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Resumo do plano inicial, do Relatório Parcial e encaminhamentos 

 

Em nosso Projeto de Pesquisa delineamos alguns traços da história da televisão 

brasileira e da Rede Globo até a chegada da TV paga ao mercado nacional, que 

viabilizou o surgimento dos canais nacionais no formato All News, e objetivamos 

contribuir para compreender como opera o telejornalismo atualmente, ao identificar o 

modo de constituição do ethos discursivo da Globo News; além de verificar com que 

recursos se produz um ethos discursivo, perceber se e como ocorre a relação da Globo 

News com o ciberespaço e a cibercultura, e avaliar em que medida o jornalismo 

produzido pela Globo News – e dela produtor – atende aos princípios fundamentais da 

deontologia do campo. Desse modo, selecionamos como córpus de referência duas 

campanhas publicitárias intituladas “Nunca”, lançada em 2010, e “Informação é vital”, 

de 2013, produzidas pela agência F/Nazca Saatchi & Saatchi, e vinhetas do canal 

lançadas em 2014. A abordagem teórico-metodológica que seguimos tem por base a 

constituição discursiva do ethos, tal como proposta por Dominique Maingueneau, 

inscrita no quadro teórico da Análise do Discurso de tradição francesa. 

No Relatório Parcial, mostramos o modo de funcionamento do jornalismo, 

registramos o surgimento dos primeiros telejornais brasileiros, a novidade e as 

dificuldades do jornalismo em se estruturar em outro veículo após o rádio; a atuação dos 

profissionais da área, as condutas e as respectivas responsabilidades com base na 

deontologia do campo; destinamos um subcapítulo à Globo News, em que discorremos 

sobre sua história, programação, campanhas publicitárias, redes sociais, o que implicou 

em trazermos, em um dos capítulos, algumas questões sobre ciberespaço e 

ciberjornalismo, abrangendo um fenômeno importante nesse contexto, que é o 

WikiLeaks, e buscamos responder a alguns dos objetivos. 

Com o intuito de perceber se há relação entre a Globo News e o ciberespaço, 

analisamos o site da Globo News [g1.globo.com/globo-news] conforme os parâmetros 

que caracterizam o ciberjornalismo, citados por Schwingel (2008). Dessa forma, 

consideramos que a relação entre a Globo News e o ciberespaço ocorre quando 

adotamos esses parâmetros, juntamente aos novos modos de produção do jornalismo 

associados à aceleração contemporânea, acessos rápidos, redes sociais (Cf. Relatório 

Parcial, p. 29). 

Para verificar como ocorre a produção e a circulação de discursos da Globo 

News, e em que medida o seu jornalismo atende aos princípios da deontologia, 
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selecionamos seis notícias, que foram veiculadas no canal de TV e, logo após, 

disponibilizadas em seu site. Essas análises foram embasadas nos procedimentos 

propostos por Foucault em “A ordem do discurso” (1999), assim como nos Princípios 

Editoriais do Grupo Globo. Os procedimentos internos ao texto, externos e 

procedimentos que determinam as condições do funcionamento do controle, 

estabelecidos por Foucault, fizeram-nos compreender como a Globo News noticia e 

como seus discursos são controlados e selecionados, de certa forma “moldados” para 

atingir o público conforme um projeto editorial, de modo que as pessoas acreditem 

naquilo que estão vendo (Cf. Relatório Parcial, p.30). Mesmo sendo uma mídia de 

grande alcance, e fazendo parte do Grupo Globo – o maior conglomerado da América 

Latina – acaba por não seguir alguns de seus próprios Princípios Editoriais e da 

deontologia a que aludimos, o que pode colocar em risco sua credibilidade e audiência, 

como ocorreu com a Rede Globo, e relatamos em nosso Projeto, como circunstanciação 

inicial da pesquisa. Ao passo que nosso objeto são as campanhas publicitárias da Globo 

News, sob um viés discursivo, consideramos importante mostrar as relações históricas 

desse jornalismo e o modo como opera. 

Neste Relatório, nos concentramos em verificar com que recursos se produz um 

ethos discursivo e em identificar o modo de constituição do ethos discursivo da Globo 

News. Assim sendo, analisamos as campanhas publicitárias “Nunca” e “Informação é 

vital”, e vinhetas do canal, tal como a cenografia e o posicionamento que nela se firma, 

fundamentando-as na metodologia do ethos discursivo (MAINGUENEAU, 2011). No 

primeiro capítulo, retomamos e aprofundamos reflexões iniciadas no Relatório Parcial 

sobre a importância da internet para o jornalismo, o Marco Civil da Internet e o 

fenômeno WikiLeaks; no segundo, buscamos entender e discutir características da 

publicidade, modos de produção e relações com o consumo; no terceiro, apresentamos a 

referida metodologia de abordagem do ethos, que instrumentalizou as análises das 

campanhas publicitárias, no quarto capítulo. 

 

Resumo das atividades parciais 

 

Novembro: Participação como ouvinte na I Jornada de Estudos em Epistemologia da 

Linguística (JEEL), realizada na UFSCar (anexo 1); 
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Dezembro: Levantamento de bibliografia e leituras sobre jornalismo e Internet, para 

complementação das discussões iniciadas no Relatório Parcial envolvendo Marco Civil 

da Internet e WikiLeaks; 

 

Janeiro: Levantamento de bibliografia e leituras sobre a produção de peças 

publicitárias e relações com o consumo;  

 

Fevereiro: Participação como ouvinte na defesa de mestrado de Denise Gasparini 

Perfeito, intitulado “O discurso do bem-estar na revista “Vida Simples”: simplicidade 

ou sofisticação?”; 

 

Março: Aprofundamento teórico-metodológico da constituição discursiva do ethos, 

proposta por Dominique Maingueneau, inscrita no quadro teórico da Análise do 

Discurso de tradição francesa;  

Participação como ouvinte na aula magna “O olhar de Gilda de Mello e Souza” 

ministrada pela Profa. Dra. Walnice Nogueira Galvão, realizada na UFSCar (anexo 2); 

 

Abril: Descrição e detalhamento das campanhas publicitárias da Globo News, e 

elaboração do Relatório Final; 

Participação como ouvinte na aula magna “Preconceito linguístico: 15 anos depois” 

ministrada pelo Prof. Dr. Marcos Bagno, realizada na UFSCar; 

 

Maio: Entrega do Relatório Final e preparação de resumos para eventos futuros (SPL – 

Seminário de Produção em Linguística/ CIC – Congresso de Iniciação Científica) onde 

apresentaremos os resultados desta pesquisa. 
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1. Internet 

 

Iniciaremos este Relatório retomando algumas noções já apontadas no Relatório 

Parcial sobre a importância da internet, sobretudo para o jornalismo, e daremos 

continuidade a essas discussões. Castells (2003) define internet como “um meio de 

comunicação que permite, pela primeira vez, a comunicação de muitos com muitos, 

num momento escolhido, em escala global” (p. 8). Para o autor, embora a primeira rede 

de comunicações por computador tenha sido formada em 1969, e logo após, tenham 

surgido comunidades de computação, a internet tal como veio a se instalar, parece ter se 

consolidado somente em 1995. 

 Apesar de sua consolidação e barateamento dos custos para o acesso, uma 

pesquisa
1
 realizada em 2015 pela Secom (Secretaria de Comunicação Social da 

Presidência da República) sobre hábitos de consumo de mídia pela população brasileira 

apontou que 51% dos entrevistados ainda não têm acesso à internet. Dos usuários 

entrevistados que têm, cerca de 76% acessam a internet todos os dias, e os principais 

suportes de acesso são o computador (71%), seguido do celular (66%) e, por último, o 

tablet
2
 (7%). 

O desenvolvimento da internet, nos últimos anos, vem ocasionando grandes 

mudanças nos meios de comunicação tradicionais, como nos meios impressos, televisão 

e rádio, por conta das características dessa rede. Conforme apontamos no Relatório 

Parcial, os aspectos relativos ao ciberespaço são cruciais para o jornalismo atual, e é 

nesse cenário que surge o jornalismo digital ou ciberjornalismo, que é definido como 

uma prática jornalística que se desenvolve na internet. De acordo com Schwingel 

(2008), há alguns parâmetros que constituem o ciberjornalismo como multimidialidade, 

interatividade, hipertextualidade, customização do conteúdo, memória, atualização 

contínua, flexibilização dos limites de tempo e espaço e ferramentas automatizadas no 

processo de produção (Cf. Relatório Parcial, p. 27). 

Para assegurar os direitos e deveres do usuário da internet, estabeleceu-se a lei 

referida como Marco Civil da Internet, que detalharemos a seguir. 

