defende Thompson, sobre a 

importância da leitura crítica da mídia a partir da compreensão das ―habilidades, 

competências e formas de conhecimento exigidas pelo uso dos meios técnicos‖ (2002, p. 29), 

propomos que também é necessária a percepção dos múltiplos interesses sociais, econômicos 

e políticos em jogo na constituição discursiva das produções midiáticas, para que seja 

realizada uma decodificação consciente. 

Nesta pesquisa, há o entendimento de que, em um panorama mais geral da 

comunicação, as formas de leitura de oposição e de leitura negociada são possíveis ―linhas de 

fuga‖ para a desnaturalização da decodificação hegemônica e um rompimento da 

pseudoconcreticidade e da percepção fetichizada no cotidiano (KOSIK, 1976). Para tanto, a 

partir do embasamento metodológico e das análises dos anúncios, nos empenharemos em 

compreender a produção, as características e em que contexto se insere a Publicidade Oculta, 

a partir da Análise do Discurso e Semiótica, cumprindo assim nosso objetivo geral de 

pesquisa. 
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3.2 A Publicidade Oculta como um código discursivo. 

O discurso é a constituição linguística de condições histórico-sociais, ideologias, 

circunstâncias e efeitos de sentido. Assim como na proposta etimológica do termo
111

 — 

citada por Eni Orlandi (2001), precursora dos estudos discursivos no Brasil, — ―discurso‖ 

provém da noção de percurso, mobilidade ou da ideia de correr. Desse modo, não é estático e 

manifesta-se na ―palavra em movimento‖ e na ―prática da linguagem‖ (ORLANDI, 2001, p. 

15), sendo definido como o ―efeito de sentido entre os interlocutores‖ (ibid, p. 21). Seja em 

uma manifestação discursiva considerada trivial, como em uma fala entre amigos, ou formal, 

como na publicação de um livro, há uma dinâmica de produção e compreensão de sentidos 

vinculada ao contexto que circunscreve cada sujeito. 

A concepção de discurso traz à tona questões que tratam do ambiente em que este se 

encontra posto e a relação entre a significação do dizer, apresentando uma nova perspectiva 

aos estudos específicos da linguagem, como a Gramática e a Linguística, que possuem 

enfoque nos âmbitos normativos e de sistematização da língua (ORLANDI, 2001, p. 15). 

A consciência de uma linguagem aplicada ao mundo, considerando os atos e as 

práticas do discurso e não somente o aspecto abstrato, inaugura uma nova disciplina de 

estudo, que une e tensiona saberes multidisciplinares, como os da Linguística e das Ciências 

Sociais (ORLANDI, 2001). Nesse contexto em que a exterioridade do dizer se torna um 

aspecto cada vez mais relevante, surge na França, aproximadamente na década de (19)60, a 

Análise do Discurso
112

, também denominada AD. A base teórica da disciplina é composta a 

partir da articulação entre os postulados do filósofo Michel Pêcheux, o fundador da Análise 

do Discurso, com os estudos de outros pensadores, tais como Jacques Lacan, Louis Althusser 

e Michel Foucault. Destacamos aqui, como estudos centrais na formação da tríade disciplinar, 

as contribuições de Lacan, que efetuou uma releitura de Sigmund Freud, e Althusser, que 

propôs um novo olhar à teoria marxista, ambas ancoradas nas pesquisas realizadas por 

Pêcheux acerca da Linguística de Ferdinand de Saussure. 

Assim, o novo espectro de estudo proposto pela AD concebe os sentidos produzidos 

como produtos da língua, da história e dos processos mentais, sendo vinculada à Linguística e 

às perspectivas do ―materialismo althusseriano e a psicanálise lacaniana‖ (VERSA; 

SOARES, 2018, p. 262) através de perspectivas como a ideologia e o inconsciente. 
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Eni Orlandi (2001, p. 16) pontua que a Análise do Discurso aborda o homem na sua 

história, considerando ―os processos e as condições de produção da linguagem, pela análise 

da relação estabelecida pela língua com os sujeitos que a falam e as situações em que se 

produz o dizer‖ (idem). 

O estudo rompe a ideia de que os significados são intrínsecos aos significantes e 

contextualiza as denominações atribuídas a uma soma de aspectos constituídos 

historicamente — a historicidade — e as circunstâncias que vigoram no momento da 

construção do discurso — as condições de produção. Orlandi (2001, p. 30) explica que as 

condições de produção podem ser consideradas de modo estrito ou amplo: em caráter estrito, 

têm-se as circunstâncias imediatas de enunciação, levando em consideração a localidade, 

suporte e o contexto imediato no momento de veiculação do discurso; já no âmbito amplo, as 

condições de produção estão diretamente relacionadas ao contexto sócio-histórico e 

ideológico, isto é, constituem ―elementos que derivam da forma de nossa sociedade‖ 

(ORLANDI, 2001, p. 31), em seu aspecto simbólico e político estabelecido no contexto 

vigente da produção e/ou compreensão do texto. 

Nesse sentido, Maria do Rosário Gregolin afirma que ―empreender a análise do 

discurso significa tentar entender e explicar como se constrói o sentido de um texto e como 

esse texto se articula com a história e a sociedade que o produziu‖ (GREGOLIN, 1995, p. 

20). Sendo o discurso construído historicamente e um componente da própria construção da 

história, um fator primordial nesta dinâmica é a memória discursiva, que compõe um 

repertório de informações para a formação dos sentidos expressos, possibilitando que se 

remeta a todos os dizeres anteriores que foram inconscientemente ―esquecidos‖ e 

incorporados ao arcabouço linguístico. Segundo Eni Orlandi, tal memória é, assim, um 

interdiscurso, fazendo alusão a outras falas e dizeres e sendo definida como ―o saber 

discursivo que torna possível todo o dizer e que retorna sob a forma do pré-construído, o já-

dito que está na base do dizível‖ (ORLANDI, 2001, p. 31). Desse modo, Orlandi 

complementa a exposição mencionando as flexões de sentido entre o discurso e o que é dito 

exteriormente — o interdiscurso — e o discurso e seus próprios sentidos estabelecidos — o 

intradiscurso. Para a autora, ambos se complementam, na medida em que o intradiscurso 

fornece o segmento específico de formulações a serem trabalhadas, isto é, o recorte 

discursivo, que será atravessado pela possibilidade de sentidos constituída historicamente, 

oferecida pelo interdiscurso. 

Nessa argumentação, depreende-se que a gama de sentidos expressos na materialidade 

do discurso, o intradiscurso, nem mesmo se aproxima da possibilidade de significação 
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possível evocada pelos dizeres paralelos e anteriores, o interdiscurso e a memória discursiva. 

O discurso é aberto aos fatores externos que vão além das condições de produção imediatas 

ou de seu ―significado original‖; ele apresenta vinculação social. Orlandi (2001, p. 32) pontua 

que não é possível determinar a intenção específica acerca da elaboração do dizer, pois os 

sujeitos são atravessados ao longo de suas trajetórias e constituídos por sentidos sobre os 

quais eles mesmos desconhecem. No entanto, mesmo com a ação conjunta do arbítrio e do 

inconsciente na prática da linguagem, as escolhas e/ou omissões demarcam possíveis 

posicionamentos discursivos, demonstrando que ―a relação com a linguagem não é jamais 

inocente‖ (ORLANDI, 2001, p. 95). 

Assim, a evidência compreensível do discurso se apresenta através dos efeitos de 

sentidos dispostos. É neste eixo que posicionamos o uso da AD ao objetivo deste trabalho: 

compreender determinados efeitos de sentido produzidos no corpus de estudo, levando em 

consideração as variantes ―intra‖ e interdiscursivas, as condições de produção, aspectos 

ideológicos, etc. Ademais, embora a ressalva de que o recorte teórico da Análise do Discurso 

não considera um efeito ―decodificador‖, propomos que as análises dos publieditoriais sejam 

empregadas a fim de empreender uma decodificação semelhante à perspectiva proposta por 

Stuart Hall (2003).  

Michel Pêcheux pontua que ―não há um discurso sem sujeito e nem sujeito sem 

ideologia‖ (1997, p. 133), explicitando, desse modo, a influência da posição dos 

interlocutores na formação dos sentidos e a ideologia como uma das referência centrais na 

composição discursiva. Como disciplina e método, a AD tem um de seus pilares na 

investigação acerca da posição do sujeito no discurso e sobre como as ―falas‖ produzidas são 

condicionadas e legitimadas no interior de uma complexa estrutura social. 

Partimos, então, dos pressupostos de Althusser (1983), sobre a constituição social a 

partir de instituições consideradas hegemônicas, os Aparelhos Ideológicos do Estado, 

constituindo Formações Ideológicas que estruturam o Estado e a sociedade. A ideologia, 

termo amplamente — e superficialmente — utilizado no campo político brasileiro, é, na AD, 

um ―sistema (possuindo a sua lógica e o seu rigor próprios) de representações (imagens, 

mitos, idéias ou conceitos segundo o caso) dotado de uma existência e de um papel históricos 

no seio de uma sociedade dada‖ (ALTHUSSER, [1965], 1979, p. 204). 

Tal é a complexidade do termo que Foucault (1988), em Verdade e Poder, pontua 

sobre a dificuldade de se atribuir uma noção de ideologia (cf. BENEVIDES, 2013); Eagleton 

(1997) dedica um livro ao estudo do tema, citando catorze correspondências ao termo (idem); 

já Orlandi (2001) ressalva que não se constitui em um fim, mas em um processo — ―a 
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ideologia não é ‗x‘ mas o processo de produzir ‗x‘ ‖ (ORLANDI, 2001, p. 9). Para além do 

campo específico da Análise do Discurso, há diversas concepções sobre o conceito de 

ideologia, como os apontados por Marx e Engels — base do pensamento de Althusser
113

 — 

em que se entendem ―uma inversão da realidade que apresenta e vincula às classes 

dominadas, a visão de mundo das classes dominantes‖ (PARANÁ, 2008, p. 87). 

Considera-se, aqui, à luz da Análise do Discurso, as considerações atualizadas por Eni 

Orlandi a partir de definições de base apresentadas por Althusser. A ideologia, para 

Althusser, é uma ―relação imaginária com as suas condições de existência reais‖ (MOTTA; 

SERRA, 2014, p. 129) e pode ser dividida em duas vertentes: a primeira, como função teórica 

relacionada à representação e conhecimento da realidade, e a segunda, como função prático-

social, que engendra um processo de divisão social em classes (NARZETTI, 2008, p. 37). 

Na visão de Orlandi, a ideologia é um constituinte inconsciente da leitura dos 

discursos, funcionando como um mecanismo de naturalização do viés interpretativo (2001, p. 

46). É através do componente ideológico que a relação ―palavra/coisa‖ se estabelece (ibid, p. 

95), por meio de esquecimentos e ―apagamentos‖ das relações entre linguagem e história, que 

fazem soar como se os sentidos vigentes fossem os únicos possíveis. 

A partir do posicionamento teórico da noção de ideologia, retornamos aos estudos de 

Althusser — que utilizou, como base de suas pesquisas, as leituras de Marx — e desenvolveu 

a ideia dos Aparelhos Ideológicos do Estado. Para o autor, a escola e a mídia, por exemplo, 

atuam como reprodutoras e legitimadoras da ideologia dominante. Em um discurso 

pedagógico, a escola reproduz e legitima e, por meio de um discurso midiático, a mídia 

circula, reproduz e naturaliza determinados sentidos em detrimento de outros. 

O formato publieditorial, como produto midiático, realiza um dos movimentos de 

naturalização discursivo descrito por Althusser — através da mídia —, porém, por tratar-se 

de uma ―matéria‖ aparentemente informativa e conter também uma intencionalidade oculta 

de persuasão, há um caráter pedagógico em seu discurso, que utiliza a credibilidade do 

veículo para expor conhecimentos ou ―ensinar‖ um comportamento ao público. Tendo em 

vista o corpus de análise desta pesquisa, o ―conhecimento‖ é voltado à economia e a 

―pedagogia‖ financeira ruma para um propósito de impacto ao público: investir no BTG 

Pactual Digital — um dos segmentos de atuação do BTG Pactual. Assim, compreender que 

há um processo ideológico inconsciente no qual os sentidos são naturalizados na produção e 

interpretação dos discursos é passo fundamental para o posicionamento consciente frente aos 
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formatos ocultos de publicidade — e tantas outras produções de sentido que nos interpelam 

cotidianamente. 

Com base na composição geral dos anúncios publieditoriais do banco, há uma 

dinâmica entre as matrizes parafrásticas — o repertório econômico, social e cultural da 

audiência — e os elementos polissêmicos — utilizados para ressignificar o discurso 

publicitário em vias de jornalismo. A paráfrase e a polissemia funcionam como elementos 

complementares, na medida em que, conjuntamente, apresentam como recurso de retorno ao 

mesmo significado, garantindo variedade através de diferentes formulações. É por meio dos 

múltiplos que a ―matriz parafrástica‖ promove, como objetos simbólicos, que é criada a 

polissemia (Orlandi, 2001), abordando de diferentes formas o mesmo objeto, neste caso, o 

banco BTG Pactual. 

A partir do apagamento do teor publicitário, conforme demonstrado no segundo 

capítulo, destaca-se a prática de silenciamento discursivo, que age direcionando determinado 

dizer a uma formação discursiva outra (Orlandi,  1995). Através da interdição de parte do 

discurso, no caso do aspecto comercial, diversas empresas, assim como o BTG Pactual, 

buscam  mesclar  seus  anúncios  ao  conteúdo  nativo  veiculado,  estruturando, assim, o  que 

consideramos uma Publicidade Oculta. 

 

3.3 A estruturação semiótica na construção de uma Publicidade Oculta. 

  

 De modo semelhante ao discurso, os signos preenchem a realidade cotidiana. 

Atemporalmente, a sociedade é envolta por signos; mudam-se as correspondências dos 

significantes, significados e dos consequentes referentes, todavia a concepção da entidade 

―signo‖ permanece como elemento representativo de compreensão e expressão sobre o 

mundo que nos cerca.  

 Na 2ª edição da obra ―Semiótica aplicada‖ (2017), em suas páginas de apresentação, 

Lucia Santaella enfatiza que ―não há vão, não há intervalo que o ser humano não tenha 

ocupado com signos‖ (p. XIV)
114

. De fato, nota-se que a totalidade perceptível na vivência 

humana recebe atribuições de significados ou de tentativas de significância, resultando em 

sentidos. Mas, afinal, o que é signo? 

 Dentre muitas definições, o signo pode ser compreendido como ―tudo aquilo que 

representa algo para alguém‖, de acordo com Perez (2004, p. 139) e ―intenta representar, em 
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parte pelo menos, um objeto que é [...], num certo sentido, a causa ou determinante do signo 

[...]‖, (CP 6.347 apud Santaella, 1983, p. 90). Tais atribuições, é importante ressaltar, 

utilizam a perspectiva peirceana, que abordaremos mais à frente. Os signos, assim, podem ser 

compreendidos como elementos representativos, capazes de evocar uma percepção específica 

do objeto através do reconhecimento mental de uma associação estabelecida. 

 Lucia Santaella chama atenção para uma ―expansão semiosférica‖ (2017, p. XVIII)
115

, 

hipótese na qual trabalha há cerca de duas (2) décadas. A autora evidencia a tendência da 

gênese de novos signos, em decorrência das inúmeras transformações e inovações 

vivenciadas ao longo da história, como o advento das tecnologias digitais.  Nesse contexto, 

de acordo com Santaella, ―[...] a proliferação ininterrupta dos signos vem criando, cada vez 

mais, a necessidade de que possamos lê-los, dialogar com eles em um nível um pouco mais 

profundo do que aquele que nasce da mera convivência e familiaridade‖ (2017, p. XVIII); 

dessa forma, a vivência cotidiana e todas as suas possibilidades sígnicas, em constante 

mudança e ampliação, tornam fundamental que se tenha um campo de conhecimento que 

abarque a compreensão dos signos, assim como a sua ―evolução‖ (ibid). Tal área de 

conhecimento é a semiótica. 

Em sua epistemologia, a semiótica tem raízes teóricas na corrente filosófica da 

fenomenologia, voltada à compreensão sobre como ocorre a percepção dos fenômenos 

através de processos mentais. Santaella a define como ―a ciência que investiga todas as 

linguagens possíveis, ou seja, tem como objetivo o exame dos modos de constituição de todo 

e qualquer fenômeno como fenômeno de produção de significação e de sentido‖ (1985, p.15). 