                                                 
1
 Dados retirados da pesquisa realizada em 2015 pela Secom (Secretaria de Comunicação Social da 

Presidência da República) sobre hábitos de consumo de mídia pela população brasileira. Disponível em: 

http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-

atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf. Acesso em fevereiro 2016. 
2
 Devido ao grande número de termos em inglês no Relatório, optamos por não utilizar destaques gráficos 

nesses termos para não sobrecarregar visualmente o texto. 

http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf
http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf
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1.1 Marco Civil da Internet 

  

No Brasil, entrou em vigor em 23 de abril de 2014, o Marco Civil da Internet, a 

Lei nº 12.965 que determina princípios, direitos e deveres para o uso da internet. O 

projeto surgiu em 2009 para assegurar usuários e provedores que usufruem da rede, mas 

só foi aprovado em 2014 pela Câmara dos Deputados. O documento contém cinco 

capítulos: I – Disposições preliminares, II – Dos direitos e garantias dos usuários, III – 

Da provisão de conexão e de aplicações de internet (dividido em quatro seções), IV – 

Da atuação do poder público, e V – Disposições finais. Abaixo, alguns trechos desse 

documento, que se encontra disponível em sua totalidade no site do Palácio do 

Planalto
3
.  

A seguir, reproduzimos pontos fundamentais de cada um desses capítulos: 

 

Capítulo I – Disposições preliminares 

[...] 

Art. 4. A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção: 

I - do direito de acesso à internet a todos; 

II - do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na condução 

dos assuntos públicos; 

III - da inovação e do fomento à ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso e acesso;  

IV - da adesão a padrões tecnológicos abertos que permitam a comunicação, a acessibilidade e a 

interoperabilidade entre aplicações e bases de dados. 

[...] 

 

Capítulo II – Dos direitos e garantias dos usuários 

Art.7. O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os 

seguintes direitos: 

I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação; 

II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem 

judicial, na forma da lei; 

III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem 

judicial; 

IV - não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua 

utilização; 

V - manutenção da qualidade contratada da conexão à internet; 

[...] 

 

Capítulo III – Da provisão de conexão e de aplicações de internet 

[...] 

Art. 10.  A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de 

internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações 

                                                 
3
 Marco Civil da Internet. Lei nº 12.965, aprovada em 23 de abril de 2014. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm. Acesso em: 23/02/2016. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.965-2014?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm


9 

 

privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem 

das partes direta ou indiretamente envolvidas. 

[...] 

 

Capítulo IV – Da atuação do poder público 

 

Art. 24.  Constituem diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios no desenvolvimento da internet no Brasil: 

I - estabelecimento de mecanismos de governança multiparticipativa, transparente, colaborativa 

e democrática, com a participação do governo, do setor empresarial, da sociedade civil e da 

comunidade acadêmica; 

II - promoção da racionalização da gestão, expansão e uso da internet, com participação do 

Comitê Gestor da internet no Brasil; 

[...] 

IX - promoção da cultura e da cidadania;  

X - prestação de serviços públicos de atendimento ao cidadão de forma integrada, eficiente, 

simplificada e por múltiplos canais de acesso, inclusive remotos. 

[...] 

 

Capítulo V – Disposições finais 

Art. 29.  O usuário terá a opção de livre escolha na utilização de programa de computador em 

seu terminal para exercício do controle parental de conteúdo entendido por ele como impróprio 

a seus filhos menores, desde que respeitados os princípios desta Lei e da Lei n
o
 8.069, de 13 de 

julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

Parágrafo único. Cabe ao poder público, em conjunto com os provedores de conexão e de 

aplicações de internet e a sociedade civil, promover a educação e fornecer informações sobre o 

uso dos programas de computador previstos no caput, bem como para a definição de boas 

práticas para a inclusão digital de crianças e adolescentes. 

Art. 30.  A defesa dos interesses e dos direitos estabelecidos nesta Lei poderá ser exercida em 

juízo, individual ou coletivamente, na forma da lei. 

[...] 

 

Mesmo com a aprovação dessa lei, mundialmente considerada avançada e 

extensiva, sabe-se que na prática ela não é exercida com precisão, pois, como mostram 

os dados no início deste Relatório, o acesso à internet ainda é restrito para muitos, 

gerando consequências como desigualdade social e exclusão digital, assunto que não 

desenvolveremos nesta ocasião. 

Por não estar sendo exercido rigorosamente, desde o final de 2015 o Marco Civil 

da Internet vem sendo questionado por ativistas pela liberdade e direitos na internet e 

profissionais em tecnologia. De acordo com a publicação do documento Análise do 

Marco Civil da Internet 2014-2015
4
, de responsabilidade da Artigo 19, organização não-

governamental de direitos humanos, ainda há muitos problemas em relação ao 

                                                 
4
 Disponível em: http://artigo19.org/wp-content/uploads/2015/10/Ana%CC%81lise-do-MCI-final.pdf. 

Acesso em: 07/04/2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
http://artigo19.org/wp-content/uploads/2015/10/Ana%CC%81lise-do-MCI-final.pdf
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desenvolvimento da internet, especialmente no que tange à neutralidade da rede e no 

que diz respeito à privacidade. 

Em fevereiro deste ano, uma plataforma online recebeu pela segunda vez 

propostas da sociedade para a alteração do texto do Marco Civil. Os interessados 

puderam sugerir melhorias ao texto que estabelece a execução dos direitos e deveres dos 

usuários e conexão e aplicações à internet. Sua regulamentação está por ser discutida e 

executada. 

Mais recentemente, outro assunto vem gerando discussões sobre a internet e os 

rumos de plataformas como as das redes sociais: as limitações do serviço de banda 

larga. Esse modelo, em vias de votação por parte do Parlamento, propõe que o usuário 

de internet fixa, doméstica ou comercial adquira um volume de dados e velocidade de 

conexão e, quando atingir esse volume, sua velocidade é reduzida ou o serviço 

suspenso, semelhante aos serviços já existentes de internet móvel. Contudo, a proposta 

das operadoras não foi aprovada pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), 

na altura do fechamento deste Relatório, houve veto que proíbe por tempo 

indeterminado as mudanças nos serviços de fluxos de informação na internet.  

 

1.2 WikiLeaks 

 

Ao tratamos de internet e jornalismo nesta pesquisa, não pudemos deixar de 

registrar um dos fenômenos comunicacionais mais comentados atualmente no mundo, 

que é o WikiLeaks, organização ciberativista que coloca em questão as práticas 

deontológicas e os códigos de ética do jornalismo. De acordo com Silveira (2010) o 

ciberativismo pode ser denominado como “um conjunto de práticas em defesa de causas 

políticas, socioambientais, sociotecnológicas e culturais, realizadas nas redes 

cibernéticas, principalmente na Internet” (p.31) que influenciou fortemente nas 

implementações de protocolos de comunicação aplicados na internet. 

Fundado por um grupo capitaneado por Julian Assange em agosto de 2006, o 

site WikiLeaks disponibiliza documentos/arquivos confidenciais e sigilosos produzidos 

pelas burocracias governamentais de diversos países. A publicação e a exposição destes 

documentos, a maioria telegramas e relatórios, envolvem opiniões e decisões que 

afetam países e seus governos, e a polêmica em torno do fato se dá se considerarmos 
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que esses dados foram espionados e vazados, invadindo a privacidade de pessoas, 

instituições e governos. Durante uma declaração a revista Time, Assange esclareceu que 

“quer propiciar um mundo mais cívico tornando instituições como o Departamento de 

Estado dos Estados Unidos e o seu Departamento de Defesa responsáveis por suas 

ações” (LAFER, 2011, p. 11). 

 Em abril de 2010, o site WikiLeaks vazou seu primeiro conteúdo: um vídeo de 

dezessete minutos que consistia em soldados norte-americanos, dentro de um 

helicóptero Apache, atacando doze civis desarmados. Em julho do mesmo ano, o 

WikiLeaks divulgou 75 mil registros militares sobre a guerra do Afeganistão, 

comprovando assassinatos de civis por tropas americanas. Três meses depois, houve a 

publicação de 400 mil relatos secretos a respeito da ocupação no Iraque, revelando 

tortura constante aos prisioneiros (ASSANGE, 2013). 

Entretanto, o maior vazamento da história do jornalismo ocorreu no final de 

novembro do mesmo ano, com um projeto denominado “Cablegate”, em que mais de 

duzentos mil comunicados internos de 274 embaixadas dos EUA relatavam o 

funcionamento das relações internacionais e as condutas dos líderes de cada país. Estes 

arquivos foram publicados no site WikiLeaks em parceria com grandes veículos da 

imprensa global: The Guardian (Inglaterra), The New York Times (Estados Unidos), Le 

Monde (França), El País (Espanha) e Der Spiegel (Alemanha). 

 Segundo Pimenta e Rodrigues (2012) o WikiLeaks executa seus vazamentos de 

acordo com o que é consignado no Artigo 19 da Declaração Universal de Direitos 

Humanos, aprovado na Conferência da ONU de 1948, acerca do direito à informação, 

que manifesta: “Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito 

inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir 

informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras”. Contudo, 

o WikiLeaks divide opiniões de jornalistas, há os que defendem a circulação da 

informação, independentemente de como ela é obtida, e os que desaprovam as 

publicações, justificando que a organização não é constituída de profissionais da 

informação de caráter investigativo (PIMENTA; RODRIGUES, 2012). 

 Para Christofoletti e Oliveira (2011, p. 88): 

 

Ao ampliarem as possibilidades de interação e publicação, esses 

recursos permitem, hoje, que qualquer usuário minimamente 

capacitado se torne um polo emissor na rede quase sem a necessidade 

de mediação jornalística. Cada vez mais, as fronteiras entre jornalista, 

público e fonte de informação tornam-se porosas: a relação entre eles 
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é tão próxima e constante que esses papeis se mesclam. Dessa forma, 

não apenas os modos de produção, divulgação e consumo de 

informações jornalísticas são modificados; ampliou-se também a 

visibilidade do potencial criativo que perpassa as relações sociais 

entre os atores envolvidos. A internet apresenta-se, assim, como um 

ambiente ampliado e convidativo para a comunicação e atividades 

ligadas ao campo das mídias. 

 

 

 Diante disso, fica evidente que o WikiLeaks é um fenômeno marcante tanto na 

esfera política e na internet quanto no que tange aos aspectos jornalísticos, pois além de 

produzir matérias, vídeos, textos de opinião, divulga arquivos e disponibiliza o material-

base das reportagens, fato que no jornalismo tradicional é raro de suceder, o que sugere 

a esse jornalismo novas formas de produção e desempenho – caberia estudar, a partir 

daqui, agrupamentos de trabalho cooperativo como os Jornalistas Livres e a Mídia 

Ninja, que assumem em boa medida essa diretriz. Certamente trabalhos futuros poderão 

tratar disso. O WikiLeaks nos coloca também uma reflexão sobre a informação na 

internet e sobre a deontologia do campo, visto que a organização ciberativista rompe 

com os princípios de ética do jornalismo, ao vazar documentos sigilosos, e, como os 

autores acima explicitam, traz possibilidades de qualquer usuário veicular e transmitir 

informações na rede, o que coloca também em questão a credibilidade e a veracidade 

dessas informações e, portanto, as novas formas de constituição da legitimidade 

institucional para difusão de notícias: impõem a questão das garantias, da fiança, 

conforme se abordará mais adiante, ao tratarmos especificamente de ethos discursivo. 

 Após estas ponderações sobre internet, introduziremos, a seguir, o capítulo em 

que buscaremos entender a atuação da publicidade, seu trabalho específico de 

linguagem e relações com o consumo, visto que o córpus desta pesquisa é composto 

fundamentalmente por duas campanhas publicitárias. 

 

 

2. Publicidade: produção, linguagem e consumo 

 

Antes de iniciarmos o capítulo, devemos esclarecer que neste Relatório 

consideramos os termos “publicidade” e “propaganda” como sinônimos, dado que 

ambos estão relacionados com planejamento, criação e produção de anúncios e 

permitem a utilização para a mesma significação (SANTOS, 2005). Porém, sabe-se que 

em alguns contextos específicos “publicidade” significa evidenciar algum 
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acontecimento, torná-lo público, e “propaganda” refere-se à propagação de crenças e 

ideologias.  

Através de relatos comprovados, alguns historiadores afirmam que as atividades 

publicitárias existem desde a pré-história, quando os primitivos colocavam peles de 

animais nas entradas das cavernas, para comunicar aos outros que possuíam aquele tipo 

de material e estavam dispostos a trocá-los por outros produtos (MALANGA, 1979, 

apud SANTOS, 2005). Evidentemente, muito se pode discutir sobre a nomenclatura e os 

modos de referência a atividades por vezes tão diversas, mas parece possível considerar 

que a atividade de publicizar acompanha todo o processo comunicacional definidor da 

condição humana.  

Aqui, interessa registrar que no século XIX surgiram as primeiras agências de 

publicidade. Paralelamente, veículos de comunicação, como cartazes, chegavam para se 

somar técnica e esteticamente a essas atividades de levar ao conhecimento público 

objetos, práticas e ideias. No século seguinte, já consolidada nas economias industriais, 

a publicidade atingia cada vez mais diversos países e contava com novos meios de 

comunicação, como o rádio, desde 1930, a TV, desde os anos 1950, e a internet, a partir 

de 1990. 

Segundo Santos (2005, p.19) “[...] a publicidade é um reflexo da cultura de um 

povo”, é criada com base na organização, costumes e hábitos de um grupo, o que faz 

com que grandes empresas se esforcem para desenvolver propagandas que possam ser 

veiculadas igualmente em vários países, mas, com a diversidade de crenças e 

comportamentos, nem sempre o resultado é positivo, e muitas mensagens e imagens 

precisam ser adaptadas conforme a localidade. 

Ainda segundo o autor (2005, p.35): 

 

O conceito por trás da atividade publicitária também evoluiu bastante 

desde o seu surgimento. Se até a metade do século XX a preocupação 

era apenas gerar vendas, hoje muita coisa mudou. O marketing atual 

tem o seu foco voltado para o cliente, visando à satisfação de suas 

necessidades e desejos, no longo prazo. 

 

Na publicidade, a noção de marketing engloba todas as atividades comerciais 

referentes ao andamento de mercadorias e serviços, desde a fabricação até o seu 

consumo final. Os profissionais que atuam na área são responsáveis por pesquisar as 

tendências do mercado, necessidades e interesses do consumidor, inteirar-se da 

produção e distribuição do produto, além de orientar o consumidor sobre como 
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consumir a mercadoria adquirida. Nesse sentido, existe o plano de marketing, e um 

desses modelos é constituído por seis etapas: 1) Pesquisa de mercado: reúne 

informações mercadológicas para se tomarem decisões baseadas em fatos; 2) 

Planejamento do produto: desenvolve-se um produto que é conveniente às necessidades 

do consumidor; 3) Fixação de preços: implementa-os conforme os custos e fatores do 

mercado; 4) Propaganda: expõe o produto, torna-o conhecido e atinge o consumidor; 5) 

Promoção de vendas: apresenta o produto ao consumidor através de atividades 

auxiliares de venda; 6) Distribuição do produto: disponibiliza o produto ao consumidor. 

 Podemos ainda mencionar outra concepção, que também tem a ver com 

publicidade, a do merchandising. Merchandising é uma atividade que engloba tanto a 

preparação do produto para ir à venda quanto atividades promocionais em pontos de 

venda e verificação dos melhores locais para se posicionarem os produtos. Nas palavras 

de Garcia, Júnior e Sant´Anna (2009, p.30): “O marketing define o que e onde vender. 

O merchandising, como e por que vender”. Assim, o merchandising tem a tarefa de 

persuadir o consumidor e levá-lo a consumir determinado produto. Geralmente, a 

atividade do merchandising aparece em novelas ou programas de TV, onde as emissoras 

vendem um espaço para as empresas veicularem seus produtos como uso habitual dos 

personagens ou apresentadores. 

 Com a concorrência entre as marcas no mercado, a publicidade, muitas vezes, 

alia-se a outros recursos, como a promoção de vendas, que contribui para acelerar as 

vendas, implantar novas razões de consumo, reativar as vendas de um produto em 

declínio, promover um novo produto, entre outros.  

A elaboração de uma publicidade exige de seus profissionais inteligência e 

criatividade, sobretudo quando se trata de campanhas publicitárias. Uma campanha 

publicitária é aquela que traz um mesmo planejamento e tema, entretanto, cada peça 

deve ter um destaque, alguma característica própria, que chame a atenção do 

consumidor. As campanhas podem ser classificadas em institucional: quando o objetivo 

inicial não é a venda imediata, mas a constituição de uma imagem favorável a uma 

marca/produto/instituição pública ou privada; de lançamento: quando visa divulgar um 

produto inédito; promocional: quando busca expor as qualidades e vantagens de um 

produto/marca em pontos de venda; de relançamento: quando informa e reafirma os 

pontos positivos da marca/produto; de sustentação: quando o objetivo é o de manter nos 

veículos de mídia os produtos/marca já existentes no mercado; de vendas: quando o 
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objetivo principal é a venda, e, para isso, recorre às ofertas, liquidações, fáceis 

condições de pagamento etc. 

A publicidade, em geral, faz uso de elementos visuais, como as cores, que 

influenciam e motivam o consumidor. A linguagem da cor, além de ser um dos 

componentes para a construção da identidade visual de uma marca/ instituição, é “[...] 

um meio atrativo que atua sobre o subconsciente dos consumidores, permitindo sua 

utilização alinhada com os objetivos estratégicos dos produtos e das empresas” 

(BASTOS; FARINA; PEREZ, 2006, p.2).  

Nos anúncios publicitários, os especialistas de imagens precisam adequar as 

cores conforme os objetivos da propaganda e o produto que a marca oferece. Para 

Bastos, Farina e Perez (2006, p.153): 

 

O poder de fixar a atenção e conseguir do consumidor uma rápida 

assimilação da mensagem está ligado intimamente à simplicidade da 

imagem, à sua precisão, ao destaque dado ao fator que mais interessa. 