Entre as principais correntes teóricas dedicadas ao estudo semiótico, tem-se: a 

semiótica de Charles Sanders Peirce, com filiação estadunidense; a linha francesa, vinculada 

a Algirdas Greimas, e a semiótica da cultura, disseminada por Mikhail Bakhtin e Roman 

Jakobson, com origem russa. Neste trabalho, os estudos desenvolvidos se dão a partir do 

embasamento teórico peirceano, desenvolvido entre o final do século XIX e início do século 

XX, que ressalta a percepção de um mecanismo de mediação sígnica, ―isto é, um processo de 

representação no qual um signo ocupa o lugar de algo que ele representa‖ (SIMÕES; 

CORREIA, 2018, p. 8). 

 Peirce foi um filósofo estadunidense com amplos estudos em inúmeras áreas de saber, 

como a matemática e lógica, tendo desenvolvido a semiótica como uma ciência voltada aos 

signos e ―processos significativos‖ (cf. NÖTH, 2005). Para Lucia Santaella, a semiótica 
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peirceana não se limita apenas a uma tese aplicada aos signos, nos moldes de ciência 

especializada, mas engloba um amplo conteúdo filosófico, constituído ―como ciência com um 

caráter extremamente geral e abstrato‖ (SANTAELLA, 2017, p. XV - XVI). Peirce 

estabeleceu seus pressupostos baseado na concepção teórica e normativa de relação entre as 

áreas da ética, estética e lógica, na qual a lógica, também denominada semiótica, é entendida 

por meio de três (3) ramificações correlacionadas: a gramática especulativa, a lógica crítica
116

 

e a metodêutica
117

. 

 Localizada na base dos demais ramos, a gramática especulativa consiste no ―estudo de 

todos os tipos de signos e formas de pensamentos que eles possibilitam‖ (ibid, p. 3),  

definindo critérios e noções capazes de fundamentar uma análise das linguagens. É ela o 

aspecto teórico mais conhecido do trabalho de Peirce, em razão de seu potencial de aplicação 

empírica e, por isso, pode conduzir a um reducionismo da semiótica peirceana (ibid, p. 4 - 5). 

Consideramos relevante mencionar a preocupação externada por Santaella (2017, p. XVII) 

quanto ao uso exclusivo deste segmento específico da semiótica — um tanto limitante se 

comparado aos ideais integrados de Peirce —, ponderando sobre o risco de que a teoria seja 

estudada de modo descontextualizado. Não obstante, ao apresentar essa problematização, a 

autora ressalva a importância da gramática especulativa como fonte de um amplo repertório 

sobre o comportamento do signo através de ―estratégias metodológicas‖ profícuas para a 

análise de práticas sígnicas que permeiam a sociedade contemporânea, como músicas, vídeos, 

hipermídias, literaturas, anúncios publicitários, entre outros. 

Durante muito tempo me aferrei à crítica do uso empírico dos conceitos de 

Peirce. Pretendia, com isso, manter uma fidelidade às metas que Peirce 

prescreveu para suas teorias. Hoje, no entanto, especialmente depois do 

surgimento da hipermídia com seus fluxos e enxurradas de signos enchendo 

as telas dos monitores, também com as mudanças que estão se instaurando no 

mundo do marketing, que migra do produto para a imagem da empresa e da 

marca, e da publicidade para a política, parece estar se tornando cada vez 

mais necessário compreender em profundidade como os signos agem. 

(SANTAELLA, 2017, p. XX) 

 É no ambiente altamente informacional e sígnico — ao qual atribuímos à midiatização 

— e em que se insere a publicidade e o marketing, que encontramos nosso objeto de estudo: a 

publicidade e suas estratégias de ocultação. 

Clotilde Perez (2004), semioticista, acadêmica e profissional com amplo 

conhecimento do mercado publicitário, destaca a tendência de interações crescentes entre a 
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 Lógica crítica: ―Toma como base as diversas espécies de signo e estuda os tipos de inferências, raciocínios 

ou argumentos que se estruturam através dos signos‖ (SANTAELLA, 2018, p. 2). 
117

 Metodêutica: ―Tem por função analisar os métodos a que cada um dos tipos de raciocínio dá origem‖ (idem). 
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semiótica, a publicidade e o marketing. No novo contexto mercadológico, a partir do qual a 

construção de um ideal de marca e valores assumem posição de destaque na comunicação 

publicitária, conforme descrito no segundo capítulo desta dissertação, Perez pontua que há 

uma ―complexificação da nossa sociedade que cada vez mais consome símbolos construídos 

em grande parte pela publicidade do mundo capitalista‖ (2004, p. 142). 

 Aqui, acrescentamos a percepção de que, na visão de modernidade citada por Bauman 

(apud ATEM, 2008) ou na sociedade em vias de midiatização, o apego ao signo se dá como 

forma de demarcação de identidade ou um refúgio aparentemente perene, frente à liquidez 

moderna e à concepção de fragilidade das instituições. As marcas, nesse contexto, ocupam 

posição de destaque no imaginários dos sujeitos, quando trabalhadas em seu aspecto 

simbólico (ATEM, 2008). 

A semiótica aplicada à prática publicitária, nesse contexto, apresenta-se não apenas 

como parte de um quadro de análise metodológico das peças já produzidas — como será 

trabalhado nesta dissertação —, mas também na função de conhecimento balizador para a 

própria criação de anúncios. 

Mesmo antes da utilização da semiótica na esfera da publicidade, como metodologia 

propriamente dita, o apelo aos signos já se mostrava profundamente relacionado à construção 

da imagem da marca, no contexto de ascensão do marketing, a partir da década de 30 

(ATEM, 2012, p. 221). Assim, nasce uma tendência de correspondência sígnica de valores e 

ideais, na qual ―as marcas significam, mas também nos significam‖ (idem). 

No ocidente, a perspectiva publicitária atrelada aos estudos semióticos teve início 

entre as décadas de 60 e 70, em ambiente europeu. Em um primeiro momento, voltados à 

compreensão do próprio processo comunicativo e, posteriormente, sendo utilizados, cada vez 

mais, como um conhecimento técnico para criações realizadas por agências de publicidade e 

propaganda (PEREZ, 2004, p 142-144). Na década de 80, mesmo em um panorama no qual o 

posicionamento de alguns teóricos defendia a necessidade de ―superação‖ dos conceitos 

estruturalistas, a inserção da perspectiva Greimasiana à abordagem publicitária foi valorizada 

por apresentar uma visão mais geral da análise dos objetos (idem). 

No decorrer das décadas e a partir da transição para um modelo de maior valorização 

sígnica, o mercado incorpora de forma mais efetiva um fragmento dos preceitos da semiótica, 

culminando na criação de centros de pesquisa especializados em diversos países com atuação 

até os dias atuais (idem). Deter o conhecimento da semiose passa a ser, desse modo, fator 

crucial na produção e leitura de diversos discursos, como o publicitário. 
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Ao discorrer sobre as condições para a consolidação de um signo, Perez (2004, p. 

141) cita a importância das relações estabelecidas entre o processo de origem, o conteúdo 

representativo do signo e as dinâmicas que envolvem o objeto referente em direção aos 

efeitos gerados, os interpretantes. 

Peirce aponta em seus estudos três (3) aspectos por meio dos quais o signo pode ser 

compreendido: em si mesmo e nas suas próprias características internas; na correspondência 

ao que ele representa ou indica; e na possibilidade de efeitos interpretativos produzidos 

(PEREZ, 2004, p. 140). Sendo assim, há uma relação do signo com as esferas da significação, 

da objetividade e da interpretação (SANTAELLA, 2017, p. 9). 

 Para melhor compreender, é relevante explicar que, em linhas gerais, o processo de 

significação semiótico segue o movimento sequencial de percepção mental: signo, objeto do 

signo e interpretante, de modo que o elemento sígnico evoca uma referência correspondente 

— o objeto do signo — e acarreta, por fim, em um efeito interpretativo — o interpretante. 

 A fim de exemplificação, estabeleceremos um paralelo geral e hipotético com 

quaisquer anúncios do BTG Pactual: uma peça publicitária do banco assumiria o papel de 

signo; já o objeto do signo seria(m) o(s) serviço(s) ofertado(s) ou o próprio BTG Pactual, 

dependendo do objetivo da publicidade, e o interpretante estaria relacionado às possibilidades 

de efeitos do anúncio frente aos espectadores. 

 Nesse sentido, a proposta deste trabalho se desenvolve a partir de investigação nos 

campos de codificação — local em que os signos são produzidos e arranjados na constituição 

da estratégia de Publicidade Oculta — e nas etapas de decodificação — na qual o 

interpretante é estruturado pelos sujeitos, de acordo com o repertório de vivências e 

conhecimento crítico que estes possuem. 

 A dinâmica para a concepção mental do interpretante é definida nas pesquisas 

peirceanas a partir da perspectiva da fenomenologia, por meio de três (3) categorias gerais do 

pensamento, presentes na totalidade de manifestações existentes: a primeiridade, a 

secundidade e a terceiridade. 

  A primeiridade se manifesta como uma percepção inicial, a primeira impressão do 

sujeito frente ao signo. Para Caraciola (2015, p. 1), nesta etapa, prevalece o estado 

contemplativo e a apreensão do fenômeno de modo geral, de forma vaga, sem mediação de 

significações. Pode ser relacionada a ideias como acaso, sentimento, liberdade, qualidade, 

originalidade, entre outros (SANTAELLA, 2017, p. 7). 

 Na categoria da secundidade, supera-se o momento de pura contemplação e é feita a 

correlação de um fenômeno anterior a um posterior (CARACIOLA, 2015, p. 2), dando 
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origem a uma sensação associada a um elemento. Santaella (2017, p. 7) a vincula às 

características de ação e reação, dúvida, determinação, aqui e agora, etc. 

 O aspecto da terceiridade constitui a mediação concreta que consolida uma possível 

interpretação do signo; a etapa em que os sentidos convergem para a compreensão e/ou 

efeito. Caraciola relaciona a terceiridade à ―definição de signo genuíno, pois este é capaz de 

produzir outro signo, o que corresponde ao processo de semiose infinita; sendo assim, a 

terceiridade é um processo de crescimento contínuo‖ (2015, p. 2). Generalidade, inteligência 

e continuidade são as palavras atribuídas por Santaella (2017, p. 7). 

 Baseando-se nestes aspectos que balizam, de forma geral, a percepção dos fenômenos, 

Peirce desenvolve suas pesquisas em concepções triádicas das entidades sígnicas, pontuando 

três (3) tricotomias
118

 principais: 

1) Signo em relação a si mesmo: Neste primeiro enquadramento, Peirce estabelece as 

propriedades de fundamentação sígnica, isto é, os parâmetros que tornam possível que um 

elemento seja um signo (SANTAELLA, 2017, p. 12). São elas: qualidade, existência e lei. 

Quando uma qualidade manifesta-se como signo, estamos diante de um qualissigno — 

propriedade muito presente em diversas formas de arte, como pinturas e músicas. O aspecto 

de existência, dentro de um contexto em que os elementos ocupam uma posição no tempo e 

espaço, além da conexão mútua com outros existentes (ibid, p. 13) é denominado sinsigno. Já 

a característica de lei, na qual se encontram as associações pré-estabelecidas, corresponde ao 

legissigno. O legissigno segue lógica semelhante às convenções sociais ou aos sistemas 

normativos das línguas (ibid, p. 14) 

2) Signo em relação ao objeto: A relação dos signos com o objeto a que se referem é dada a 

partir de suas propriedades predominantes — qualidade, existência e lei. Santaella explica 

que ―se o fundamento é um qualissigno, na sua relação com o objeto, o signo será um ícone; 

se for um existente, na sua relação com o objeto, ele será um índice; se for uma lei, será um 

símbolo‖ (ibid, p. 14). Quando há um ícone, o sentido produzido é de comparação ou 

sugestão, a partir de relações de semelhança do signo com o objeto que o representa. Na 

categoria de índice ocorre indicação de caráter direto entre as mensagens e objeto ao qual se 

referem. Enquanto o símbolo, por sua vez, possui sua construção pautada em leis 

estabelecidas, representando associações arbitrárias, produtos de convenções (PEREZ, 2004). 

―[...] para agir como signo, o símbolo independe de uma conexão factual com seu objeto 

                                                 
118

 Tricotomia: Termo que, dentro da perspectiva semiótica, se refere à divisão tripartite de uma teoria. 
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(caso do índice), assim como independe de qualquer semelhança com seu objeto (caso do 

ícone) (SANTAELLA, 2017, p. 25). 

3) Signo em relação ao interpretante: Ao investigar o papel dos signos aplicado aos efeitos 

interpretativos, Peirce enumera, como níveis de interpretante, as classificações de rema, 

dicente e argumento. O rema está relacionado ao aspecto qualitativo, sendo assim, é 

constituído principalmente como ícone. Por compor uma relação entre qualidades sígnicas 

através do recurso de comparação, tal classificação constitui um efeito hipotético (ibid, p. 

26), sem possuir, necessariamente, comprovação factual. Associado à característica de 

existência, encontra-se o dicente, — ou dicissigno — baseado em uma dinâmica na qual há 

veiculação de informações. De forma diferente ao rema, o dicente fornece pistas, ainda que 

limitadas, para a comprovação do resultado interpretativo. ―Por isso mesmo, dicentes são 

interpretantes de signos indiciais (ibid, p. 26). Por fim, a  categoria de argumento tem em sua 

composição o caráter de lei, a partir das ―sequências lógicas de que o legissigno simbólico 

depende (ibid, p. 26). Como diferenciação marcante em relação ao rema e ao dicente, no 

argumento há uma construção mais sólida da lógica interpretativa, conduzindo a um efeito de 

sentido que permite a averiguação de suas ―premissas‖ até as vias de conclusão. 

 A partir da explanação, pudemos observar alguns dos critérios considerados para as 

análises semióticas aplicadas a esta pesquisa. Os parâmetros que utilizaremos são baseados 

em uma adaptação do quadro proposto por Lucia Santaella (1983, p. 62 apud BARROS; 

CAFÉ, p. 23), conforme imagem abaixo: 

 

 
Imagem 17: Captura de tela de citação ao quadro proposto por Lucia Santaella. 

Fonte: (SANTAELLA, 1983, p. 62 apud BARROS; CAFÉ, p. 23). 

 

A partir de análise das imagens presentes em cada um dos publieditoriais que 

compõem o corpus, faremos, no próximo capítulo, um estudo mais aprofundado acerca da 

comunicação do BTG Pactual na Revista Exame, à luz da Semiótica e da Análise do 

Discurso. 

 



129 
 

4. UMA PROPOSTA DE COMPREENSÃO DA PUBLICIDADE OCULTA: 

ANÁLISES DOS PUBLIEDITORIAIS DO BANCO BTG PACTUAL NA REVISTA 

EXAME 

 

Neste capítulo, analisaremos o corpus da pesquisa, constituído pelos três (3) primeiros e três 

(3) últimos publieditoriais do banco BTG Pactual veiculados no portal on-line da revista 

Exame. Em um primeiro momento, será realizada uma breve análise comum a toda a série de 

matérias pagas, buscando investigar, de que modo o formato se estrutura, a partir de um 

panorama geral. Em seguida, faremos uma análise aprofundada e individual dos três (3) 

primeiros publieditoriais do BTG Pactual publicados no site da revista Exame entre outubro, 

novembro e dezembro de 2018, e os três (3) últimos anúncios, que foram ao ar nos meses de 

junho e julho de 2019. Para tanto, serão utilizados os métodos de Análise Semiótica 

Peirceana, a fim de investigar as imagens principais que compõem os anúncios, e a Análise 

do Discurso de Linha Francesa, voltada à compreensão do caráter textual. Assim, tem-se, 

como perspectiva, a apreensão de conhecimentos relacionados à mecânica de construção 

discursiva da Publicidade Oculta nos momentos de lançamento e finalização da sequência de 

matérias pagas do BTG Pactual digital. 