Isto é, realçar e dar foco onde se centraliza a ideia que se pretende 

fixar. A cor mais forte nesse local, ou só utilizada nesse setor dentro 

de um campo neutro, tem a capacidade de ser um vigoroso estímulo 

produzido na retina e que possivelmente tem a maior probabilidade de 

retenção. 

 

 Em outras palavras, um anúncio publicitário deve ter uma linguagem gráfica que 

sensibilize o receptor e cores harmônicas no local focalizado para captar sua atenção. 

 Por meio de estudos já consagrados, pesquisadores e especialistas buscaram 

interpretar as sensações e significados psicológicos das cores na comunicação e 

chegaram a algumas asserções, consideradas, hoje, fundamentos básicos. Em várias 

culturas, a cor branca é usada para neutralizar e purificar, significando paz, 

tranquilidade, liberdade, limpeza. A cor preta corresponde à escuridão, sombras, 

nebulosidade, na nobreza, remete à elegância, e apesar de ser uma cor expressiva e 

angustiante, se combinada com certas cores, propicia um efeito agradável. A cor cinza é 

obtida através da mistura do branco com o preto e simboliza sabedoria e seriedade. A 

cor vermelha possui muitos significados, como a proibição e revolução, festividades, 

energia, emoção, agressividade, fraternidade, paixão, sensualidade etc. A cor amarela 

sugere alegria, espontaneidade, dinamismo, iluminação, conforto. A cor verde está 

conectada à calmaria, equilíbrio, natureza, juventude, esperança. A cor azul indica 

inspiração, confiança, fidelidade, simpatia, sofisticação, e é utilizada para expressar a 

sensação de temperaturas frias. A cor marrom está associada à melancolia; a cor rosa ao 
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encanto, inocência e feminilidade; a prata à modernidade e tecnologia; a dourada à 

fama, glamour, mas também à religiosidade; a laranja à euforia e à tentação (Cf. 

Guimarães, 2000). 

 Assim como a maioria dos anúncios impressos, as peças publicitárias criadas 

para a televisão almejam o destaque do produto e possuem o objetivo de vendê-lo, 

entretanto, a propaganda televisiva lida com o desafio do tempo e do prazo, em que o 

anunciante tem de prender a atenção do telespectador em aproximadamente 30 

segundos, nos parâmetros atuais. De acordo com Garcia, Júnior e Sant´Anna (2009) o 

anúncio para a TV tem de ser “agressivo, rápido, persuasivo e objetivo”, pois assim 

conseguirá ter a atenção do telespectador e fará com que seja lembrado no momento da 

compra, por ser original e marcante. Sugere-se que esses anúncios mostrem muitas 

imagens, envolvam histórias, sonhos, fantasias e, se necessário, palavras, para explicar o 

que as imagens representam na situação. Segundo estudos de Garcia, Júnior e 

Sant´Anna (2009), as peças publicitárias de TV que começam mostrando um problema, 

depois adicionam o produto para resolver o problema e, ao fim, provam a solução, 

convencem quatro vezes mais o consumidor do que propagandas que se limitam a 

divulgar o produto. 

  Assim, para um anúncio publicitário de TV ser bem-sucedido, os profissionais 

do planejamento e produção das propagandas levam em conta alguns fatores, que são 

considerados eficazes, como a presença de celebridades, apresentadores, atores; 

utilização de um mesmo personagem, motivo, ideia, por vários anúncios, modificando a 

apresentação, mas mantendo um núcleo central; demonstração do produto durante o 

anúncio; uso de jingle, música, trilha sonora; utilização de uma história para transmitir a 

mensagem do anúncio; elemento visual, como um desenho, figuras, ângulo do produto, 

expressão do apresentador; utilização de frases ou expressões de rápidas memorizações. 

Além dos meios impressos e da TV, há outro meio em que a publicidade é 

exposta: os outdoors. Nos outdoors, as imagens devem ser simples e as mensagens 

curtas e diretas, pois como esse meio é bastante observado quando as pessoas estão em 

movimento, seja em um carro, ônibus ou andando, elas não irão deter-se a detalhes 

complexos.  

Através da internet e dos avanços tecnológicos, as estratégias de marketing 

procuram cada vez mais utilizar o ambiente online para veicular as peças publicitárias. 

Para os autores Garcia, Júnior e Sant´Anna (2009, p.257): 
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[...] esse ambiente está cada vez mais presente no dia a dia das 

pessoas, tornando-se uma ferramenta muito útil para o trabalho, a 

diversão, a informação e o comércio. É nesse último ponto que se 

torna essencial que o publicitário e profissionais de marketing tenham 

entendimento dessa rede. 

 

Dentre os formatos mais comuns de anúncios na rede estão os sites de busca, 

web banner, e-mail marketing e web site. As páginas dos sites de busca são compostas 

por um campo de pesquisa, que tem como critério a inserção e busca por uma ou mais 

palavras-chave, em que a publicidade ocorre com base no patrocínio das palavras-

chave, através das quais o internauta obterá, além das informações pesquisadas, um 

conteúdo publicitário. O web banner, considerado um dos primeiros modelos virtuais, é 

semelhante à publicidade tradicional e funciona utilizando uma área de um site para 

expor um anúncio. O e-mail marketing é uma forma prática de anunciar uma 

publicidade através do e-mail, porém não se trata de qualquer mensagem publicitária 

para um cliente, mas, sim, de informações e propagandas para clientes já cadastrados na 

base de dados do anunciante; mensagens com o objetivo de aprimorar o contato da 

empresa com seus consumidores antigos ou recentes; ou mensagens com o objetivo de 

adquirir novos consumidores, com um link na publicidade para uma compra virtual. 

Uma das vantagens do e-mail marketing é o baixo custo da execução, no entanto, esse 

tipo de mensagem publicitária também possui desvantagens, como ser vista como spam, 

corrente, golpe, vírus etc. Outra opção é o web site, que é o ambiente virtual de uma 

empresa, uma representação da empresa para o público-consumidor. Um web site deve, 

portanto, ser bem organizado, conter especificidades dos produtos, links e ferramentas 

necessárias para transições online, pois fará com que o público tenha uma imagem 

positiva da empresa/marca.  

Como já retratamos, um dos objetivos da publicidade é o de vender um produto 

ou mesmo uma marca. Segundo Oliveira (2010), a publicidade aliada ao marketing 

utiliza técnicas de vendas e anúncios dinâmicos, a fim de trazer os clientes aos 

respectivos objetivos: a efetuação das compras.  

A publicidade, ao atuar com mensagens positivas, fantasias, sensações de 

sonhos, sucesso, bem-estar, segurança, tranquilidade, prazer, entre inúmeros elementos, 

desperta a atenção do público e o faz “necessitar” de determinado produto. É nesse 

contexto que Severiano (2007) complementa as argumentações ao trazer o mito
5
, 

                                                 
5
 Segundo Barthes (1993) apud Severiano (2007, p.251) o mito é “uma fala roubada e restituída [...]”. 
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proposto por Barthes, e concluir que “[...] grande parte da publicidade contemporânea se 

baseia na „fala mítica‟” (p.252). A autora afirma que o mito produzido pela publicidade, 

apesar de mostrar-se em sua forma (significante), está sempre amparado por um 

conceito (significado), que é constituído pela marca, ou seja, a marca é o que cede o 

significado ao produto, pois sem a marca o produto é pura materialidade, expressa 

somente o seu valor de uso. Porém, como o produto se sobressai, justamente por seu 

valor diferencial, o que a publicidade faz é extrair o sentido original do produto, o 

processo histórico de produção, e, como signo vazio, implementa uma outra 

significação; isso através da arbitrariedade e ideologia, e valores que proporcionam 

realização, poder, status, satisfação etc. Assim, como refere-se a uma fala mítica, “esses 

valores agregados dão ao consumidor a impressão de pertencerem, “naturalmente”, ao 

produto” (SEVERIANO, 2007, p.253). 

Para Sandmann (2000), vender um produto é função da linguagem da 

propaganda, mas não somente quando utiliza marcas linguísticas típicas, como períodos 

interrogativos, verbo no modo imperativo, pronomes pessoais e possessivos de 2ª 

pessoa, vocativos, pronomes de tratamento, pois a persuasão pode estar presente sem 

estas marcas tradicionais. O autor ainda diz que a linguagem da propaganda, para sua 

função estética ou poética, se vale de paronomásia, rima, ritmo, aliteração, toda sorte de 

jogos com palavras. 

Conforme aponta Eco (2000, apud Sandmann, 2000, p.47): 

 

A técnica publicitária, nos seus melhores exemplos, parece baseada no 

pressuposto informacional de que um anúncio mais atrairá a atenção 

do espectador quanto mais violar as normas comunicacionais 

adquiridas (e subverter, destarte, um sistema de expectativas 

retóricas). 

 

O que Eco salienta neste trecho é que a publicidade acredita captar a atenção do 

espectador se aplicar em seus textos uma linguagem que nem sempre corresponde à 

norma culta, por exemplo, ou às máximas conversacionais que orientam as relações 

cotidianas. Exploram-se desvios, invenções, como um léxico criado, formação de novas 

palavras, gírias etc. 

Nesse sentido, Sandmann (2000, p. 51) entende que: 

 

Para vender o produto ou o serviço eles usam os meios considerados 

mais adequados, os que mais eficientemente atingem o alvo. Se griffe 

é mais chique, mais requintado, mais exótico do que marca, griffe vai 

ser usado. 
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A partir destas afirmações, consideramos que as alterações de linguagem na 

publicidade ocorrem pois o campo pressupõe gêneros que permitem mobilizações 

linguísticas, criações, ideias singulares, jogo com palavras, ainda que, muitas vezes, não 

condigam com as regras estabelecidas previamente. Meurer (2005), ao tratar de gêneros, 

traz uma citação bastante significativa de Fairclough em que designa gênero como “um 

conjunto de convenções relativamente estável [...]” (p.81). Ou seja, todo gênero, apesar 

de possuir um modelo, uma estrutura estável, está sujeito à mobilidade, como os 

gêneros que configuram o discurso publicitário, que têm estruturas estabilizadas que os 

definem, porém, permitem variações e deslocamentos para constituir seus resultados, 

basicamente conquistar o público e torná-lo consumidor. 

Para impedir que a publicidade veicule conteúdos enganosos ou abusivos, nos 

anos 1980 foi implantado o CONAR (Conselho Nacional de Autorregulamentação 

Publicitária) uma organização não-governamental que tem como objetivo promover a 

liberdade de expressão publicitária e tutorar as atividades constitucionais da propaganda 

comercial. O CONAR atua pautado por um Código de Autorregulamentação, 

desenvolvido pelo próprio conselho, e não age com multas ou punições, a organização 

tem como foco a ética na publicidade, monitorando e acompanhando anúncios 

publicitários veiculados na mídia para evitar exageros e reparar suas falhas. Quando o 

CONAR constata que um anúncio não está de acordo com as normas éticas, toma 

algumas medidas, como a imposição da alteração do anúncio ou suspensão de sua 

veiculação. 

A seguir, considerando o que pudemos observar sobre como funciona o discurso 

publicitário em diversos meios de comunicação, sua exploração do uso das cores, de 

estratégias de linguagem e persuasão, apresentaremos a metodologia da constituição do 

ethos discursivo (MAINGUENEAU, 2011), inscrita no quadro teórico da Análise do 

Discurso de tradição francesa, a fim de fundamentar as análises das campanhas 

publicitárias da Globo News, isto é, que publicizam o canal jornalístico. 

 

 

3. Ethos discursivo 

 

No capítulo anterior, mencionamos que a publicidade utiliza a persuasão para 

conquistar o público e adquirir consumidores. Aqui, apresentaremos a metodologia que 

permite analisar o ethos discursivo, adotando, inicialmente, a perspectiva da retórica 
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tradicional que considera que, para persuadir um coenunciador, o enunciador deve 

apoiar-se em outros motivos que não os estritamente racionais. Ou seja, a persuasão 

exige não somente a razão, a que se pode referir como logos, mas também que se 

desperte o desejo de crer (sentimentos, emoções) a que podemos referir como pathos, de 

modo que o enunciador crie uma imagem favorável de si mesmo, o que corresponde ao 

ethos. 

Para Maingueneau (2011): 

 

[...] o discurso publicitário contemporâneo mantém, por natureza, uma 

ligação privilegiada com o ethos; ele busca efetivamente persuadir ao 

associar os produtos que promove a um corpo em movimento, a uma 

maneira de habitar o mundo. Em sua própria enunciação, a 

publicidade pode, apoiando-se em estereótipos validados,“encarnar” o 

que prescreve (p.19). 

  

 Em seus estudos sobre o ethos discursivo, Maingueneau (2011, p.13) retoma a 

definição de Aristóteles: 

 

Persuade-se pelo caráter [= ethos] quando o discurso tem uma 

natureza que confere ao orador a condição de digno de fé; pois as 

pessoas honestas nos inspiram uma grande e pronta confiança sobre as 

questões em geral, e inteira confiança sobre as que não comportam de 

nenhum modo certeza, deixando lugar a duvida. Mas é preciso que 

essa confiança seja efeito do discurso, não uma previsão sobre o 

caráter do orador. 
 

 De acordo com essa tradição, o ethos corresponderia a uma imagem que o 

orador faria de si próprio no momento da enunciação, podendo representar uma imagem 

que não seria sua identidade, mas algo criado e mostrado no momento da enunciação, 

com o intuito de persuadir o auditório. Em vista disso, o orador deveria utilizar três 

qualidades distintas para apresentar uma imagem positiva de si: a prudência (phronesis), 

a virtude (aretè) e a benevolência (eunoia). Logo, se seus argumentos fossem cautelosos 

(phronesis), parecessem dignos (aretè) e, se se apresentassem benevolentes (eunoia), o 

orador iria inspirar certa confiança em seu auditório, contribuindo para a construção de 

uma imagem positiva, um ethos ao qual aderir, nos termos de Maingueneau. 

No Dicionário de Análise do Discurso (2004, p.220), no verbete ethos, lemos: 

 

Termo emprestado da retórica antiga, o ethos designa a imagem de si 

que o locutor constrói em seu discurso para exercer uma influência 

sobre seu alocutário. Essa noção foi retomada em ciências da 
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linguagem e, principalmente, em análise do discurso, em que se refere 

às modalidades verbais da apresentação de si na interação verbal. 

 

 

Essa definição pode ser entendida como a imagem do enunciador construída no 

discurso, a imagem que o enunciador constrói de si no discurso. 

Para Amossy (2005, p.9): “Todo ato de tomar a palavra implica a construção de 

uma imagem de si. Para tanto, não é necessário que o locutor faça seu autorretrato, 

detalhe suas qualidades nem mesmo que fale explicitamente de si”. Ou seja, para a 

autora, todo discurso, quando é proferido, carrega uma imagem de si, o discurso 

expressa marcas de quem enuncia. Porém, não é necessário que o enunciador descreva 

suas habilidades, nem que fale explicitamente de si, pois sua cultura, conhecimentos e 

costumes são suficientes para constituir uma representação de sua pessoa. 

Embora o ethos seja ligado diretamente ao ato da enunciação, é possível que o 

coenunciador construa também um ethos do enunciador antes mesmo que ele diga algo. 

Assim sendo, Maingueneau propõe a compreensão de duas dimensões: o ethos 

discursivo e o ethos pré-discursivo. Enquanto o ethos discursivo é a imagem de si 

construída discursivamente limitando-se à enunciação, o ethos pré-discursivo é 

caracterizado por uma imagem do enunciador delimitável antes mesmo que ele enuncie, 

conforme valores e práticas de uma dada comunidade discursiva, conforme os 

imaginários que nela se instituem. Porém, essas diferentes dimensões não deixam de se 

relacionar: o ethos pré-discursivo pode ou não ser certificado pelo ethos discursivo; e/ou 

o ethos discursivo pode fazer uma reformulação da imagem inicialmente formada. 

Conforme a teoria, o ethos resulta da interação entre o ethos pré-discursivo, 

ethos discursivo (ethos mostrado), de elementos do texto, ao enunciar (ethos dito) 

diretamente ou indiretamente. Segundo Maingueneau (2011): 

 

A distinção entre ethos dito e mostrado se inscreve nos extremos de 

uma linha contínua, uma vez que é impossível definir uma fronteira 

nítida entre o “dito” sugerido e o puramente “mostrado” pela 

enunciação. O ethos efetivo, construído por tal ou qual destinatário, 

resulta da interação dessas diversas instâncias (p.18 – grifos originais). 
 

 

Assim sendo, o autor (2011) nos apresenta um diagrama com a dinâmica de 

construção de imagens e imaginários que se articulam produzindo efeitos de sentido, tal 

como o processo de incorporação do espectador, instituído como coenunciador, se põe a 

funcionar. (As flechas duplas indicam que há interação). 
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                                                      ethos efetivo 

  

             ethos pré-discursivo                               ethos discursivo 

              

                                                                       ethos dito                  ethos mostrado 

 

estereótipos ligados aos mundos éticos  

 

 

De acordo com o esquema retratado acima, consideraremos que o ethos 

efetivo da Globo News é construído através da publicidade criada para o canal; o 

ethos pré-discursivo corresponde à imagem que o coenunciador faz do canal, com 

base em outros aspectos que não o ato das enunciações; o ethos discursivo é a 

imagem que o enunciador (Globo News) faz de si nos momentos em que enuncia; o 

ethos dito é o modo como o canal Globo News apresenta seu jornalismo ao 

espectador, neste caso, corresponde às peças publicitárias; o ethos mostrado é aquilo 

que o canal Globo News mostra em seus enunciados jornalísticos; e todos esses 

elementos estão relacionados aos estereótipos ligados aos mundos éticos, que 

condizem com as condutas e comportamentos que o jornalismo deve ter no mundo, 

principalmente no que se refere a deontologia e códigos de ética (Cf. Relatório 

Parcial, p.11). 