 

4.1 A série de publieditoriais do BTG Pactual digital 

 

Desde que iniciamos o monitoramento da comunicação do BTG Pactual no portal da 

revista Exame, em abril de 2019, o site passou por inúmeras modificações e atualizações — 

como é compreensível e até esperado em conteúdos armazenados na esfera digital. Conforme 

o levantamento histórico do primeiro capítulo, a editora Abril, em 2018, se encontrava no 

auge de uma crise interna, adentrava em recuperação judicial e havia recebido uma ―injeção‖ 

de capital de uma das empresas vinculadas ao BTG Pactual, de forma que o banco já 

apontava para uma perspectiva futura de negociação pela revista Exame. 

 Os publieditoriais, que tiveram início no mês de outubro de 2018, já vinham sendo 

publicados antes da transação de compra entre a editora e o banco, que só foi realmente 

efetuada nos meses finais de 2019. No entanto, um fato a ser mencionado é que, ainda em 

maio de 2019, foi observada uma guia em destaque intitulada ―Investimentos BTG‖ na área 

superior do site. Ao acessar o botão, o usuário era conduzido a uma página onde estavam 

localizadas todas as matérias pagas do BTG Pactual, que haviam sido publicados até o 

momento. Ao final do ano de 2019, pudemos notar que a guia havia sido retirada. 
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 Em relação à diagramação e design das publicações no portal da Exame, notamos que, 

em julho de 2020, todos os conteúdos, incluindo os publieditoriais, foram esteticamente 

rearranjados, com pequenas mudanças na diagramação e uma realocação dos botões de 

compartilhamento em mídias sociais. Especificamente nos publieditoriais do BTG Pactual, 

houve a supressão da data de modificação
119

 e ênfase a um elemento estético de ondas, que 

perpassam o cabeçalho da ―matéria‖. 

  

 
Imagem 18: Comparativo entre antes e depois de um dos publieditoriais do banco BTG Pactual 

Fonte: Disponível em: <https://exame.com/seu-dinheiro/sua-conviccao-politica-influencia- 
a-maneira-como-voce-investe/>. Acessos em: 14 de dez. de 2019 e 16 jul. de 2020, respectivamente. 

 

 Com a mudança, o efeito gráfico — que passou a ser mais evidente após as 

atualizações de Julho de 2020 — é uma das escassas indicações, ainda que indiretamente, do 

caráter ―especial‖ da publicação. No modelo vigente até o momento, a parte superior da peça 

é o único segmento que apresenta referências que podem indicar mais claramente o teor 

comercial. Ainda assim, se apresenta de modo muito similar ao que seria o conteúdo 

jornalístico do site, utilizando fontes e diagramação idênticas em sua composição. 

 

                                                 
119

 Através do monitoramento e antes da exclusão dessa informação, havíamos percebido que a data de 

modificação de 24 de abril de 2019 era comum a maior parte dos publieditoriais do BTG Pactual. 

https://exame.com/seu-dinheiro/sua-conviccao-politica-influencia-a-maneira-como-voce-investe/
https://exame.com/seu-dinheiro/sua-conviccao-politica-influencia-a-maneira-como-voce-investe/
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Imagem 19: Parte superior do publieditorial do BTG Pactual na revista Exame 

Fonte: Disponível em: <https://exame.com/seu-dinheiro/sua-conviccao-politica-influencia- 

a-maneira-como-voce-investe/>. Acessos em: 16 de maio de 2020. 

 

 Remetendo à discussão apresentada no segundo capítulo, o uso de sinalização 

publicitária, identificando que determinado conteúdo possui teor de mercado, é recurso 

essencial para que o anúncio seja considerado ético, à luz de normas de conduta, como o 

CBARP. Conforme afirmam Bragaglia e Ferreira (2017, p. 271), a inserção de termos como 

―Informe Publicitário‖, ―Publieditorial‖ ou ―Projeto de marketing‖ são algumas das 

indicações apontadas e validadas pelo código de autorregulamentação publicitária. 

Entretanto, os autores ressalvam que a associação dos termos ao conteúdo publicitário pode 

não ser uma solução realmente eficaz, tendo em vista que há públicos não familiarizados. 

Bragaglia e Ferreira questionam ―[...] se os públicos mais vulneráveis à mídia por não terem o 

hábito de crítica aos meios de comunicação realmente compreenderiam que tais conteúdos 

não consistem em informação jornalística (idem)‖. 

Sendo assim, buscando minimizar os enganos desse formato publicitário, considera-se 

que o mínimo seria utilizar de elementos diversificados ao longo do texto — recursos verbais 

e não-verbais; no início, no decorrer e no fim do anúncio; além de termos diretos e claros 

sobre a responsabilidade da produção do conteúdo. 

Ao observar a estética dos anúncios do BTG Pactual no portal da revista Exame, nota-

se que, ainda que tenha inserido pequenos elementos de distinção, o banco não fez qualquer 

uso das nomenclaturas sugeridas e tampouco adotou um formato diferenciado para exibir o 

conteúdo publicitário. 

Feita esta apreciação geral sobre a série de anúncios, analisaremos, na sequência, as 

características específicas dos publieditoriais que compõem o corpus da pesquisa. 

 

 

https://exame.com/seu-dinheiro/sua-conviccao-politica-influencia-a-maneira-como-voce-investe/
https://exame.com/seu-dinheiro/sua-conviccao-politica-influencia-a-maneira-como-voce-investe/
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4.2 “Sua convicção política influencia a maneira como você investe?” 

 

Data de publicação: 04/10/2018 

Data de modificação: 24/04/2019 

Seção: Investimentos BTG, Seu dinheiro 

Título: ―Sua convicção política influencia a maneira como você investe?‖ 

Linha fina: ―Períodos eleitorais costumam ser turbulentos para a economia. Mas é possível 

proteger (ou até aumentar) seu patrimônio com a estratégia correta‖ 

Autoria: Abril Branded Content 

Legenda/descrição da imagem: “Acompanhar os noticiários e ter uma boa assessoria 

podem te ajudar a investir em tempos de eleições (iStock/iStockphoto)‖ 

Palavras-chave / Tags relacionadas: ―BTG Pactual - BTG Pactual Digital - Eleições 2018 - 

Fundos de Ações - Fundos de Investimento - Investidores - Investimentos pessoais‖ 

Há mais de uma imagem na matéria? Não. 

Há menção à Previdência pública ou privada? Sim. 

Há menção às reformas governamentais? Sim. 

Frase Inicial: ―As eleições presidenciais sempre trazem mais volatilidade ao mercado.‖ 

Frase Final: ― ‗Confiar seus investimentos em um banco como o BTG é a melhor estratégia 

em tempos de crise‘, diz Scandiuzzi.‖ 
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Fonte: Disponível em: 

<https://exame.com/seu-dinheiro/sua-conviccao-politica-influencia-a-maneira-como-voce-investe/>. 

 

4.2.1 Análise Semiótica 

 

 Signo em relação 

a si mesmo 

Signo em relação 

ao objeto 

Signo em relação 

ao interpretante 

Primeiridade Qualissigno: 
Incidência de luz e 

brilho; Presença das 

cores azul e branco; 

Ícone: Aparelho 

smartphone e notebook; 

mão de um indivíduo; 

ambiente externo; 

Rema: Sensação de 

importância em uma 

tomada de decisão; 

Secundidade Sinssigno: Amplitude 

do ambiente; 

aparelhos eletrônicos; 

Índice: Aparelhos em 

uso ―simultâneo‖ por um 

indivíduo, indicando 

estatísticas em suas 

telas; café e mesas; 

Dicissigno: Gráficos e 

estatísticas; Aparelhos 

eletrônicos em mãos; 

Terceiridade Legissigno: Ideia; 

Esclarecimento; 

Conhecimento; 

Símbolo: Atualização; 

inovação; tecnologia; 

mercado financeiro; 

cafeteria (ambiente 

externo de trabalho); 

Argumento: 
Consultoria e 

conhecimentos em 

investimentos e 

negócios de forma 

prática, ―na palma das 

mãos‖. 

 

De acordo com as noções iniciais de assimilação da figura, a partir da primeiridade, 

nota-se uma alta presença de luz em toda a imagem, com destaque aos aparelhos eletrônicos; 

além disso, de forma geral, há a sensação de que o sujeito retratado está em um momento de 

decisão — ―a um clique‖ de fazer uma escolha. Há a presença marcante das cores azul, 

branco e preto, em pontos de destaque da imagem, remetendo possivelmente à identidade 

visual do BTG Pactual. 

A imagem analisada traz o arranjo de três conjuntos de elementos principais: os 

aparelhos eletrônicos, a mão de uma pessoa manuseando o smartphone e o ambiente, que 

remete a um estabelecimento do tipo ―café‖, em função da semelhança entre as mesas 

expostas e a própria presença de uma xícara sobre a superfície. Trata-se de um indivíduo 

branco, de gênero não atribuído através do que é exposto na fotografia — porém, dentro de 

um padrão pré-concebido, as mãos e o pequeno fragmento da roupa assemelham-se a de um 

homem. A vestimenta utilizada remete à formalidade, com camisa social e paletó. 

O enquadramento é feito de modo a retratar parte dos elementos dispostos para fora 

dos limites da imagem, possibilitando uma visão específica da cena — próxima à perspectiva 

https://exame.com/seu-dinheiro/sua-conviccao-politica-influencia-a-maneira-como-voce-investe/
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de alguém posicionado ao lado da pessoa retratada. O recorte com enfoque apenas nas mãos 

direciona o olhar à ação a ser praticada — o ato de investir — produzindo uma noção de 

sugestão e controle. Ao mesmo tempo, a noção de amplitude da imagem pode ser associada à 

ideia de múltiplas possibilidades e liberdade. 

A luminosidade que compõe a cena e o brilho difuso, localizado principalmente na 

área superior e à direita da imagem, indicam uma luz alaranjada, semelhante ao sol poente. 

Além disso, trazem à tona noções afins ao conhecimento e esclarecimento, relacionadas ao 

momento de tomada de decisão em que o indivíduo tocará no celular. 

De acordo com a Análise Semiótica da imagem por si só, não apreendemos sentidos 

que conduzem diretamente ao âmbito das decisões políticas ou eleições, assim como aponta o 

título do publieditorial. Entretanto, existe convergência ao relacionar a figura aos elementos 

verbais, que inserimos na ficha descritiva do publieditorial. A problematização do título sobre 

a influência da convicção política nos investimentos junto ao cenário de turbulência 

apresentado na linha fina constituem o problema, sobre o qual a solução está descrita na 

legenda da imagem: ―acompanhar os noticiários e ter uma boa assessoria‖. 

 Nesse sentido, a imagem em destaque traz a representação visual da solução: um 

indivíduo consultando informações financeiras no aparelho notebook e, com base no 

conhecimento adquirido, se encontra em um momento de tomada de decisão sobre onde 

investir, a partir de uma plataforma acessada pelo smartphone. 

 

●  Análise do Discurso 

 

 Publicado em 04 de outubro de 2018, o publieditorial foi ao ar apenas três (3) dias 

antes do primeiro turno das eleições, realizado em 07 de outubro do mesmo ano. O sufrágio 

marcava o ápice de um período de polarização política, que afetou, em muitas circunstâncias, 

relações sociais no âmbito do trabalho, amizade e família, por exemplo. Tais fatores, 

inseridos em uma sociedade capitalista e de regime democrático e somados à atmosfera de 

indecisão e receio sobre o futuro frente ao resultado eleitoral, compõem algumas das 

condições de produção do anúncio publicitário. 

A linha fina — trecho jornalístico curto, logo abaixo do título principal — com o 

dizer ―Períodos eleitorais costumam ser turbulentos para a economia. Mas é possível proteger 

(ou até aumentar) seu patrimônio com a estratégia correta‖ dá pistas, antes de adentrar o 

texto, sobre o percurso argumentativo que será utilizado. Em um mesmo período é conjugada 

uma oração de sentido afirmativo, apresentando uma tribulação relacionada ao momento de 
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eleição, e em seguida, uma oração adversativa, contrapondo um possível desenlace, que seria 

―a estratégia correta‖. Cria-se, de início, uma dicotomia problema x solução, que será 

desdobrada ao longo do anúncio. 

 Na primeira Sequência Discursiva (SD), exposta abaixo, pode-se observar um dos 

principais pontos no desenvolvimento argumentativo: 

 SD1: 

A grande interrogação que afeta as decisões de investimento é sobre o quanto 

o próximo presidente estará comprometido com uma agenda de reformas, que 

garanta o equilíbrio fiscal e o saneamento das contas públicas. ―Não acredito 

em uma situação de irresponsabilidade‖, diz o analista. ―Em maior ou menor 

grau, alguma reforma terá de ser feita.‖ (ABRIL BRANDED CONTENT, 

2018a). 

 A problematização abordada na SD1 é centrada no questionamento acerca da adoção 

de reformas como parte da agenda política do novo presidente que seria eleito e de que modo 

a postura presidencial efetuaria mudanças nas escolhas relacionadas a investimentos. Neste 

ponto, encontra-se o fator problema da dicotomia. 

Como pressuposto apresentado, balizando o discurso construído, está a afirmação de 

que ―Em maior ou menor grau, alguma reforma será feita‖. A declaração categórica é emitida 

através de um analista financeiro, utilizado como figura de autoridade, e revela as bases sobre 

as quais o processo ideológico do discurso é construído — uma perspectiva na qual reformas, 

como a da Previdência, são vistas como essenciais e, ao mesmo tempo, a não realização 

caracterizaria um prejuízo do ponto de vista econômico. Tal linha expositiva vai ao encontro 

dos demais discursos que compõem a comunicação do BTG Pactual, como pudemos 

contemplar no decorrer da dissertação, nas temáticas do evento Macro Day e na ―Carta de 

Exame‖, no qual a editoria da revista realiza um posicionamento pró-reformas, já sob 

administração do BTG Pactual. A convergência entre os discursos remete ao aspecto 

interdiscursivo na construção da Publicidade Oculta. 

 Tendo sido apresentado o problema, a segunda Sequência Discursiva abre espaço às 

possibilidades de resolução: 

 SD2: 

Atente-se ao perfil econômico dos candidatos. Caso o(a) novo(a) 

representante do Palácio do Planalto tenha uma pauta econômica considerada 

mais fiscalmente responsável, a tendência é que a taxa de juros (Selic) se 

mantenha em um patamar mais baixo, assim como a inflação (ABRIL 

BRANDED CONTENT, 2018a). 
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 A princípio, a orientação inicial é de observação do posicionamento dos candidatos, 

indicando as categorias de investimento mais pertinentes para cada perfil de governo. Um dos 

exemplos levantados na SD2 é o de um representante com ―uma pauta econômica mais 

fiscalmente responsável‖. Neste ponto, não se tem a definição explícita do que é considerado 

responsabilidade fiscal, contudo, o fio argumentativo conduzido no publieditorial leva a uma 

possível demarcação deste sentido, que veremos mais à frente. Tem-se, desse modo, uma 

Formação Discursiva (FD) relacionada à responsabilidade fiscal ou, mais especificamente, à 

categoria de um ―representante com perfil fiscalmente responsável‖. 

Orlandi (2001) define as Formações Discursivas (FDs) como ―aquilo que numa 

formação ideológica dada — ou seja, a partir de uma posição dada em uma conjuntura sócio-

histórica dada — determina o que pode e deve ser dito‖ (2001, p. 43). Na FD destacada, o 

sentido atribuído à responsabilidade fiscal pode remeter à problematização inicial levantada 

na SD1, no qual ―o equilíbrio fiscal e o saneamento das contas públicas‖ seriam garantidos 

através do comprometimento do futuro presidente com uma agenda de reformas. 

Tal Formação Discursiva de um ―representante com perfil fiscalmente responsável‖ 

possui correspondência, dentro do contexto apresentado, à Formação Ideológica (FI) de 

conservadorismo, tendo em vista que as reformas — ou contrarreformas, como vimos no 

primeiro capítulo — buscam preservar, ou resgatar, determinadas características sociais, 

políticas e/ou econômicas. A exemplo, citamos aqui a Reforma da Previdência, discutida 

neste trabalho, que possuiu como mote central o equilíbrio das contas públicas, para que 

―todos‖ usufruíssem dos benefícios econômicos gerados no futuro. No entanto, ao observar 

os novos critérios previdenciários estabelecidos, expostos nesta pesquisa, nota-se o caráter 

conservador na re-estruturação dos direitos constitucionais, sobretudo nas condições 

previdenciárias mais rigorosas que afetam principalmente as classes de menor poder 

aquisitivo. 