Segundo Maingueneau (2011), a noção de ethos está associada a uma voz, a 

um tom, a um fiador que identifica na enunciação escrita ou oral um caráter, 

correspondente a traços psicológicos, e uma corporalidade, correspondente a uma 

constituição física, e a partir dessas representações estereotipadas, avaliadas 

positivamente ou negativamente, contribui para confirmar ou modificar o vetor 

semântico da enunciação. 

Ainda segundo o autor (2008), através do ethos, o coenunciador está 

convocado a um lugar, inscrito na cena da enunciação que o texto implica. Esse 

modelo de abordagem da maquinaria discursiva é composto por três cenas 

mutuamente implicadas: cena englobante, cena genérica e cenografia. A cena 

englobante refere-se ao tipo de discurso (publicitário, administrativo, filosófico etc.); 

a cena genérica corresponde ao gênero em que o tipo de discurso toma forma 
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(editorial, guia turístico etc.), e quanto à cenografia, é a cena de fala que o discurso 

pressupõe para poder ser enunciado. 

Nas duas campanhas que nos propusemos a analisar – “Nunca” e 

“Informação é vital” – podemos assim notar essas três cenas da enunciação: a cena 

englobante refere-se ao discurso publicitário, as cenas genéricas das campanhas 

giram em torno de um ritmo poemático, com jogo de palavras e rimas, e a 

cenografias das peças publicitárias serão especificadas nas análises, no capítulo 

seguinte, onde também recuperaremos aspectos da história da Globo News, 

cenografia do canal e posicionamento, já apontados no Relatório Parcial. 

 

 

4. Análises 

 

Neste capítulo, retomaremos alguns aspectos da história da Globo News e sua 

publicidade e analisaremos as campanhas publicitárias “Nunca” e “Informação é vital”, 

conforme a metodologia que permite depreender um ethos discursivo. Ainda faremos 

outra – e breve – análise sobre vinhetas do canal e outras peças publicitárias que 

circulam nos intervalos da programação do canal Globo News, por entendermos que a 

publicização do canal jornalístico se conjuga ao que ele publiciza na constituição de sua 

imagem. Esse acréscimo de dados ao córpus inicial pareceu inescapável, na medida em 

que, no estudo da circulação das campanhas, fomos frequentemente chamados a 

observar enunciados com os quais as campanhas se solidarizam ou se chocam, num 

jogo interdiscursivo no qual os sentidos efetivamente se produzem.  

 

 

4.1 Retomadas sobre o canal Globo News e sua publicidade 

 

Conforme apontamos no Projeto e no Relatório Parcial, a TV paga no Brasil teve 

seu surgimento nos anos 1990 e, com isso, trouxe ao mercado nacional os canais 

nacionais no formato All News, inspirado em canais de notícias internacionais. Em 

1996, o Grupo Globo implantou o canal Globo News, primeiro canal brasileiro de 

jornalismo 24 horas, com o slogan “A vida em tempo real”, que afirmava o jornalismo 

simultâneo, transmitido enquanto o fato estava ocorrendo (Cf. Relatório Parcial, p.16). 
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Anos mais tarde, em outubro de 2010, a Globo News sofreu transformações visuais e o 

slogan passou de “A vida em tempo real” para “Nunca desliga” (que permanece nos 

dias atuais), alterando seu posicionamento: não se trata mais de transmitir a vida 

acontecendo, mas de manter-se ligada nos conteúdos a divulgar, deslizando-se para o 

meio em si, onde a manutenção de uma circulação é posta em relevo e não o que é posto 

em circulação. 

O canal compõe sua programação com noticiários ao vivo, programas de 

entrevistas e debates, programas culturais e de curiosidades, e, durantes os intervalos 

circula, além de suas próprias peças publicitárias e vinhetas, anúncios de automóveis, 

instituições financeiras, companhias aéreas, seguradoras, academias, entre outras.  

Durante a exibição dos noticiários e de alguns programas, o lead da notícia é 

projetado na tela da TV, juntamente com manchetes em movimento, que são 

consideradas os assuntos de destaque do dia. Há também o logo da Globo News, que se 

encontra localizado na parte superior da tela, na lateral esquerda; na parte inferior é 

exibido o logo do programa que está em execução e o site g1.com.br; na lateral direita e 

inferior da tela é mostrado o horário oficial de Brasília. Todos estes elementos visuais 

que compõem a tela da TV, e que consideraremos a cenografia do canal, somados ao 

slogan e posicionamento “nunca desliga”, que trata de manter-se ligado nos conteúdos a 

divulgar, evocam imaginários de aceleração e criam um ethos de rapidez e agilidade a 

Globo News.  

Em outubro de 2010, a agência F/Nazca Saatchi & Saatchi
6
 anunciou seu 

primeiro trabalho para a divulgação do canal Globo News. A campanha intitulada 

“Nunca” contém um vídeo
7
, que ainda pode ser acessado na plataforma YouTube, e 

anúncios publicitários, que também se encontram disponíveis em blogs na rede
8
. 

Em julho de 2013, a Globo News lançou a campanha “Informação é vital”, 

produzida pela mesma agência F/Nazca Saatchi & Saatchi em parceria com a 

comunicação da Globo, com dois vídeos, anúncios publicitários, peças para mobiliários 

urbanos e vinhetas. Os vídeos, com aproximadamente trintas segundos de duração, 

comparam informação a água e comida, e foram veiculados na Globo News, no canal 

                                                 
6
 A agência F/Nazca foi criada em 1994 e está vinculada à rede internacional de agências Saatchi & 

Saatchi. A agência é responsável por criar slogans de sucesso, como “Desce redondo” para a Skol, “O 

melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed” para a Unimed, além de propagandas para 

as marcas Sadia, Trident, Mizuno, Honda, entre outras. 
7
 Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=SbuHzjAtTkk. Acesso em fevereiro de 2016. 

8
 Blog Rodrigo Pia, um dos locais que se encontram imagens dos anúncios da campanha. Disponível em: 

https://rodrigopia.wordpress.com/2010/10/page/3/. Acesso em: 16/04/2016 

https://www.youtube.com/watch?v=SbuHzjAtTkk
https://rodrigopia.wordpress.com/2010/10/page/3/
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aberto Globo, nos canais Globosat
9
 e nos cinemas dos grupos Cinemark e UCI do Rio 

de Janeiro, São Paulo, Brasília e Recife, e ainda podem ser acessados na plataforma 

YouTube
10

. Os três anúncios se intitulam: “Quanto mais interesses você tem, mais 

interessante você fica”, “Fatos mudam a história. E saber tudo sobre eles pode mudar a 

sua” e “Informação é o cachorro no mato” e, de acordo com informações no site da 

agência, estamparam as páginas dos principais jornais e revistas do Brasil. As peças 

para mobiliários urbanos e bancas do Rio de Janeiro exibiam: “Torne-se indispensável”, 

“Uma informação puxa outra que puxa você” e “Informação é o cachorro no mato”; e as 

quatro vinhetas, inspiradas nos títulos dos anúncios e peças, que circularam em 

monitores do Aeroporto de Congonhas e em estações de metrô, em São Paulo, em 

ônibus e TVs de elevadores de prédios comerciais do Rio de Janeiro e de São Paulo, 

eram: “Uma informação puxa outra que puxa você. Informação é vital”, “Quanto mais 

interesses você tem, mais interessante você fica”, “Informação é o cachorro no mato” e 

“Torne-se indispensável”. 

Os locais de veiculação da campanha “Informação é vital” mencionados acima, 

tais como Rede Globo, canais Globosat, cinemas Cinemark e UCI, Aeroporto de 

Congonhas, entre outros, podem ser considerados, segundo o conceito de fiador de 

Maingueneau (2011) que apresentamos no capítulo anterior, como fiadores que 

confirmam e apoiam os enunciados da Globo News, atribuindo-lhe valor. 

Em 2014, foram lançadas cinco vinhetas com duração de quinze segundos que 

eram alternadas e circulavam após o encerramento de cada programa do canal: “Notícia 

é aquilo que você não sabe... ainda”, “Saber um pouco de tudo, ou saber tudo de um 

pouco? Escolha você”, “Quando o cotidiano surpreende, a notícia acontece”, “Tudo tem 

uma matéria-prima, a nossa é a realidade” e “No ar 24 horas por dia, porque ninguém 

nasce sabendo”. É interessante verificar como, nas relações parafrásticas entre estes 

enunciados, saber e ter notícia podem ser intercambiados, e assim constrói-se a ideia de 

que ter notícia é adquirir um saber sobre a realidade, o cotidiano, essa “matéria-prima”. 