Por fim, a terceira Sequência Discursiva traz o seguinte conteúdo: 

 SD3: 

Nesse momento, as vantagens de contar com a estrutura de um banco como o 

BTG Pactual digital ficam evidentes. Isso porque a instituição apresenta uma 

grade completa de produtos, que abrange perfis diversos. A lista, por 

exemplo, detém fundos de investimentos, para os que desejam diversificação 

e liquidez nos investimentos; tesouro direto e renda fixa, aos que não abrem 

mão da segurança e querem retornos acima da poupança; COE, que une a 

aplicação em renda fixa e variável em um único investimento; e a previdência 

privada, aos que buscam aplicar em longo prazo. Um dos grandes diferenciais 

do BTG Pactual digital nesse sentido é a tecnologia. A plataforma de 
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investimento permite que o cliente trace seu perfil online, facilitando a 

tomada de decisão. (ABRIL BRANDED CONTENT, 2018a). 

 

 A SD3 conjuga mais duas (2) soluções ao problema exposto no anúncio: os serviços e 

estrutura do BTG Pactual Digital e a oferta de diversificação de investimentos, como 

horizonte rentável, independente do resultado das eleições. Entre as aplicações mencionadas 

estão os fundos de investimento, tesouro direto, renda fixa, COE — Certificados de 

Operações Estruturadas — e a Previdência privada, integrando um dos serviços 

recomendados pelo BTG Pactual no campo das soluções à problematização apresentada. 

 Ao final da terceira Sequência Discursiva, o recurso tecnológico e as plataformas de 

investimento on-line, são citados como vantagens e diferenciais do BTG Pactual Digital, 

convergindo também com os sentidos apreendidos na Análise Semiótica da imagem principal 

do anúncio. 

 

4.3 “O melhor momento para investir em previdência é agora” 

 

Data de publicação: 22/11/2018 

Data de modificação: 24/04/2019 

Seção: Investimentos BTG, Seu dinheiro 

Título: ―O melhor momento para investir em previdência é agora‖ 

Linha fina: ―BTG Pactual digital reduz valor mínimo para 1 000 reais e fim de ano pode ser 

vantajoso para quem pretende economizar no imposto de renda‖ 

Autoria: Abril Branded Content 

Legenda/descrição da imagem: ―Investimentos de longo prazo exigem comprometimento e 

envolvem uma série de fatores pessoais e econômicos (istockphotos/Abril Branded Content)‖ 

Palavras-chave / Tags relacionadas: ―BTG Pactual - BTG Pactual Digital - Investimentos 

Pessoais - PGBL - Previdência Privada - VGBL‖ 

Há mais de uma imagem na matéria? Não. 

Há menção à Previdência pública ou privada? Sim. 

Há menção às reformas governamentais? Não. 

Frase Inicial: ―Com o fim do ano chegando, muitas pessoas já começam a fazer a lista de 

resoluções de ano novo‖ 

Frase Final: ―É o momento ideal para pensar no futuro.‖ 
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Fonte: Disponível em: 

 <https://exame.com/seu-dinheiro/o-melhor-momento-para-investir-em-previdencia-e-agora/>. 

 

● Análise Semiótica 

 

 Signo em relação 

a si mesmo 

Signo em relação 

ao objeto 

Signo em relação 

ao interpretante 

Primeiridade Qualissigno: Alta 

incidência de brilho e 

de tonalidades de 

branco, azul, preto e 

amarelo; 

Ícone: Homem trajando 

uma vestimenta casual; 

ambiente interno; 

Rema: Percepção de 

que a cena se dá no 

início ou no final do 

dia; 

Secundidade Sinssigno: Homem 

sentado segurando uma 

xícara; luz entrando 

através da janela; mesa 

com diversos objetos 

sobrepostos (notebook, 

abajur, planta, pães, 

copo com suco); 

bancada com objetos; 

Índice: Posição 

pensativa, segurando 

uma xícara e olhando 

em direção à luz da 

janela; objetos 

específicos como pães, 

o suco e a xícara; luz do 

sol; 

Dicissigno: Homem 

em estado de pausa e 

reflexão durante o 

café da manhã; 

Terceiridade Legissigno: Símbolo: Reflexão; Argumento: 

https://exame.com/seu-dinheiro/o-melhor-momento-para-investir-em-previdencia-e-agora/
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Conhecimento; 

esclarecimento; 

acordar; despertar; 

conhecimento; 

perspectiva; pausa; café 

da manhã. 

Momento de 

pausar/despertar e 

voltar o olhar para o 

futuro. 

 

 De modo inicial, ao observar a imagem, se destaca o predomínio de tonalidades 

próximas ao branco, além da alta incidência de brilho, com pontos de superexposição da 

fotografia, nos quais a luminosidade se mescla aos outros elementos da figura, dando a 

sensação de que se trata do início ou final de um dia. Há também a presença pontual, porém 

marcante de cores como o azul marinho, branco, preto, amarelo e tons de marrom e laranja. 

 A composição da ―cena‖ é formada por um homem de aparência jovem, branco, 

usando uma vestimenta casual em um ambiente interno, com intensidade de luz elevada. No 

cenário, há uma mesa com diversos objetos sobrepostos — notebook, abajur, planta, pães, 

copo com suco —, uma bancada em segundo plano e a janela através da qual entra a luz que 

ilumina o ambiente. A presença de elementos como os pães, o suco e a xícara que o rapaz tem 

em suas mãos, sugere, sem que se possa afirmar certamente, que a figura representaria um 

café da manhã, no início do dia. 

 Ao observar a imagem a partir da regra dos terços
120

 (Anexo C), constatamos que o 

homem se encontra em uma das linhas de destaque na composição da imagem, assim como a 

direção do peitoril da janela, que corresponde aproximadamente à altura da visão do rapaz. A 

posição pensativa, em estado reflexivo, na qual ele se encontra ao olhar em direção à luz que 

adentra o recinto pode ser compreendida como uma metáfora relativa à reflexão causada por 

um conhecimento — a luz para a qual ele olha. Se considerarmos, ainda, que há a 

representação de um café da manhã e de início do dia, conforme os índices mencionados no 

parágrafo anterior, a metáfora pode ser estendida à interpretação de um olhar reflexivo ao 

futuro, visto que o homem aparenta planejar o decorrer de um novo dia. 

 

● Análise do Discurso 

 

No terceiro publieditorial do BTG Pactual Digital na revista Exame, a abordagem 

pedagógica do discurso pode ser notada nas linhas iniciais do texto, por meio da relação entre 

o título do anúncio e a linha fina abaixo da ―manchete‖. A frase ―O melhor momento para 

investir em previdência é agora‖, que intitula o texto, é uma afirmação contundente e que 

pode despertar curiosidade para a leitura do conteúdo. ―Por que?‖ e ―Como?‖ são alguns dos 
                                                 
120

 Regra dos terços: Composição visual, geralmente utilizada na criação fotográfica, para a definição dos 

pontos de maior destaque na visualização de uma imagem. 
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questionamentos presumíveis. A explicação não é demorada e vem em seguida, na linha fina: 

―BTG Pactual digital reduz valor mínimo para 1 000 reais e fim de ano pode ser vantajoso 

para quem pretende economizar no imposto de renda‖. Se as duas (2) frases integrassem um 

anúncio tradicional, poderíamos dizer que, nestas poucas palavras, ―o recado foi dado‖; no 

entanto, ao optar por utilizar a linguagem jornalística para uma publicidade, a mensagem 

busca não só anunciar, mas construir legitimidade discursiva, como veremos.  

SD1: 

Com o fim do ano chegando, muitas pessoas já começam a fazer a lista de 

resoluções de ano novo. Frequentemente elas envolvem a vida financeira. Ter 

mais disciplina para poupar e investir é um objetivo comum e, 

invariavelmente, o tema da previdência privada ganha relevância. Se preparar 

para o futuro é sempre uma boa resolução. (ABRIL BRANDED CONTENT, 

2018b). 

 

Assim como no título, a primeira Sequência Discursiva, que introduz o texto da 

matéria, tem em sua argumentação afirmações categóricas emitidas pelo BTG Pactual e 

chanceladas pela revista Exame. Declarações como ―[...] ter mais disciplina para poupar e 

investir é um objetivo comum‖ e ―invariavelmente, o tema da previdência privada ganha 

relevância‖ são frases sem qualquer fundamento concreto ou referência a uma pesquisa, por 

exemplo. Apesar da falta de embasamento e justificativa, as declarações apontam para uma 

Formação Discursiva específica sobre o comportamento da sociedade, de acordo com a 

perspectiva do banco, durante o período de fim de ano: todos têm o objetivo comum de 

possuir disciplina para investir e, ―invariavelmente‖, têm contato com o tema da previdência 

privada. Sabe-se que essa é uma Formação Discursiva irreal, pelo fato de que ela generaliza 

ao extremo as particularidades de todo um conjunto de sujeitos. Tal FD tem raiz em 

Formações Ideológicas relacionadas ao capitalismo financeiro cumulativo, centrado na 

acumulação de capital e constantes investimentos de recursos. 

 Partimos, assim, para a próxima sequência de análise: 

SD2: 

Outro ponto positivo é a questão tributária. Existem dois principais tipos de 

planos de previdência, o PGBL e o VGBL, com diferenças fundamentais na 

questão dos impostos. ‗É preciso ficar atento na forma como o investidor faz 

a declaração. Se for completa, o melhor é o PGBL‘, afirma Gabriel Escabin, 

especialista em previdência do BTG Pactual digital (ABRIL BRANDED 

CONTENT, 2018b). 

 

Na SD 2, é trazida ao discurso a fala de Gabriel Escabin, que opina sobre o modelo de 

plano mais adequado de acordo com os interesses do público. A convocação de uma 
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―autoridade no assunto‖, um recurso amplamente utilizado pela publicidade a fim de 

legitimar um serviço, empresa ou produto, mostra-se presente na análise do publieditorial. 

Aqui, entretanto, nota-se um esvaziamento do aspecto comercial emitido pela opinião 

veiculada e o que seria uma fala claramente publicitária, em favor do banco BTG, é 

convertida à percepção de um especialista que teria concedido uma entrevista jornalística 

para a Exame. Segundo Mendonça, o uso da autoridade ―está ligada a processos de exclusão 

e (auto)atribuição de prestígios e poderes‖ (2002, p. 88), que agem na ―construção da 

verdade‖ em um discurso. 

Nesse contexto, como figuras ou entidades de autoridade utilizadas a fim de legitimar 

o discurso do anunciante, temos o próprio veículo — a revista Exame — e as falas trazidas 

pelos especialistas em economia durante o texto. Consideramos relevante frisar que o espaço 

concedido ao BTG Pactual na Exame, na verdade, é pago e o especialista mencionado é um 

dos membros do conjunto corporativo do banco
121

. 

SD3: 

Em se tratando de opções para o investidor, o BTG oferece produtos 

inovadores. O banco adota um modelo estruturado sobre o conceito de 

multifundos. No caso, ao optar por um plano de previdência, o cliente passa a 

contar não apenas com um produto, mas com diversos fundos atrelados ao 

plano. Alguns desses fundos, disponíveis a qualquer investidor do BTG 

Pactual digital, são administrados por gestoras reconhecidas e premiadas. 

(ABRIL BRANDED CONTENT, 2018b, Grifo nosso). 

 

 Já na terceira Sequência Discursiva, podemos notar uma adjetivação positiva 

exacerbada dos serviços do BTG — com a presença da oferta de Previdência privada. O 

estilo linguístico é pouco característico do discurso jornalístico e ―denuncia‖ o viés 

direcionado da ―matéria‖. 

 Por fim, trazemos à análise o momento político brasileiro, que integra as condições de 

produção do anúncio. Na data de publicação, em 22 de novembro de 2018, o resultado das 

eleições — temática do publieditorial anterior — já havia sido definido. Em um contexto no 

qual Jair Bolsonaro era o candidato que viria a assumir e Paulo Guedes lideraria a equipe 

econômica do Brasil — ambos com inclinações conservadoras e pró reformas 

governamentais —, já havia discussões entre a opinião pública sobre a Reforma da 

Previdência, observada como uma realidade não muito distante. Por ser um assunto presente 

no panorama de publicação do anúncio, uma das possibilidades de interpretação é de 

                                                 
121

 Conforme mencionado na SD2, Gabriel Escabin é ―especialista em previdência do BTG Pactual digital‖ 

(ABRIL BRANDED CONTENT, 2018b). 
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necessidade de uma previdência privada, tendo em vista a possibilidade de uma nova 

previdência — que, de fato, ocorreu. 

O publieditorial, no entanto, não menciona a reforma em sua narrativa. A fim de 

justificar a contratação da previdência privada, são citados aspectos como ―planejar sua 

independência financeira no futuro ou alcançar objetivos de longo prazo, como pagar a 

faculdade de um filho‖, além de ―ser um meio de sucessão patrimonial ágil e fácil‖, em caso 

de morte do titular do serviço. A exposição, mesmo que focada em benefícios, é baseada em 

um cenário de efeitos positivos que se daria após a eventual contratação da previdência 

privada. Sendo assim, o discurso pode conduzir a uma percepção paradoxal, que não envolve 

apenas um argumento de oportunidade, como ―adquira o serviço, pois é rentável‖. Apesar de 

não ser claramente focada, como nas análises anteriores, a argumentação apresenta uma 

dicotomia ―problema x solução‖, na medida em que trabalha com a necessidade de planejar e 

ter rendimentos no futuro, garantindo que não haverá escassez em relação à independência 

financeira ou educação dos filhos, por exemplo. 

 

4.4 “Conheça a melhor opção para criar uma reserva de emergência” 

 

Data de publicação: 10/12/2018 

Data de modificação: 24/04/2019 

Seção: Investimentos BTG, Recursos, Seu dinheiro 

Título: ―Conheça a melhor opção para criar uma reserva de emergência‖ 

Linha fina: ―O fundo Tesouro Selic Simples une a rentabilidade dos títulos públicos com a 

menor taxa de administração do mercado em sua categoria‖ 

Autoria: Abril Branded Content 

Legenda/descrição da imagem: ―Todo investidor deve considerar manter uma reserva de 

emergência para se proteger de eventuais imprevistos (iStock/Abril Branded Content)‖ 

Palavras-chave / Tags relacionadas: ―BTG Pactual - BTG Pactual Digital - Dinheiro - 

Poupança - Tesouro direto‖ 

Há mais de uma imagem na matéria? Sim. Além da imagem principal aqui analisada, há 

um (1) quadro explicativo sobre os tópicos ―Segurança, rentabilidade e liquidez‖ e ―O 

crescimento da Selic simples‖.
122

 

Há menção à Previdência pública ou privada? Sim. 

                                                 
122

 Disponível em: <https://exame.com/wp-content/uploads/2018/12/box_btg.png?resize=768,960>. Acesso em: 

02 de maio de 2020. 

https://exame.com/wp-content/uploads/2018/12/box_btg.png?resize=768,960
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Há menção às reformas governamentais? Não. 

Frase Inicial: ―Investir é pensar no futuro.‖ 

Frase Final: ―Afinal, pensar no futuro é estar sempre preparado para qualquer imprevisto.‖ 

 

 
Fonte: Disponível em: 

 <https://exame.com/seu-dinheiro/conheca-a-melhor-opcao-para-criar-uma-reserva-de-emergencia/>. 

 

● Análise Semiótica 

 

 Signo em relação 

a si mesmo 

Signo em relação 

ao objeto 

Signo em relação 

ao interpretante 

Primeiridade Qualissigno: Filtro 

levemente sépio e tons 

frios; incidência parcial 

de luz na imagem; 

tonalidades de azul, 

preto, marrom e 

dourado; 

Ícone: Pessoa; mãos; 

caneta; dinheiro; 

Rema: Sensação de 

cautela e controle; 

Secundidade Sinssigno: Ambiente 

fechado; moedas, em 

primeiro plano, e 

Índice: Moedas 

distribuídas em pilhas 

de valor 

Dicissigno: 
Contabilização de 

finanças; cálculo de 

https://exame.com/seu-dinheiro/conheca-a-melhor-opcao-para-criar-uma-reserva-de-emergencia/
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indivíduo ao fundo, em 

desfoque; 

correspondente; 

indíviduo tomando 

nota; 

gastos; 

Terceiridade Legissigno: Escassez; 

organização; ações 

contidas, sobriedade; 

Símbolo: Economia e 

controle de gastos; 
Argumento: 
Organização das 

finanças em função de 

uma dificuldade. 

 

 

A predominância de tons sóbrios e frios, observados no âmbito da primeiridade, junto 

à imagem do indivíduo organizando manualmente as moedas remetem à contenção e cuidado, 

dando pistas de que é um momento de se ter uma ação cautelosa. A escolha dos principais 

tons produz percepções específicas, visto que se a mesma cena — indivíduo contabilizando 

dinheiro — tivesse sido apresentada através de uma paleta de cores quentes e vivas, com 

maior saturação e temperatura da imagem, é provável que a percepção transmitida seria a de 

economia com perspectiva positiva para o futuro, como a realização de um sonho. A pessoa 

apresentada não tem o gênero claramente reconhecível, mas, tendo em vista um padrão 

sequencial dos publieditoriais, temos em mente que pode tratar-se de um homem negro, 

trajando roupas causais, em um ambiente interno. 

Dentro do contexto apresentado, o ato de organizar moedas também faz referência a 

um período de poucos recursos ou a algo semelhante a ―contar centavos‖. Ao lado das pilhas, 

em menor destaque, há alguns poucos papéis — provavelmente cédulas — e mais moedas 

dispostas de forma aleatória. Ora, se a intenção fosse expressar apenas organização financeira 

de dinheiro físico, no contexto de um orçamento próspero, a imagem mais adequada seria 

apenas a contagem de cédulas ou, ao menos, a presença de cédulas e moedas em primeiro 

plano, indicando um orçamento variado. Desse modo, entende-se que, deliberadamente, no 

ato de produção da fotografia, o sentido esperado apontava para a representação de um 

contexto de contenção de gastos e/ou recursos reduzidos. 

O ângulo escolhido para a fotografia, perpendicular à mesa e colocando o espectador 

em contraposição às pilhas de moedas, sem muitos pontos de fuga visuais, é capaz de criar 

uma leve sensação de desconforto e limitação de ação. Dentro da lógica da imagem junto à 

premissa do publieditorial, ―manter uma reserva de emergência para se proteger de eventuais 

imprevistos‖, tal escolha de enquadramento e demais características supracitadas apontam 

para uma situação limitante na qual a solução são os serviços de reserva financeira ofertados 

pelo BTG Pactual Digital. 
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● Análise do Discurso 

 

 O publieditorial aqui analisado tem como temática a criação de uma reserva de 

emergência e desenvolve sua argumentação a partir de explicações sobre como esse fundo 

extra de finanças pode ser criado, sugerindo, para tanto, os serviços do BTG Pactual. 

 Assim como o texto anterior, a matéria tem a sua introdução composta por afirmações 

categóricas e que generalizam comportamentos, como pode-se observar na Sequência 

Discursiva: 

 SD1: 

Investir é pensar no futuro. Por esse motivo, todo investidor deve considerar 

manter uma reserva de emergência para se proteger de eventuais imprevistos, 

como perda de emprego ou problemas de saúde, momentos em que é preciso 

ter acesso rápido ao dinheiro (ABRIL BRANDED CONTENT, 2018c). 

 

 Os trecho ―todo investidor deve considerar manter uma reserva de emergência‖, por 

exemplo, estabelece uma Formação Discursiva da figura ―investidor‖ perante os pressupostos 

do BTG Pactual: um indivíduo precavido e que, mesmo em meio a imprevistos, possui 

"acesso rápido ao dinheiro‖. A FD pode ser atrelada às Formações Ideológicas relacionadas 

ao capitalismo financeiro, assim como de autonomia individual e insegurança em relação às 

instituições, tendo em vista que as duas (2) hipóteses apresentadas, ―perda de emprego ou 

problemas de saúde‖, são minimamente amparadas pelo Estado ou pelo valor do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço acumulado por um contratante quando há vínculo 

empregatício. 

Dentre as condições históricas de produção, o anúncio foi publicado em dezembro de 

2018, período anual que, de modo geral, pode significar balanço de gastos e preparação das 

finanças para o início de um novo ano, conforme contextualizamos na Tabela 4, inserida no 

terceiro capítulo deste estudo. No âmbito econômico, destaca-se a taxa Selic, que havia 

atingido 6,5%, o menor patamar registrado até o momento da publicação (KASTNER; 

PRADO, 2019).
123

 A Selic corresponde à taxa básica de juros e é ―o principal instrumento do 

Banco Central para manter sob controle a inflação oficial‖ (BRASIL ECONÔMICO, 2019). 

De acordo com matéria do portal iG, quando ocorre redução da Selic, há maior facilidade 

para concessão de crédito, estimulando as atividades econômicas através de maior produção e 

                                                 
123

 Pontuamos que a taxa apresentou quedas progressivas, alcançando novos recordes de menor registro. 

Segundo matéria do Estadão Conteúdo, publicado no portal UOL em 06 de julho de 2020, o percentual alcançou 

o marco de 2,0% ao ano em julho de 2020. Disponível em: <https://bit.ly/2WHYMxH>. Acesso em: 14 de julho 

de 2020. 

https://bit.ly/2WHYMxH
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consumo (idem). Por outro lado, tal redução acarreta ônus e bônus a categorias específicas de 

investimento, como aponta o próprio texto do publieditorial, na Sequência Discursiva abaixo: 

SD 2: 

A opção mais óbvia, nesse caso, é a poupança – investimento fácil, seguro e 

sempre disponível. Contudo, mesmo em um cenário de inflação controlada e 

com a taxa Selic a 6,5%, atingindo o menor patamar da história, ela segue 

pouco atrativa. Na renda fixa, a alternativa mais rentável seria pensar em 

títulos do governo, o que pode ser feito via Tesouro Direto. Porém, nesse 

caso, a liquidez não é tão boa e o investidor deve arcar com custos de 

administração (ABRIL BRANDED CONTENT, 2018c). 

 

Na SD2, por meio de declarações afirmativas são levantadas duas (2) possibilidades 

para o investimento de uma reserva de emergência: a poupança e o tesouro direto. Entretanto, 

o contraste nos sentidos é imediato, tendo em vista o uso de orações adversativas que 

relativizam e expõem, dentro da argumentação da matéria paga, o que seria a falta de 

efetividade dos serviços. 

 Nesse contexto, é importante observar a perspectiva sobre a qual fala o BTG Pactual 

Digital. Assim como outras corretoras focadas na gerência de investimentos, o segmento 

digital do banco não endossa o uso de poupança, em razão da baixa rentabilidade, mas 

também por essa opção ser considerada conservadora e não corresponder aos tipos de 

serviços e formatos de assessorias oferecidos. 

 Conduzindo um olhar sobre a argumentação do anúncio, chegamos ao trecho de 

análise: 

 SD3: 

Foi pensando nisso que o BTG Pactual digital lançou, em 2018, um produto 

inovador, que une a facilidade da poupança com o bom rendimento dos 

títulos do governo: o fundo Tesouro Selic Simples (idem). 

 

Na terceira Sequência Discursiva, após expor no texto os eventuais problemas 

cotidianos — ―perda de emprego ou problemas de saúde‖ (idem) — e até os pontos negativos 

da poupança, que seria pouco atrativa, o publieditorial apresenta, como solução, um dos 

produtos do BTG Pactual. A sugestão dos serviços — além de comercial, do ponto de vista 

de uma oferta — tem traços institucionais, voltados ao branding — construção discursiva da 

marca —, ao mencionar até mesmo o ano que o banco realizou o lançamento do recurso. 

 

4.5 “Já pensou em ser agente autônomo de investimento?” 

 

Data de publicação: 04/06/2019 
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Seção: Investimentos BTG 

Título: ―Já pensou em ser agente autônomo de investimento?‖ 

Linha fina: ―Profissão está em alta e permite trabalhar com modernas instituições 

financeiras. Faça o teste para descobrir se você tem o perfil certo para a carreira‖ 

Autoria: Abril Branded Content 

Legenda/descrição da imagem: ―(iStock/Abril Branded Content)‖ 

Palavras-chave / Tags relacionadas: ―BTG Pactual - BTG Pactual Digital‖ 

Há mais de uma imagem na matéria? Não. Porém há um teste interativo, que pode ser 

encontrado no endereço do publieditorial. 

Há menção à Previdência pública ou privada? Não. 

Há menção às reformas governamentais? Não. 

Frase Inicial: ―Na medida em que o século 21 avança, novas profissões surgem a todo 

instante.‖ 

Frase Final: ―Então responda às perguntas abaixo e descubra se você tem o perfil para seguir 

essa carreira.‖ 

 

 
Fonte: Disponível em: 

 <https://exame.com/investimentos-btg/ja-pensou-em-ser-agente-autonomo-de-investimento/>. 

https://exame.com/investimentos-btg/ja-pensou-em-ser-agente-autonomo-de-investimento/
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● Análise Semiótica 

 

 Signo em relação 

a si mesmo 

Signo em relação 

ao objeto 

Signo em relação 

ao interpretante 

Primeiridade Qualissigno: Tons 

frios; predominância 

de variantes das cores 

verde e azul; 

Ícone: Homem trajando 

uma roupa social e 

segurando uma pasta; 

Rema: Percepção de 

que há um 

compromisso de 

trabalho; 

Secundidade Sinssigno: Ambiente 

externo; edifício com 

arquitetura moderna 

posicionado em parte 

da imagem; 

Índice: Posição atenta a 

um elemento fora do 

plano apresentado na 

imagem; 

Dicissigno: Homem 

segurando uma pasta, 

demonstrando um 

olhar preocupado a 

um ponto específico; 

Terceiridade Legissigno: 
Sobriedade; cautela; 

trabalho; 

Símbolo: Atenção; 

oportunidade; 
Argumento: 
Dicotomia entre 

dificuldades e 

oportunidades no 

mercado de trabalho. 

 

Em uma primeira percepção, notamos que a imagem é composta principalmente por 

tons frios, com predominância de variantes das cores azul, magenta e verde. À esquerda da 

figura, as cores vão se tornando mais fechadas à medida que a extremidade se aproxima; já, à 

direita, a luminosidade tende a aumentar ao se aproximar do limite da imagem. 

Além disso, pode-se apreender dois (2) elementos centrais na figura: um indivíduo, 

posicionado à frente, e o plano de fundo, que aparenta ser a fachada de um edifício. A pessoa 

apresentada é um rapaz de aparência jovem, branco, trajado com vestimentas sociais e 

portando uma pasta. Ao fundo, com desfoque, há uma edificação de arquitetura moderna, 

enquadrada de modo a retratar parcialmente seu exterior. Apesar de não haver indicação 

direta, o efeito de sentido gerado pela fachada do prédio somado à iluminação do ambiente 

produz a interpretação de que a ―cena‖ se dá em um ambiente externo, ao ar livre. 

 Consideramos que o elemento central da imagem é o homem apresentado, tendo 

como base a discrepância entre a nitidez e o desfoque dos elementos, assim como a posição 

do indivíduo, localizado à direita da imagem — próximo às linhas de visibilidade estratégica 

da regra dos terços (Anexo C). Como um todo, há um posicionamento angular em contra-
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plongée
124

, no qual a imagem é vista na perspectiva ―de baixo para cima‖, remetendo à 

significação de poder e admiração.  

 Voltando o olhar especificamente ao rapaz, o posicionamento corporal, de costas à 

perspectiva da fotografia, e levemente inclinado para o lado poderia significar contrariedade 

ou oposição, entretanto, ao associarmos a postura aos elementos de trabalho e até mesmo à 

presença de um relógio de pulso pode-se inferir que há a espera de uma reunião profissional. 

Desse modo, ele se dirigiria ao interior do edifício. A inferência é corroborada pelo olhar do 

homem direcionado a algo fora do plano da fotografia, trazendo a ideia de espera, expectativa 

ou compromisso. 

Uma característica relevante é a expressão facial, com a sobrancelha tensionada e a 

fisionomia remetendo à seriedade — não consideramos que seja um fechar de olhos em 

função da luz do ambiente, devido ao contexto da imagem: tonalidades frias e o 

posicionamento resignado com que ele segura a pasta. Pelo fato da fotografia ter sua origem 

em um banco de imagens, — o IStock
125

 — não se sabe se a aparência preocupada do homem 

foi um elemento levado em consideração para a escolha da imagem, como característica 

fundamental ao sentido do anúncio. 

Ao analisar estritamente a foto, a feição apreensiva pode significar um cenário de 

possível dificuldade, no qual ele está observando atento, trajado para o trabalho e com a 

maleta em mãos, pronto para uma oportunidade no mercado. 

 

● Análise do Discurso 

 O conteúdo, publicado em 04 de junho de 2019, constitui o antepenúltimo 

publieditorial veiculado antes do encerramento da sequência de anúncios do BTG Pactual. É 

também o primeiro do nosso corpus a adotar uma nova linha argumentativa, que foca no eixo 

de oportunidades, em vez do contraste entre problema e solução, como temos visto até aqui. 

Destacamos as seguintes Sequências Discursivas: 

SD1: 

Na medida em que o século 21 avança, novas profissões surgem a todo 

instante. Nesse quadro se encaixam os agentes autônomos de investimento, 

profissionais capacitados para orientar os clientes na escolha de suas carteiras 

de aplicações (ABRIL BRANDED CONTENT, 2019a, grifo nosso). 

                                                 
124

 Contra-plongée: em português, corresponderia à ―contramergulho‖ ou ―mergulho ao contrário‖ (Tradução 

nossa). 
125

 Informação presente nas descrições oficiais das imagens e transcrita, neste trabalho, na ficha de dados do 

publieditorial. 
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 SD2: 

A renda varia entre 0,4% e 1,5% do dinheiro que o agente capta para seus 

clientes, o que pode representar um ganho de até 150 000 reais, no caso de 

quem trabalha com clientes cujo patrimônio aplicado chega à casa dos 10 

milhões de reais. Uma vantagem adicional desse mercado é trabalhar com 

bancos de investimentos não tradicionais, com abordagem inovadora e 

métodos de trabalho ágeis (ABRIL BRANDED CONTENT, 2019a, grifo 

nosso). 

 A primeira sequência tem início com a contextualização — e também justificativa — 

de que o surgimento da profissão de agente autônomo de investimentos é parte de um 

movimento natural no século XXI. Contrapomos aqui com o fato de que, apesar de novos 

trabalhos corresponderem a um processo histórico natural, não necessariamente eles são 

desvinculados de relação empregatícia com as empresas, como ocorre com os profissionais 

autônomos. Preponderantemente, é a própria lógica de mercado, que opera na dinâmica 

capitalista e neoliberal, a responsável por artifícios de descentralização produtiva e de 

trabalho, a fim de maximizar os lucros gerados. 

 Na segunda sequência é construído um cenário de valorização do profissional, 

expondo as taxas percentuais e o volume de ganhos ―de até 150 000 reais‖ (ABRIL 

BRANDED CONTENT, 2019a). Além disso, é mencionada, como vantagem, a atuação em 

―bancos de investimentos não tradicionais, com abordagem inovadora e métodos de trabalho 

ágeis‖ (idem). As afirmações unem duas (2) características principais relacionadas ao 

trabalho como agente autônomo: a possibilidade de um alto salário e a flexibilidade do 

serviço. 

É interessante observar que, no contexto do publieditorial, a fotografia analisada 

anteriormente não encontra plena correspondência, considerando às zonas de cores mais 

escuras, frias e a fisionomia de preocupação do rapaz, voltada à região menos iluminada da 

imagem. Como ressaltado anteriormente, o texto menciona um cenário possivelmente bem-

sucedido e inovador e não cita problemáticas como desemprego e dificuldades no mercado de 

trabalho, por exemplo. Desse modo, acreditamos que a escolha da ilustração tenha se dado 

por outros fatores específicos, como a representação de um homem jovem, a vestimenta 

social e o ambiente de arquitetura moderna em que ele se encontra. 