No ano seguinte, o canal apresentou ao público uma nova campanha, que não 

analisaremos nesta pesquisa, mas não podemos deixar de registrá-la. A campanha 

contém o vídeo “Sinta a notícia” e vinhetas de aproximadamente 10 segundos que 

                                                 
9
 Globosat é uma produtora de conteúdo, destinado a TV paga, pertencente ao Grupo Globo. Ao todo, são 

51 canais, dentre eles Globo News, Canal Brasil, GNT, Bis, Canal OFF, Multishow, SporTV, Premiere, 

Rede Telecine, Megapix, Universal Channel, Canal Viva etc.   
10

 Os vídeos se encontram no canal da agência F/Nazca Saatchi & Saatchi e podem ser acessados no link: 

Água - https://www.youtube.com/watch?v=hhCpmCA4Qwg. / Comida - 

https://www.youtube.com/watch?v=e_2EnllNf2k. Acesso em fevereiro de 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=hhCpmCA4Qwg
https://www.youtube.com/watch?v=e_2EnllNf2k
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circulavam nos intervalos ou após o término de cada programa/telejornal 

enunciando: “Evite as certezas”, “Aprofundar não é complicar”, “Credibilidade é 

diferente de tomar partido”, “Igualdade não é privilégio, é direito”, “Seriedade não é 

sinônimo de chatice”, “Para mudar o mundo, comece por você mesmo”, “Tudo o 

que é vivo pulsa, sinta a notícia”, “Quem começa com a pergunta errada, não 

encontra a resposta certa”. Em termos de mundos éticos, observa-se que são 

convocadas cenas validadas e pré-construídos sobre os quais se constrói a imagem 

de quem conhece esses mundos e é capaz de enunciar o que neles tem validade: as 

certezas são relativas; o aprofundamento pode ser inteligível e não tem nada a ver 

com complicação ou com chatice, mas com seriedade de propósitos, disposição de 

conhecer; tomar partido pode tirar legitimidade daquilo que deve ser fiável, isto é, a 

isenção posta como valor máximo do credível; a igualdade que muitos entendem 

como conquista de quem gritou mais alto é, de fato, uma garantia constitucional; 

mudar o mundo depende de cada um estar disposto à mudança e, no meio disso, a 

notícia pulsa como um ser vivo porque, nasce da pergunta certa, pelas mãos de quem 

sabe perguntar: esse enunciador que está acima de tudo e de todos, do bem e do mal, 

que enuncia proverbialmente. 

 Com a chegada da internet, a Globo News se conectou com contas no 

Twitter, Facebook e Instagram, em que divulga vídeos de notícias, chamadas de 

programas que entrarão no ar e bastidores; disponibiliza sua programação para os 

assinantes acompanharem o canal ao vivo por computador, celular ou tablet; libera 

vídeos no site g1.globo.com/globo-news; e através de um aplicativo gratuito para 

celulares os vídeos do que é referido como os principais acontecimentos do dia (Cf. 

Relatório Parcial, p. 22). 

No capítulo em que resenhamos a teoria do ethos discursivo, apresentamos o 

conceito de cenas da enunciação e explicitamos que, no contexto em análise, a cena 

englobante refere-se ao discurso publicitário; as cenas genéricas das peças que 

compõem as campanhas apresentam enunciados com um ritmo poemático, com jogo 

de palavras e rimas; e reservamos a cenografia das peças publicitárias para serem 

especificadas neste capítulo, a seguir. 
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4.2 Análise Campanha “Nunca” 

 

O vídeo da campanha “Nunca” tem como cenografia uma sequência de imagens 

do dia a dia de jornalistas e desafios da profissão, juntamente com enunciados 

projetados que enfatizam os afazeres desses profissionais, como uma espécie de regra: 

“Nunca ignorar. Nunca se acomodar. Nunca relaxar. Nunca descansar. Nunca desistir. 

Nunca se intimidar. Nunca fraquejar. Nunca subestimar. Nunca deixar barato. Nunca 

cochilar. Nunca desligar”. 

No vídeo, observamos como características da cenografia jornalistas 

caminhando pelas ruas com câmeras e equipamentos para a gravação de uma 

reportagem; jornalistas em escritórios escrevendo textos em computadores; jornalistas 

se preparando para entrar no ar e apresentar os programas; jornalistas construindo 

notícias em diversos locais; os obstáculos e erros do repórter ao cobrir um fato na rua; 

diretores orientando apresentadores e repórteres.   

 Os três anúncios publicitários têm como cenografia imagens de olhos abertos, 

em uma dimensão ampliada, com enunciados semelhantes ao do vídeo:  

 

1) “Nunca subestimar. Nunca superestimar. Nunca esquecer. Nunca fraquejar. Nunca 

desanimar. 24 horas. A todo instante. Por todos os ângulos” (Figura 1); 

 

2) “Nunca ignorar. Nunca deixar para lá. Nunca desistir. Nunca escolher um lado. 

Nunca se intimidar. 24 horas. A todo instante. Por todos os ângulos” (Figura 2); 

 

3) “Nunca esconder. Nunca descansar. Nunca se acomodar. Nunca bobear. Nunca 

deixar de lado. 24 horas. A todo instante. Por todos os ângulos” (Figura 3) 

 

 

Figura 2 Figura 1 

https://www.youtube.com/watch?v=SbuHzjAtTkk
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A primeira observação que fizemos diz respeito às similaridades sintáticas entre 

os enunciados do vídeo e dos anúncios: o advérbio de negação nunca, em todos os 

enunciados, precede o verbo e o modifica, intensificando a ação. Ou seja, esta 

campanha publicitária, ao trazer estes enunciados específicos, que sugerem um ritmo 

poemático, com jogo de palavras e rimas, possui como propósito, segundo o 

funcionamento do discurso publicitário, a cena englobante em questão, persuadir o 

coenunciador e fazê-lo crer que a Globo News e seus jornalistas de modo algum 

desconsideram os fatos, falham ou param de produzir notícias. A publicidade produz 

para o canal o ethos de um jornalismo competente e incessante, que está sempre 

descobrindo notícias importantes, nunca mente para o público, sempre mostra a verdade 

dos acontecimentos, e implicitamente apresenta seu objetivo: vender o jornalismo 

Globo News. 

 Podemos notar também que os enunciados da campanha estão apoiados em duas 

cenografias distintas. No vídeo, a cenografia é composta por imagens do dia a dia de 

jornalistas e desafios da profissão, enquanto as dos anúncios são compostas por um olho 

aberto em uma dimensão ampliada. O significado das imagens contendo o olho aberto 

pode estar associado ao enunciador Globo News, que assume o ethos de um jornalismo 

eficiente e incessante porque tem olhos para ver a realidade, o cotidiano, exprime que 

está “olhando” os fatos que estão ocorrendo e que não para de produzir notícias – um 

saber sobre o real –, que “não desliga” (de acordo com seu posicionamento privilegiado, 

tecnicamente amparado, reiterado nos slogans, como vimos). Percebe-se também que 

em cada anúncio há um tipo de veículo dentro de cada olho: no primeiro, um caminhão 

sobre terra; no segundo, um navio sobre água; no terceiro, um satélite de comunicação, 

o que remete à ideia de que o canal de notícias está presente em várias superfícies do 

globo para informar o público dos acontecimentos de quaisquer escalas. 

 

Figura 3 
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4.3 Análise Campanha “Informação é vital” 

 

A campanha “Informação é vital” é composta por dois vídeos, de trinta 

segundos, um que compara informação a água, e outro a comida.  

O vídeo que compara informação a água tem como cenografia várias imagens 

associadas à água, juntamente com a locução dos enunciados: “Se for só uma gotinha, 

não sacia. Se for demais, afoga. Se está contaminada, não serve. Se não analisar, é um 

perigo. Se não usar, evapora. Sem conhecer a fonte, não dá pra confiar. E se não chegar 

até você, é inútil. Informação é que nem água: vital”. Mais uma vez, o que referimos por  

estrutura poemática se formaliza em frases curtas, com uma organização frasal que 

reitera o raciocínio /se x, então y/, apoiadas em cenas validadas socialmente por um 

saber proverbial que conduz a uma asserção final inquestionável: sem informação sobre 

a realidade não é possível continuar sobreviver, morre-se. 

A primeira imagem do vídeo exibe um fundo de um recipiente de vidro sendo 

enchido com água, emergindo o som do fluxo da água e, logo após, de um ângulo 

superior, o recipiente inteiro, sobre uma mesa de madeira. A terceira imagem, um 

gargalo de garrafa destilando uma única gota de água, e a quarta, um rosto com olhos 

fechados e boca aberta recebendo a gota, vem acompanhada da locução do enunciado 

“Se for só uma gotinha, não sacia”, com um efeito sonoro de drama/suspense, que 

permanece até o fim do vídeo. Do ponto de vista da informação, este enunciado 

reproduz o discurso de que um trecho noticioso, um conteúdo pequeno com poucas 

palavras, não dará sustento à mente de uma pessoa, não a saciará intelectualmente. A 

publicidade mostra, através deste discurso textualizado, que as informações do canal 

não são pequenas, produzindo um ethos informativo de quem opera com conteúdos 

significativos. 