Logo após o conteúdo introdutório, há uma chamada, convocando para que o leitor 

responda um quiz e descubra se possui o perfil adequado para a carreira. Trata-se de um teste 

interativo, on-line e com o formato de múltipla escolha, que, logo após a finalização exibe um 

resultado imediato acerca das respostas escolhidas. Por ter sua realização em meio eletrônico, 
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traremos a seguir a numeração das seis (6) questões nele contidas, considerando que são as 

principais guias sobre o teor da ―avaliação‖. São elas: 

1) ―Como você definiria sua experiência no mercado financeiro?‖ (ABRIL BRANDED 

CONTENT, 2019a); 

2) ―Você sabe o que é uma certificação Ancord?‖ (idem); 

3) ―Como você definiria seu relacionamento com os clientes no mercado financeiro?‖ (idem); 

4) ―Qual sua opinião sobre os clientes de menor poder aquisitivo?‖ (idem); 

5) ―Comente sua experiência com os seguintes produtos: investimentos, previdência 

individual e corporativa, crédito, carteiras de precatórios, hedge cambial, derivativos, 

commodities, fiança bancária, seguros, resseguros e assessoria em fusões e aquisições 

(M&A).‖ (idem); 

6) ―Qual sua opinião sobre os profissionais que atuam fora do mercado tradicional, em 

escritórios e filiais, em vez de bancos de varejo tradicionais?‖ (idem). 

 A fim de descobrir qual a Formação Discursiva atribuída ao ―agente autônomo de 

investimento‖, o questionário foi respondido de três (3) formas: primeiro, assinalando 

respostas de um indivíduo inexperiente no mercado financeiro; em seguida, selecionando 

algumas opções relacionadas à inexperiência e outras aos conhecimentos de finanças e, por 

fim, marcando apenas opções que demonstrassem domínio da área de atuação. 

 A partir das respostas, foram apresentados os resultados abaixo: 
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Imagem 20: Resultado fora do perfil - Teste ―Já pensou em ser agente autônomo de investimento?‖. 

Fonte: Captura de tela (Produção nossa). 

 

Imagem 21: Resultado de perfil intermediário - Teste ―Já pensou em ser agente autônomo de investimento?‖. 

Fonte: Captura de tela (Produção nossa). 

 

 

Imagem 22: Resultado de ―ótimo perfil‖ - Teste ―Já pensou em ser agente autônomo de investimento?‖. 

Fonte: Captura de tela (Produção nossa). 
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 Apesar de não haver referências ao BTG Pactual Digital no texto introdutório, cada 

resultado aponta para um direcionamento que conduz ao site do banco — possivelmente uma 

estratégia de aumento do tráfego no site e captação de cadastros para atuação de profissionais 

autônomos no BTG Pactual. Aos que não possuem o perfil, recomenda-se acessar a fim de 

saber mais sobre mercado financeiro ―e até começar a investir‖; aqueles que detêm 

conhecimento intermediário podem visualizar o blog para aprofundar os conhecimentos; já os 

usuários classificados dentro do perfil da profissão são indicados ao site, para um possível 

cadastro no banco. 

 Com base no texto de introdução e na correlação entre os resultados do teste, 

compreende-se que a Formação Discursiva de agente autônomo de investimento apresentada 

no publieditorial é focada em um profissional extremamente experiente, com domínio do 

mercado financeiro, ampla cartela de clientes e disponibilidade para o trabalho em 

instituições ―não tradicionais, com abordagem inovadora e métodos de trabalho ágeis‖, como 

o trecho anteriormente destacado. Tal Formação Discursiva está intimamente ligada à 

Formação Ideológica neoliberal, relacionada ao contexto que discorremos no primeiro 

capítulo da dissertação. 

 

4.6 “É possível investir no mercado imobiliário com apenas 100 reais” 

 

Data de publicação: 27/06/2019 

Seção: Investimentos BTG 

Título: ―É possível investir no mercado imobiliário com apenas 100 reais‖ 

Linha fina: ―Saiba como aplicar em cotas de empresas de construção, venda e locação de 

imóveis residenciais e comerciais de forma rápida e simples‖ 

Autoria: Abril Branded Content 

Legenda/descrição da imagem: ―Os FIIs existem no Brasil há 26 anos e recentemente 

passaram a atrair maior atenção dos investidores (iStock/Abril Branded Content)‖ 

Palavras-chave / Tags relacionadas: ―BTG Pactual - BTG Pactual Digital - Fundos 

Imobiliários - Mercado Imobiliário - Renda Variável - Selic‖ 

Há mais de uma imagem na matéria? Não. 

Há menção à Previdência pública ou privada? Não. 

Há menção às reformas governamentais? Não. 

Frase Inicial: ―Existe uma forma de investir no mercado imobiliário sem precisar construir, 

reformar, alugar ou vender imóveis.‖ 
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Frase Final: ―Conte com a ajuda da assessoria BTG Pactual digital na hora de investir. Abra 

sua conta!‖ 

 

 
Fonte: Disponível em: 

  <https://exame.com/investimentos-btg/e-possivel-investir-no-mercado-imobiliario-com-apenas-100-reais/>. 

 

● Análise Semiótica 

 

 Signo em relação 

a si mesmo 

Signo em relação 

ao objeto 

Signo em relação 

ao interpretante 

Primeiridade Qualissigno: Luz do 

sol; grande quantidade 

de informações; tons 

de marrom, cinza e 

azul; 

Ícone: Edifícios; 

cidade; 

Rema: Sensação de 

possibilidades, 

―infinitude‖; 

Secundidade Sinssigno: Diversidade 

de edifícios em um 

local; ambiente 

externo; céu; 

Índice: Localização 

com grande volume de 

imóveis; cidade de 

médio/ grande porte; 

Dicissigno: 
Diversidade de 

empreendimentos; 

Terceiridade Legissigno: 
Possibilidades; 

Símbolo: Localização 

com alto 
Argumento: 
Possibilidades no 

https://exame.com/investimentos-btg/e-possivel-investir-no-mercado-imobiliario-com-apenas-100-reais/
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desenvolvimento; 

negócios; 

desenvolvimento; 

ambiente favorável para 

negócios; 

mercado imobiliário. 

 

 De modo distinto às figuras analisadas anteriormente, a fotografia deste publieditorial 

apresenta uma grande quantidade de informações reunidas em um plano similar de 

apresentação, sem discrepância acentuada, como um elemento em primeiro plano. Trata-se de 

um registro feito durante um dia ensolarado, com incidência quase total de luz sobre a 

imagem. Algumas das cores principais são o azul, branco, cinza e verde, além de tons 

terrosos. 

A perspectiva da fotografia se dá a partir de um ângulo de visualização um pouco 

acima dos prédios, de modo que é possível observar a paisagem completa, contemplando o 

céu e um horizonte composto por dezenas de edifícios ―até onde a vista alcança‖, além de 

uma pequena quantidade de vegetação. Há edificações de variados tipos arquitetônicos e 

dimensões, desde poucos pavimentos até prédios de estatura elevada, indicando grande 

quantidade e diversidade de imóveis. 

Utilizando como referência a regra dos terços (Anexo C), nota-se que não há apenas 

uma parte da fotografia em maior evidência, mas a imagem dos empreendimentos 

imobiliários como um todo — formando uma visão da cidade — é valorizada como ponto 

central, em termos de composição fotográfica. 

 A visão macro, composta por um grande número de prédios reunidos em curta 

distância entre eles, dá pistas de que a fotografia corresponde a uma cidade de médio ou 

grande porte, com nível de desenvolvimento elevado, do ponto de vista econômico. Traçando 

um paralelo entre a imagem e o título do publieditorial ―É possível investir no mercado 

imobiliário com apenas 100 reais‖, torna-se mais evidente que a fotografia representaria o 

mercado imobiliário em si — iluminado, desenvolvido e com diversas possibilidades para 

investimento. 

 

● Análise do Discurso 

  

O título do publieditorial, assim como o parágrafo inicial do texto é marcado pela 

declaração de que é possível ter acesso aos investimentos do setor de imóveis com aplicações 

a partir de cem reais, vide a primeira Sequência Discursiva: 

SD1: 
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Existe uma forma de investir no mercado imobiliário sem precisar construir, 

reformar, alugar ou vender imóveis. Com valores partindo de apenas 100 

reais, o investidor pode se tornar sócio de um hospital, um shopping, um 

prédio de escritórios comerciais ou uma rede de condomínios (ABRIL 

BRANDED CONTENT, 2019b). 

 

A afirmação surpreende, pois estabelece uma compreensão diferenciada dos critérios 

estabelecidos de ―investimento imobiliário‖ e, consequentemente, uma nova Formação 

Discursiva para o investidor deste segmento, que, de acordo com os sentidos levantados na 

SD1, não precisa ocupar a posição de proprietário, detentor dos direitos de um imóvel ou 

dispor de um grande volume de capital. Há, assim, o rompimento de uma memória discursiva 

do mercado imobiliário associada exclusivamente aos proprietários de imóveis milionários — 

ainda que saibamos que, na prática, os investidores mais influentes sejam aqueles que detêm 

mais recursos. 

Assim como o publieditorial anterior, o fluxo discursivo é conduzido por uma 

perspectiva de inovação e oportunidade e não são enfatizadas, como ponto de partida, 

problemáticas macroeconômicas ou que possuem relação com o segmento de imóveis. Em 

vez da dicotomia ―problema x solução‖, é estabelecida uma argumentação de ―oportunidade 

x pontos de atenção na oportunidade x solução‖, no qual o BTG Pactual Digital é posicionado 

como elemento resposta para que o melhor proveito do investimento seja alcançado. A 

complexificação da oportunidade, que seria acessível à primeira vista, pode ser notada na 

segunda Sequência Discursiva: 

SD2: 

Feita a escolha do fundo, não é necessário acompanhar a oscilação diária. 

Mas o investidor deve ficar atento aos relatórios, mensais e trimestrais, para 

avaliar a situação da companhia. E acompanhar o valor pago pelo fundo, 

comparando o quanto os imóveis valem de fato e como estão os índices de 

vacância e de inadimplência. Para ajudar, o BTG Pactual digital fornece uma 

interface amigável e a expertise de assessores de investimento para tirar 

dúvidas (ABRIL BRANDED CONTENT, 2019b). 

Dessa forma, o percurso textual pode conduzir o leitor à percepção de que não investir 

no mercado imobiliário, com valores tão acessíveis, como demonstrado no início do anúncio 

é perder a chance de ter um retorno fácil. Afinal, de acordo com a matéria paga, os riscos 

seriam reduzidos ao analisar o mercado e contratar a assessoria do BTG Pactual ―para tirar 

dúvidas‖ (idem). 

A relatividade da compreensão e até o questionamento sobre a rentabilidade do 

investimento dependem, em grande parte, do nível de conhecimento prévio do leitor. Pode-se 
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estabelecer duas (2) Formações Imaginárias: a primeira seria o investidor experiente, que 

compreende as oscilações e os riscos de mercado, para além do chamariz de que ―É possível 

investir no mercado imobiliário com apenas 100 reais‖; a segunda é o leigo, que, em meio aos 

hiperlinks e indicações de conteúdo do site da Exame, acessa a página e crê que é possível 

investir neste segmento ―de forma rápida e simples‖, como sugere a linha fina do 

publieditorial. Contudo, questionamos: se é simples, por que é necessária uma análise ampla 

e, ainda assim, há a indicação adicional de uma consultoria especializada? 

O fundo imobiliário é parte da gama de rendas variáveis — fato que foi mencionado 

no anúncio — e, desse modo, os resultados da aplicação podem variar entre perdas e ganhos. 

Isso faz com que a modalidade seja considerada, por si só, um investimento que envolve 

potenciais riscos. 

No entanto, o que não foi propriamente enfatizado, — provavelmente por ser tratar, 

na verdade, de um conteúdo voltado à venda e não um texto prioritariamente informativo — 

eram as dificuldades enfrentadas pelo mercado imobiliário brasileiro. Há apenas a rápida 

menção no final desta Sequência Discursiva abaixo: 

SD3: 

‗Para diluir os riscos, é interessante escolher um fundo que seja, de 

preferência, multi-imóvel, multi-inquilino e multirregiões‘, explica Mirna. Ou 

seja: quanto mais imóveis, alugados para mais pessoas, na maior variedade 

possível de regiões, menores os riscos. ‗Assim você sofre muito menos 

impacto quando há desocupação de alguma sala do que se fosse um único 

imóvel, alugado por um único inquilino.‘ Analisar o passado do fundo e, 

principalmente, seu comportamento durante a recente crise no mercado 

imobiliário também ajuda a decidir (ABRIL BRANDED CONTENT, 

2019b). 

 

As circunstâncias e condições de produção do discurso, estabelecido no primeiro 

semestre de 2019, era de uma lenta e pequena recuperação, após um período de crise que 

perdurou por anos, sucedido por um longo período de estagnação que se manteve grave até 

2018
126

. Apesar das perspectivas de crescimento em 2019, o contexto imobiliário ainda 

apresentava muitas incertezas, sobretudo para um investimento de risco. 

Sendo o leitor experiente ou iniciante no que tange ao mercado financeiro, um aspecto 

é comum a ambas as Formações Imaginárias: é possível a atribuição de credibilidade ao 

conteúdo, visto que há a inserção da fala de especialistas, vinculados ao banco, e o texto é 
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 Disponível em: <https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2018/08/02/mercado-imobiliario-esta-travado- 
afirmam-corretores.ghtml> Acesso em: 03 de julho de 2020. 

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2018/08/02/mercado-imobiliario-esta-travado-afirmam-corretores.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2018/08/02/mercado-imobiliario-esta-travado-afirmam-corretores.ghtml
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posicionado como matéria jornalística de um veículo já estabelecido na mídia, como a 

Exame. É evocada, assim, uma mémoria discursiva relacionada à tradição e confiança. 

Nesse ponto, nos confrontamos com o caráter ético do anúncio, em termos de clareza 

do conteúdo, tanto na perspectiva publicitária — por parte do BTG Pactual em anunciá-lo — 

quanto na abordagem jornalística — em que a Abril, ainda proprietária oficial da Exame, 

efetua a produção e o publica —, tendo em vista que o tema apresentado não demonstra, de 

forma abrangente, os riscos do investimento no contexto pós-crise em que houve a 

veiculação. 

 

4.7 “COE: renda variável com a segurança da renda fixa” 

 

Data de publicação: 24/07/2019 

Seção: Investimentos BTG 

Título: ―COE
127

: renda variável com a segurança da renda fixa‖ 

Linha fina: ―Com os Certificados de Operações Estruturadas, é possível investir de maneira 

segura e com rendimentos mais altos‖ 

Autoria: Abril Branded Content 

Legenda/descrição da imagem: ―O BTG Pactual digital trabalha com COEs cujo capital 

nominal é 100% protegido, o que significa que, na pior das hipóteses, o dinheiro aplicado é 

devolvido por inteiro. (ABC/Abril Branded Content)‖ 

Palavras-chave / Tags relacionadas: ―BTG Pactual - BTG Pactual Digital - Investidor 

conservador - Investidores‖ 

Há mais de uma imagem na matéria? Sim. Além da imagem principal, aqui analisada, há 

uma ilustração intitulada ―COE na prática‖, com elementos textuais explicativos para a 

diferenciação entre cenários positivos e negativos relacionados à categoria de 

investimento.
128

 

Há menção à Previdência pública ou privada? Não. 

Há menção às reformas governamentais? Não. 

Frase Inicial: ―Existe uma modalidade de investimento que mescla os benefícios da renda 

fixa e da renda variável.‖ 

Frase Final: ―Conhece os COEs disponíveis na plataforma do BTG Pactual digital? Abra sua 

conta e diversifique sua carteira de investimentos.‖ 
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 COE: Certificado de Operações Estruturadas. 
128

 Disponível em: https://exame.com/wp-content/uploads/2019/07/btg_infografico_coe.jpg?resize=768,1501>. 

Acesso em 03 de maio de 2020. 

https://exame.com/wp-content/uploads/2019/07/btg_infografico_coe.jpg?resize=768,1501


159 
 

 

 

Fonte: Disponível em: 

  <https://exame.com/investimentos-btg/coe-renda-variavel-com-a-seguranca-da-renda-fixa/>. 

 

●  Análise Semiótica 

 

 Signo em relação 

a si mesmo 

Signo em relação 

ao objeto 

Signo em relação 

ao interpretante 

Primeiridade Qualissigno: 
Ilustração colorida; 

cores primárias; 

predominância de 

tonalidades de azul; 

Ícone: Homem; gráfico 

em linha; guarda-chuva; 

cidade ao fundo; 

Rema: Percepção de 

movimento; variação; 

noção de vazio 

espacial; 

Secundidade Sinssigno: Prédios ao 

fundo; ambiente 

urbano; gráfico em 

linha; 

Índice: Postura ereta; 

face erguida; homem 

com roupas sociais, 

segurando um guarda-

chuva, com uma das 

mãos no bolso; 

Dicissigno: Caminho 

sem obstáculos; 

Terceiridade Legissigno: Negócios; 

trabalho; finanças; 

Símbolo: Segurança, 

confiança; proteção; 
Argumento: 
Confiança e proteção 

nos negócios/ nas 

finanças. 

https://exame.com/investimentos-btg/coe-renda-variavel-com-a-seguranca-da-renda-fixa/
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Assim como especificado na ficha descritiva, a figura em destaque neste publieditorial 

não tem origem em um banco de imagens terceirizado, como nas análises anteriores, mas é 

uma criação proveniente do grupo ―ABC/Abril Branded Content‖, que também elabora a 

redação das ―matérias publicitárias‖ aqui analisadas. Tal fato aponta para uma produção sob 

demanda, de modo que a imagem e todos os detalhes nela contidos possivelmente estejam 

alinhados, de forma integral, à mensagem transmitida no texto. 

À primeira vista, nota-se a presença de três tonalidades: azul, amarelo e vermelho, 

sendo estas pertencentes ao conjunto de cores primárias de categoria pigmento. Apesar das 

colorações principais, a imagem apresenta predominância de diversos tons de azul, tendo em 

seu fundo um degradê com variações entre o cinza e azulado. O arranjo das três cores e o 

estilo de ilustração, utilizando formas e linhas como um dos elementos base, pode remeter, 

ainda que indiretamente, a uma das obras de arte de Mondrian (Anexo D), convergindo na 

estética marcante e, ao mesmo tempo, simples. Levando em consideração a regra dos terços 

(Anexo C), nota-se que os pontos de atenção coincidem com o posicionamento do homem e 

das linhas — que representam o gráfico e a base —, localizadas na área superior e inferior, 

respectivamente. 

No âmbito dos ícones, a figura é composta por um homem que caminha sobre uma 

linha reta, trajando uma vestimenta com ares de formalidade, com paletó aberto e gravata, 

enquanto segura um guarda-chuva. Acima do indivíduo representado, existe uma linha de 

espessura mais grossa, semelhante a um gráfico, e, ao fundo, sombras de prédios agrupados, 

lembrando a formação de uma paisagem urbana. 

Podem-se empreender e associar diversos sentidos à ilustração. Um deles é a 

semelhança entre a ―cena‖ apresentada e a referência imagética de alguém que se arrisca ao 

andar na ―corda bamba‖. É possível estabelecer um paralelo com as performances em que 

artistas realizam desafios ao se equilibrar sobre uma corda e segurar um guarda-chuva — 

ação muito comum no campo circence — e descrita no trecho da música interpretada por Elis 

Regina: ―A esperança/Dança na corda bamba de sombrinha/E em cada passo dessa linha/ 

Pode se machucar‖
129

. ―Andar na corda bamba‖ de sombrinha, no sentido mais geral, seria 

correr o risco do desequilíbrio e de uma queda iminente. Ora, se o perigo se atribui 

originalmente à expressão, por que a imagem não remete ao medo da queda? 

                                                 
129

 Letra completa disponível em: <https://www.letras.mus.br/carla-cristina/172764/> Acesso em: 29 de jun. de 

2020. 

https://www.letras.mus.br/carla-cristina/172764/
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Voltemos ao âmbito da secundidade. O homem representado, que caminha sobre a 

linha, tem uma das mãos no bolso, a postura ereta e a face erguida, direcionada à frente. O 

paletó aberto, que aparentemente tremula com o vento, alude ao movimento que ele faz ao se 

deslocar, ao mesmo tempo que abre espaços imaginários para a referência à capa de um 

herói. Tais índices, desse modo, podem simbolizar ideias relacionadas à confiança, 

segurança, despreocupação — quando olhamos para as mãos nos bolsos — e coragem. Como 

elemento indicial há também o guarda-chuva, posicionado acima do indivíduo, mesmo sem 

sinal de água. O objeto desempenha a função de barreira, impedindo que o gráfico em linha 

atinja o homem e ricocheteando-o para uma trajetória ascendente. Há, assim, o simbolismo de 

proteção e segurança, que junto ao aspecto simples do anúncio — a linha reta, sem elementos 

à frente do indivíduo — conduzem à percepção geral de um caminho sem obstáculos à frente, 

nos negócios ou finanças. 

 

● Análise do Discurso 

 O publieditorial, publicado em 24 de julho de 2019, apresenta os COE — Certificados 

de Operações Estruturadas — como opção ―segura e com rendimentos mais altos‖ para 

investimentos, conforme exposto na linha fina. Na esfera econômica e política, o período foi 

marcado pela progressiva queda na taxa Selic, como mencionamos em análise anterior, e a 

menor inflação no segmento de cinco (5) anos (AGÊNCIA BRASIL, 2019), além da 

tramitação da Reforma da Previdência, em fase de votação no Plenário da Câmara e que já 

havia sido aprovada na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. 

 O discurso dá continuidade à abordagem pedagógica presente na sequência de 

publieditoriais analisados até aqui, efetuando explicações sobre o funcionamento da mecânica 

de investimento em COE e orientações voltadas aos modos de como aplicar através de 

menções aos serviços do BTG Pactual Digital. Neste publieditorial, as indicações ao banco 

passam a ser mais diretas, por meio de hiperlinks intercalados que convocam os leitores a 

acessar o site da instituição financeira. Destacamos aqui duas (2) frases de apelo direto ao 

serviço do anunciante, constituídas de hiperlinks ao site
130

: ―Conte com a ajuda da assessoria 

BTG Pactual digital na hora de investir. Abra sua conta.‖ e ―Conhece os COEs disponíveis na 

plataforma do BTG Pactual digital? Abra sua conta e diversifique sua carteira de 

investimentos‖. O destaque às frases, posicionadas em um parágrafo individual, e com a cor 
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 Em ambas as frases, os hiperlinks relacionados conduzem ao site ―https://www.btgpactualdigital.com/‖ 

Acesso em: 02 de jul. de 2020. 

https://www.btgpactualdigital.com/
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vermelha, destoando do corpo do texto, dá pistas ao leitor de que há um direcionamento 

comercial, ainda que — não podemos afirmar assertivamente — tal evidência discursiva da 

publicidade não seja intencional
131

. Assim como nas duas (2) ―matérias‖ analisadas 

anteriormente, que correspondem aos últimos publieditoriais do BTG Pactual publicados no 

site, o conteúdo foi vinculado unicamente à seção ―Investimentos BTG‖ do portal da Exame. 

 Uma das linhas argumentativas utilizadas, baseada no enfoque ao acesso e 

oportunidades no mercado financeiro, pode ser observada nas Sequências Discursivas abaixo: 

 SD1: 

Nos Estados Unidos, muitas vezes, um cidadão precisa dispor de 1 milhão 

de dólares para adquirir um lote de ações de determinada empresa, por 

exemplo. ―Com o COE, um brasileiro pode ter acesso a esse mercado com 

apenas 10 000 reais, porque a corretora reúne os valores de diferentes 

investidores e forma um pacote robusto‖, diz o responsável pela mesa de 

renda variável do BTG Pactual digital. Outro benefício é a flexibilidade: o 

cliente pode montar um pacote de ações e commodities que mais lhe agrade 

(ABRIL BRANDED CONTENT, 2019c). 

 

 SD2:     

A outra modalidade, o COE alta alavancada, paga, no final do prazo, duas 

vezes o valor do rendimento do fundo. O valor mínimo para investir nos 

COEs, no BTG Pactual digital, é 5 000 reais (idem). 

 O texto contrapõe os já ditos e a memória discursiva de que o investimento no 

exterior é uma opção pouco flexível e inacessível a um orçamento mais ―restrito‖, trazendo a 

fala de que ―um brasileiro pode ter acesso a esse mercado com apenas 10 000 reais, porque a 

corretora reúne os valores de diferentes investidores e forma um pacote robusto‖ (idem), além 

de pontuar que o valor mínimo no BTG Pactual é de 5 000 reais. Ao expor uma nova 

perspectiva sobre o mercado financeiro e exemplificar a quantia em dinheiro para o acesso ao 

serviço, o discurso apresentado delimita o que seria o público-alvo desta categoria de 

aplicação, um potencial investidor de classe AB. A Formação Discursiva presente 

compreende a categoria de investimento no exterior como um negócio acessível e seguro, no 

qual não é preciso dispor de um grande volume de capital. Considera-se que tal FD esteja 

relacionada com a Formação Ideológica do neoliberalismo, no qual os mercados regulam e 

articulam suas práticas em nível global. 

 A seguir, na terceira Sequência Discursiva selecionada, pode-se contemplar as 

atribuições do serviço de COE, a partir da oferta do BTG Pactual Digital: 
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 Reiteramos que não é possível definir as intenções envolvidas na produção discursiva de conteúdos, visto 

que nem mesmo os produtores têm completa consciência dos processos mentais que os levam à construção de 

enunciados (ORLANDI, 2001). Nesse contexto, a Análise do Discurso atua no estudo dos efeitos de sentido 

produzidos. 
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 SD3: 

Além do prazo mais curto, o BTG Pactual digital trabalha com COEs cujo 

capital nominal é 100% protegido, o que significa que, na pior das 

hipóteses, o dinheiro aplicado é devolvido por inteiro. O banco oferece 

ainda uma plataforma muito amigável para acompanhar os rendimentos. 

―Não é uma caixa-preta. O cliente vê os resultados numa única tela, muito 

simples‖, afirma Zanlorenzi (idem). 

 O aspecto da segurança, expresso em ―100% protegido, o que significa que, na pior 

das hipóteses, o dinheiro aplicado é devolvido por inteiro‖ (idem) e a simplicidade ressaltada 

no trecho ―O banco oferece ainda uma plataforma muito amigável para acompanhar os 

rendimentos. ‗Não é uma caixa-preta. O cliente vê os resultados numa única tela, muito 

simples‘ ‖ possuem relação com a significância da imagem principal da matéria. Assim como 

investigado na Análise Semiótica, a percepção de simplicidade — presente no uso das cores 

primárias, formas simples e linhas — e os simbolismos de confiança e proteção — compostos 

pelos índices da postura do homem e do guarda-chuva — formam uma completude de 

sentidos. Desse modo, o publieditorial aqui analisado, em uma compreensão ampla — 

imagem + texto — alcança um significado convergente entre seus elementos, ao estabelecer 

as características da oferta de serviços do BTG Pactual de forma sutil. 
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CONCLUSÃO 

 

O estudo desenvolvido se propôs a discutir e compreender as lógicas de produção e 

esmiuçar as características do que constitui a Publicidade Oculta e em que contexto se insere 

no cotidiano. Tendo em vista que os discursos são também práticas que atuam e suscitam 

modificações na realidade (ORLANDI, 2001, p.5), buscou-se compreender de que forma a 

comunicação tem se configurado e reconfigurado em um contexto de confluência do processo 

de midiatização e dos interesses de mercado no campo comunicacional. 

Nesse sentido, efetuamos uma discussão, trabalhando a complexidade do conceito de 

mídia e direcionando o olhar ao cotidiano dos sujeitos como local privilegiado para a 

observação da Publicidade Oculta, visto que a manifestação do fenômeno se dá na realidade 

diária. Pudemos concluir, a partir das reflexões suscitadas, que a sociedade midiatizada, na 

qual tecnologia e mídia são fatores preponderantes, constitui uma ambiência potencial para o 

envolvimento dos sujeitos através da ocultação publicitária, visto que opera de modo 

multissensorial e hiperconectado. Um panorama profícuo que possibilita que a publicidade 

ocupe posições de forma ubíqua à vida. 

Ao discorrer sobre o histórico da publicidade, notamos a aproximação da 

comunicação publicitária, concebida como prioritariamente comercial, à concepção de 

propaganda, vinculada ao posicionamento de ideias. Além das modificações em função de 

novas tecnologias, conectividade via internet e novos hábitos de consumo, o processo de 

deslocamento de publicidade para a propaganda acompanhou — e tem acompanhado — as 

próprias reconfigurações do capitalismo. A sociedade capitalista, antes baseada no aspecto 

material-cumulativo, tem ido ao encontro de uma tendência à descentralização de territórios e 

imaterialidade. Dessa forma, há um movimento crescente no qual os discursos dos anúncios 

têm sido constituídos a partir de um posicionamento amplo sobre o consumo, referente às 

marcas e produtos (PEREZ, 2015, p. 3). E é nesta condição que a Publicidade Oculta se 

insere. 

No cenário apresentado, reiteramos duas (2) características de produção de conteúdos 

sobre as quais as novas práticas de criação publicitária tem se baseado: a apropriação do 

repertório do público-alvo e o silenciamento das marcas discursivas relacionadas ao aspecto 

comercial. 

Após a reflexão sobre o panorama amplo de estudo da comunicação midiática e 

publicitária, partimos para um contexto específico de nossa conclusão, no qual se apresenta 
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mais claramente o objeto de pesquisa: a Publicidade Oculta do banco BTG Pactual na revista 

Exame. 

Ao conduzir uma investigação em moldes de estudo de caso — levantando dados 

sobre o BTG Pactual e o Grupo Abril, responsável pela criação da revista Exame, além de um 

estudo sobre seguridade, Previdência Social e Nova Reforma —, um dos aspectos centrais 

observados é a interação financeirizada entre grandes conglomerados, como o Grupo Abril e 

o BTG Pactual, e, sobretudo, a observação prática da relação direta entre o mercado e a 

comunicação, que ocorreu na negociação de venda da revista Exame para uma instituição 

financeira. 

Além disso, pôde-se observar também a contraposição de uma das perspectivas 

iniciais da pesquisa. Inicialmente, em razão da forte pressão realizada pelo poder executivo 

para a aprovação de uma agenda de reformas, houve a percepção de que o governo presidido 

por Jair Bolsonaro e o representante do Ministério da Economia, Paulo Guedes, eram os 

principais responsáveis pelas mudanças na Previdência brasileira. Ao levantar dados sobre a 

temática previdenciária, entretanto, notamos as variadas nuances existentes. A revisão 

bibliográfica sobre o histórico da Previdência Social no Brasil revelou contínuas 

modificações ao longo dos anos em diversos governos desde a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, efetuando, pouco a pouco, a abertura de precedentes para a Nova Reforma 

através de edições no texto constitucional. Conforme mencionado no trabalho, embora a 

sucessão de perdas de direitos na Previdência seja uma constante entre os governantes, tal 

fato não justifica as tentativas do presente governo, presidido por Jair Bolsonaro, que visava a 

aprovação de propostas socialmente penalizantes, como a redução do BPC — Benefício de 

Prestação Continuada. Considerando os conhecimentos apreendidos, é possível assimilar, 

desse modo, que a redução do benefício previdenciário aos cidadãos não é um fato pontual na 

história, mas fornece pistas de um projeto amplo de ―privatização de direitos‖ que tem se 

perpetuado. 

Desse modo, questiona-se: para além das argumentações de ajuste fiscal que 

beneficiariam o país, quais seriam os grupos interessados em um sucessivo esvaziamento dos 

serviços prestados pelo Estado? E, no que tange à Previdência Social — temática específica 

desta pesquisa —, há alguma categoria favorecida pela reforma? 

Durante os passos iniciais do estudo aqui apresentado, o percurso metodológico, por 

meio de pesquisa exploratória e revisão bibliográfica, indicavam um posicionamento 

discursivo de aprovação e endosso do BTG Pactual em relação às contrarreformas 

governamentais, inclusa a Nova Reforma da Previdência. O banco, que possui a oferta de 



166 
 

Previdência privada entre seu portfólio de serviços, utilizou estratégias diversas para o 

apagamento do âmbito publicitário de suas comunicações, conforme levantado no segundo 

capítulo. O ―publipost‖, por exemplo, utilizou influenciadores digitais
132

, atuando como 

porta-vozes da marca em seus próprios canais; já o ―branded content‖ foi implementado 

através do perfil do banco no YouTube e da promoção de uma experiência pedagógica, nos 

eventos Macro Day 2018 e 2019. Em uma interseção entre o ―publipost‖ e o ―branded 

content‖, considera-se o publieditorial, que, simultaneamente, é veiculado em uma plataforma 

pertencente a terceiros — a revista Exame — e reverbera conteúdos de educação financeira, 

relacionado às abordagens pedagógicas utilizadas no canal do BTG Pactual digital. 

Além da utilização de anúncios caracterizados como Publicidade Expandida 

(MACHADO; BURROWES; RETT, 2017), Hiperpublicidade (PEREZ e BARBOSA, 2007) 

e Ciberpublicidade (ATEM; OLIVEIRA; AZEVEDO, 2014), através dos quais foram tecidas 

argumentações sobre o panorama previdenciário e as reformas governamentais, o banco BTG 

Pactual utilizou, como tática institucional, a compra da revista Exame, tornando-se 

administrador do próprio veículo de mídia. Nesta equação comunicacional, na qual o 

mercado assume função imperiosa, se estabelece a Publicidade Oculta, como estratégia de 

articulação multifacetada dos discursos comerciais, ao mesmo tempo em que se posiciona 

esteticamente em meio aos formatos midiáticos de entretenimento e jornalismo, por exemplo. 

Desse modo, notamos pistas que conduzem à confirmação da hipótese principal 

trabalhada no estudo: a Publicidade Oculta, enquanto estrutura midiática que permeia o 

cotidiano, compõe uma estratégia de legitimação velada para o avanço dos interesses de 

mercado a partir de um discurso de enfraquecimento do Estado e naturalização da lógica 

neoliberal. 

A fim de compreender com maior profundidade a comunicação do banco, para a 

verificação ampla da hipótese, foi realizada a investigação do corpus da pesquisa. Nesta 

etapa, ocorreu a análise aprofundada e individual dos três (3) primeiros publieditoriais do 

BTG Pactual publicados no portal da revista Exame, entre outubro, novembro e dezembro de 

2018, e os três (3) últimos anúncios, que foram ao ar nos meses de junho e julho de 2019. 

Devido ao posicionamento e centralidade estética que as imagens ocupam na 

diagramação dos publieditoriais, realizamos uma investigação acerca de cada uma das figuras 

que integram o corpus, à luz da Análise Semiótica. Com exceção da ilustração em desenho, 

que será tratada à parte, constatou-se que as imagens pertencentes às peças do corpus são 
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 Conforme exposto anteriormente, André Bona, Mirna Borges e Gustavo Cerbasi são alguns dos 

influenciadores vinculados ao banco.  
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fotografias que apontam para a possível representação de rotinas similares e ambientes 

cotidianos do público-alvo das comunicações: um café da manhã em casa, a visão ampla de 

uma cidade e a visita a uma cafeteria, por exemplo. Nesse sentido, compreendemos que 

houve o intuito de identificação da ―matéria‖ com a vida habitual do leitor. No contexto do 

publieditorial, o sujeito não seria captado somente pela narrativa jornalística, mas também se 

sentiria empaticamente representado por algumas ilustrações. 

A luminosidade, cujo efeito interpretativo nos pareceu relacionado metaforicamente 

ao BTG Pactual Digital ou ao conhecimento proporcionado pelo banco, se mostrou um fator 

marcante no âmbito da primeiridade. Quando a luz não predominava por toda a fotografia, 

havia pelo menos um ponto de incidência sobre o qual ela adentrava o cenário, recurso 

estético que demonstrou até mesmo certa similaridade entre as primeiras imagens, apontando 

para uma comunicação integrada e contínua — indicando, de fato, uma campanha publicitária 

ampla. 

Já na ilustração em desenho, pertencente à última matéria paga da instituição 

financeira no portal da Exame, o fator preponderante foi a simplicidade, tanto na composição 

das cores quanto nas formas utilizadas, e não houve aplicação de luz ou brilho como um fator 

marcante. A figura — que entre as peças do corpus foi a única não atribuída a um banco de 

imagens — expressava proteção em meio ao mercado financeiro e era apresentada pela 

ilustração de um homem com seu guarda-chuva, caminhando por entre um gráfico em linha. 

A representação metafórica, que não possui referências aos hábitos do cotidiano, aponta, de 

certo modo, para um desencontro em relação às peças anteriores e um novo conceito de 

campanha, que não foi continuado através dos publieditoriais. 

Em seguida, com enfoque no caráter verbal dos anúncios, o método de Análise do 

Discurso foi utilizado, visando assimilar determinadas lógicas de produção textual e 

posicionamento discursivo, evidenciadas nos efeitos de sentido observados. 

De modo geral, as Formações Discursivas estabelecidas nas peças publicitárias 

apontaram para um perfil — de cidadão, investidor ou profissional — que possui um 

posicionamento preocupado com as finanças pessoais, desafios futuros e busca se atualizar 

sobre o mercado financeiro, para estar alinhado às oportunidades e tendências. Entre as 

Formações Ideológicas elencadas, tem-se a inclinação conservadora e neoliberal, além das 

FIs relacionadas ao capitalismo financeiro cumulativo, à insegurança em relação às 

instituições e à autonomia individual. 

No que tange às tentativas de legitimação do conteúdo, notamos dois (2) fatores 

principais: a construção argumentativa, buscando tecer uma justificativa para a oferta 
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de serviços do BTG Pactual digital e a utilização de trechos das falas de especialistas, 

chancelando e confirmando a exposição feita na argumentação. 

Pôde-se constatar que as linhas argumentativas se dividiram em eixos específicos, nos 

diferentes momentos analisados. Nos três (3) primeiros publieditoriais, veiculados em 

outubro, novembro e dezembro de 2018, trabalhou-se com a dicotomia de “problema-

solução”, contextualizando um cenário de eventual dificuldade, para que, logo após, o BTG 

Pactual fosse sugerido como resposta. No primeiro grupo estão os títulos: ―Sua convicção 

política influencia a maneira como você investe?‖ — que discorre sobre as turbulências do 

período eleitoral e do consequente resultado das eleições —, ―O melhor momento para 

investir em previdência é agora‖ — cujo argumento se dá a partir da necessidade de planejar 

aspectos do futuro, como independência financeira e educação dos filhos — e ―Conheça a 

melhor opção para criar uma reserva de emergência‖ — mencionando imprevistos como a 

perda de emprego e problemas de saúde. Apesar de tratar-se de conteúdo publicitário e pago, 

as matérias analisadas, neste primeiro momento, foram atribuídas também às seções de 

conteúdo da revista Exame, como a categoria ―Seu Dinheiro‖ e ―Recursos‖. Isto é, os 

publieditoriais, prioritariamente comerciais e atrelados à oferta de serviços do BTG Pactual, 

foram relacionados à produção jornalística da Exame.  

Ressalvamos que a articulação ―problema x solução‖ não é uma exclusividade dos 

publieditoriais, sendo amplamente utilizada na publicidade tradicional, em formatos de 

audiovisual, impressos, entre outros. No entanto, a complexificação do uso desta técnica 

discursiva, como nos casos aqui analisados, se dá pela própria apresentação e construção do 

problema, que utiliza um veículo jornalístico para atestá-la.  

De acordo com as análises dos três (3) últimos anúncios, publicados nos meses de 

junho e julho de 2019, percebemos um deslocamento na base da argumentação, que passou a 

ser focada na premissa de oportunidades para aplicações financeiras, utilizando o BTG 

Pactual Digital e seus serviços como caminho para alcançar o que seria o investimento ideal. 

No que tange à classificação por seção do site, os últimos três (3) publieditoriais veiculados 

foram incluídos apenas na categoria ―Investimentos BTG‖ e não foram relacionados às 

seções nativas do próprio portal da revista, de modo distinto ao primeiro grupo do corpus. 

O segundo aspecto de legitimação discursivo assimilado nas análises dos 

publieditoriais foi a inserção de declarações emitidas por profissionais do segmento de 

finanças. De acordo com as informações levantadas, todos os publieditoriais com longa 

argumentação empregaram a fala de especialistas — com exceção do teste interativo, que 

contava apenas com um texto introdutório curto. É interessante observar ainda, que as 
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opiniões emitidas são de profissionais diretamente relacionados ao BTG Pactual — 

informação que foi mencionada no texto das ―matérias‖ —, sendo membros da equipe 

corporativa do banco e ―parceiros‖ na produção de conteúdo. 

Conforme abordamos no primeiro capítulo do estudo, o recurso da figura de 

autoridade, no contexto contemporâneo, possui relação muito próxima — ainda que não 

necessariamente sejam autoridades — às posições de Bloggers, Vloggers e YouTubers, que, 

com o decorrer do tempo, passaram a ser denominados ―Influenciadores digitais‖. A 

produção de mídia hegemônica, que, a princípio, enxergaria os discursos emergentes e 

alternativos dos sujeitos como concorrentes na produção de conteúdo, passou a se apropriar 

comercialmente dos formatos, fato que também pôde ser verificado nas abordagens 

comunicacionais do BTG Pactual. A influenciadora digital Mirna Borges, por exemplo, que 

possui um canal próprio e é uma das contratadas em parceria com o banco, foi a figura de 

autoridade citada no publieditorial ―É possível investir no mercado imobiliário com apenas 

100 reais‖. 

Nesse ponto, pudemos concluir que os influencers não constituem apenas mais um 

veículo ou simples oportunidade de ampliar a atuação da lógica de mídia tradicional, mas 

também convergem de modo muito pertinente à Publicidade Oculta. Na medida em que 

estão, cotidianamente, estabelecendo contato e estimulando interações com um grupo de 

seguidores, tornam-se veículos estratégicos para uma das tendências publicitárias que 

mencionamos anteriormente: a produção baseada no repertório e preferências do público-

alvo. Assim, o BTG Pactual, ao utilizar influenciadores digitais considerados especialistas na 

temática financeira, apóia seu discurso a partir da popularidade do ―parceiro‖, da 

correspondência aos interesses prévios do público e do caráter de autoridade que é 

representado. 

Realizadas as análises, pudemos observar a presença de uma estruturação discursiva 

convergente entre os publieditoriais na revista Exame e os anúncios de ―branded content‖ e 

―publiposts‖ do BTG Pactual. Assim como foi observado nas análises aqui conduzidas, os 

demais conteúdos de silenciamento estético publicitário do banco também utilizam as linhas 

argumentativas de ―problema x solução‖ ou a premissa de oportunidades de investimento. 

Notamos também que, embora as temáticas de Previdência privada ou reformas 

governamentais não tenham sido preponderantes às sequências de anúncios, em uma visão 

ampla, eles representam a argumentação ―problema‖, que, no desenrolar da própria 

campanha, é desdobrado nas soluções — os serviços do BTG Pactual. 
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Em comum às abordagens tem-se o fato de apresentarem linguagem pedagógica, além 

da tentativa de legitimação de um discurso financeiro e bancário, que é deslocado para um 

contexto de ―opinião pública‖, inserido nas produções midiáticas cotidianas. 

Assim, tendo em vista a integração de conteúdos e estruturação dos discursos 

apresentados, se tornou evidente que a Publicidade Oculta excede a noção de classificação 

individual de uma única peça publicitária, mas constitui um processo discursivo a partir da 

construção ampla de narrativas — uma corrente sintagmática silenciosa. 

No que tange à hipótese secundária, as análises realizadas apontaram para uma 

confirmação de que é possível reconhecer determinadas lógicas de produção que engendram 

a Publicidade Oculta. A manifestação estética da marca, embora sutil, por meio de cores e 

presença da identidade institucional sinaliza que poderia haver níveis de ocultação e 

percepção — temática pertinente para aprofundamento em futuras pesquisas. Ainda assim, é 

importante ressalvar que, para a interpretação da peça como comercial, é necessária a leitura 

extremamente atenta e um conhecimento específico sobre os processos de produção e as 

características do meio. A adjetivação demasiadamente elogiosa ao BTG Pactual digital, a 

observação de aspectos — como a autoria e a seção no qual o conteúdo está inserido — e o 

questionamento acerca das informações de embasamento levantadas — como as falas de 

especialistas vinculados ao banco — são alguns dos pontos de atenção que podem ser 

fundamentais para a identificação dos anúncios publieditoriais analisados. Além disso, a 

prática da investigação crítica sobre os discursos que permeiam a sociedade também se 

mostra um fator de grande relevância, por meio da observação, por exemplo, da estrutura 

organizacional dos veículos de comunicação com os quais se tem contato. 

Ademais, é relevante ressaltar que, após a validação e publicação da pesquisa, os 

envolvidos na produção e/ou veiculação dos anúncios aqui apresentados, cujas práticas foram 

consideradas antiéticas, serão contactados e o estudo será disponibilizado, caso possuam 

interesse em compreender de forma mais aprofundada sobre o tema. Assim, poderemos 

exercer o potencial de ―intervir no real‖ (cf. ORLANDI, 2001), a partir de um princípio ético 

e estabelecer diálogo entre a academia e o mercado, tendo em vista, sim, a construção e 

prática de conhecimentos e não a sobreposição arbitrária de interesses mercadológicos no 

interior de quaisquer ambientes educacionais. Consideramos pertinente realizar tal crítica, 

afinal, é a partir da compreensão do avanço do mercado sobre esferas sociais, como a 

comunicação, que constituímos esta dissertação. 

Por fim, ressaltamos que este estudo é apenas uma pequena parte do panorama da 

Publicidade Oculta, sobre o qual buscamos dar continuidade a pesquisas anteriores correlatas 
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e esperamos que seja proveitoso para estudos posteriores. Em um contexto de reconfiguração 

constante da publicidade, consideramos valiosa a criação futura de uma metodologia voltada 

às análises de Publicidade Oculta. Desse modo, seria possível conjugar os métodos aqui 

apresentados e aperfeiçoar os parâmetros de compreensão, com base na crítica discursiva da 

AD em interface com os conhecimentos semióticos da gramática especulativa. Entendemos 

que conhecimentos específicos acerca da mídia — nem sempre apreendidos espontaneamente 

— podem ser desenvolvidos como parte de um processo metodológico de leitura crítica, 

consistindo em um ato de compreensão da realidade, reflexão e, sobretudo, de cidadania. 
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(1952); ―Revista mensal Mickey‖ (1952); ―Revista semanal feminina 

‗Você‘ ‖ (1956); ―Revista mensal de fotonovelas ‗Ilusão‘ ‖ (1958); 
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infantil (1969); Revista ―Placar‖ (1970); Revista de moda ―Setenta‖ 

(1970); Revista em quadrinhos ―Mônica e sua turma‖. 

De 1971 a 1974 Revista ―Exame‖ é lançada como publicação independente (1971); 
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ANEXOS 

 

ANEXO A: Visualização de publieditorial do banco BTG Pactual no portal da revista 

Exame. 

 

 
Anexo A: Publieditorial do banco BTG Pactual na revista Exame. 

Disponível em: <https://exame.com/seu-dinheiro/sua-conviccao-politica-influencia-a-maneira-como-voce-

investe/>. Acesso em: 02 de set. 2020. 
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ANEXO B: Imagens das palestras individuais de Paulo Guedes e Rodrigo Maia, 

respectivamente, no evento 2º Macro Day. 

 

 
Anexo B: Produção nossa a partir de capturas de tela, referentes a dois (2) vídeos de diferentes painéis do 

evento: ―2º Macro Day: saiba mais sobre os rumos da economia com Paulo Guedes‖ e ―2º Macro Day: entenda 

o poder legislativo e as reformas com Rodrigo Maia‖. 

Vídeos disponíveis em: <https://bit.ly/3fRC0L2> e <https://bit.ly/30mZbGD>. Acessos em: 06 de jun. de 2020. 

 

ANEXO C: Regra dos terços. 

 

 
Anexo C: Regra dos terços. 

Disponível em: <https://bit.ly/2BeDzE2>. Acesso em: 06 de jun. de 2020. 

 

ANEXO D: Obra de Piet Mondrian. 

 

 

Anexo D: ―Composition with Large Red Plane, Yellow, Black, Gray and Blue‖ - Obra de Piet Mondrian. 

Disponível em: <https://bityli.com/vQGap>. Acesso em: 06 de jun. de 2020. 
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