As duas imagens seguintes são de inúmeras gotas de água, como uma 

circunstância chuvosa, com a locução do enunciado “Se for demais, afoga”. Ao tratar da 

informação, este enunciado traz o discurso de que informação em excesso é supérflua e 

mesmo sufocante. Com isso, a mensagem publicitária sugere que as informações da 

Globo News não abusam dos conteúdos a ser noticiados, não exageram, produzindo um 

traço ético de moderação e equilíbrio. 

A imagem seguinte é a de uma cachoeira poluída com lixos e espumas brancas, 

com o enunciado “Se está contaminada, não serve”. Quando se diz que uma informação 

está “contaminada” significa que é uma informação falsa, possivelmente sem isenção, 

https://www.youtube.com/watch?v=hhCpmCA4Qwg
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que não terá utilidade para conhecer a realidade. A partir desse discurso textualizado, a 

peça publicitária produz para o canal Globo News um ethos de verdadeiro e útil.  

O enunciado “Se não analisar, é um perigo” é pronunciado juntamente a duas 

imagens, em que um equipamento com lupas analisa uma gota de água e faz 

transparecerem suas particularidades, ampliadas e detalhadas. Sabe-se, conforme a 

deontologia do campo, que uma informação sempre deve ser averiguada antes de ser 

noticiada, com esse discurso textualizado, o ethos criado para a Globo News é o de 

analítica, que constata de maneira minuciosa as notícias, observa detalhes, preocupa-se 

com a profundidade e complexidade das informações que serão noticiadas. 

Aos quinze segundos do vídeo, a imagem é a de um copo comum de vidro 

completo com água, sobre uma mesa de madeira. Neste frame, é utilizada uma técnica 

chamada de time lapse, em que várias imagens são disponibilizadas em um mesmo 

segundo, reproduzindo a sensação de um aceleramento do tempo, assim, o copo que no 

início da imagem estava cheio d‟água, vai se esvaziando, conforme a locução “Se não 

usar, evapora”. Com base no enunciado de que a informação “evapora” quando ela não 

está em uso, é esquecida, apagada, ocultada dos meios de comunicação, indica-se que a 

Globo News dá informações que estarão sempre em uso pelos coenunciadores, pois o 

canal produz informações 24 horas, criando um ethos de circulação constante, 

incessante. 

A imagem seguinte é a de um escoamento de água em um local misterioso, com 

o enunciado “Sem conhecer a fonte, não dá pra confiar”. Sabe-se que nem sempre 

jornalistas assistem a um acontecimento em primeira-mão, por isso necessitam das 

fontes jornalísticas, que podem ser pessoas, entidades, dados, documentos escritos ou 

audiovisuais. A partir disso, sugere-se, neste frame, que a Globo News diz busca fontes 

de qualidade, que acumulam reputação, credibilidade e sensibilidade para o interesse 

público, produzindo um ethos de confiança. 

A seguir, as imagens são de um recipiente de vidro com água despencando no ar 

e se rompendo no chão, com o enunciado “E se não chegar até você, é inútil”. Constrói-

se com esse enunciado multimodal a importância de uma informação: se ela não atingir 

uma pessoa, ou uma nação, ela não terá valor significativo, será desnecessária. Através 

desse discurso textualizado, a Globo News se mostra como produtora de informações 

úteis porque chegam com facilidade até o público, seja por TV, site, aplicativo para 

celular etc., estabelecendo, assim, um ethos de alcançável e acessível. 
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O enunciado “Informação é que nem água: vital” encerra o vídeo e é 

pronunciado ao longo de três imagens que vão se sucedendo: um copo de vidro sendo 

enchido com água, uma torneira aberta escoando água e plantas sendo irrigadas. Nesse 

último enunciado, a Globo News evoca um ethos de vitalidade, um jornalismo 

fundamental para a vida de um ser humano porque se oferece na justa medida, assim 

como a água que escoa da torneira e que irriga as plantas. 

O vídeo que compara informação com comida tem como cenografia imagens 

associadas a refeições e alimentos, e traz simultaneamente a locução dos enunciados: 

“Se não for fresca, não serve. Sem conteúdo, não sustenta. Muito rebuscada, complica. 

Se não cheirar bem, é melhor investigar. Se não acrescenta, você deixa de lado. Sem 

bom senso, não é levada a sério. E quando é feita por quem entende, você vê logo a 

diferença. Informação é que nem comida: alimenta”. 

O vídeo se inicia com várias imagens que se sucedem, capturadas de um ângulo 

superior: a primeira imagem corresponde a uma mão adicionando molho/tempero em 

uma refeição típica brasileira: arroz, feijoada e couve; em seguida, uma mão direita 

adicionando queijo ralado em um prato de sopa; na terceira, um pedaço de pizza sendo 

colocado em um prato; na quarta imagem, uma mão feminina fincando o garfo em uma 

salada de alface; na próxima, uma mão despejando molho de soja sobre um prato com 

yakissoba. Após a sucessão destas imagens, ocorre a locução do primeiro enunciado “Se 

não for fresca, não serve” juntamente a uma imagem de frutas cítricas murchando e 

embolorando. O mesmo efeito sonoro de drama/suspense que compõe a peça que 

homologa informação a água aparece neste instante e permanece até o fim do vídeo. 

Neste enunciado, uma informação fresca corresponde a uma informação recente, que 

acaba de acontecer e ser noticiada, e induz-se a ideia de que o que a Globo News faz é 

dar uma informação recente, que oferece a seus coenunciadores informações sempre 

novas e urgentes para seu público, produzindo um ethos de atualidade, sintonia com o 

tempo vivido. 

A imagem seguinte é a de um homem observando um pastel mordiscado sem 

recheio, com a locução do enunciado “Sem conteúdo, não sustenta”. Quando uma 

informação não tem um conteúdo adequado, não gera conhecimentos ao coenunciador, 

assim, a partir desse enunciado multimodal, a Globo News aparece como tendo 

informações com conteúdos significativos, capazes de sustentar seu consumidor, 

apresentando um ethos de fortalecedora e saciante. 

https://www.youtube.com/watch?v=e_2EnllNf2k
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A imagem seguinte é a de duas mãos com talheres especiais tentando prensar 

uma porção de escargots, com o enunciado “Muito rebuscada, complica”. Ao divulgar 

uma notícia, a mídia jornalística deve se importar em expor os fatos de uma forma 

descomplicada, para qualquer coenunciador entender rapidamente o que está sendo 

transmitido. Apoiada neste discurso que se desdobra da deontologia do campo, produz-

se para a Globo News um ethos de simplicidade, ao sugerir que suas notícias não são 

requintadas, a ponto de dificultar o consumo de seu público. 

O enunciado “Se não cheirar bem, é melhor investigar” é pronunciado 

juntamente a uma imagem de um homem averiguando um recipiente com alimento que 

estava na geladeira. Quando uma informação chega até o coenunciador e não parece ser 

confiável, aconselha-se investigar suas fontes. Nesse enunciado, a Globo News 

evidencia-se como um fornecedor que antes de divulgar uma notícia analisa as fontes, 

produzindo-se, assim, um ethos de fidedignidade e segurança. 

A imagem seguinte é a de uma pessoa retirando a decoração de ervas de um 

prato com risoto, com a locução do enunciado “Se não acrescenta, você deixa de lado”. 

Quando a informação não tem clara função de fortalecer o que se oferece, perde o 

interesse. A Globo News aparece, então, como forncedora que demonstra preocupação 

em divulgar e noticiar informações que acrescentem algo, que tem função, criando um 

ethos de utilidade e de engrandecimento. 

O enunciado “Sem bom senso, não é levada a sério” é pronunciado em 

conjunção com a imagem de uma torre de camarões que traz em seu topo fogos de 

artifício. A expressão “bom senso” está ligada a questões de sabedoria e prudência, 

sugerindo que a Globo News entende que, se não for prudente, não terá valor, portanto 

suas informações são dignas e corretas, na medida adequada ao consumo, evocando-se, 

com isso, um ethos de sensatez. 

A seguir, a locução do enunciado “E quando é feita por quem entende, você vê 

logo a diferença” é manifestada em conjunção a imagem de dois pratos brancos com 

ovos fritos, no prato esquerdo o ovo está aparentemente bem-feito, enquanto o do lado 

direito está com um aspecto asqueroso. Neste enunciado, a Globo News afirma que 

possui jornalistas competentes que sabem fazer e divulgar notícias excelentemente, 

produzindo um ethos de especialização e eficácia. 

O último enunciado – “Informação é que nem comida: alimenta” – é proferido 

ao longo de uma imagem com legumes em movimento e de várias imagens de bocas 

mastigando/ingerindo alimentos. Produz-se o sentido de que o que é produzido ou 
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reproduzido pela Globo News são informações que ampliam o conhecimento do 

público, acrescentam conteúdos, desenvolvem inteligências, nutrem a mente das 

pessoas, criando um ethos de essencialidade e obrigatoriedade. 

A estrutura poemática, com cadência rítmica e reiteração da estrutura /se x, 

então y/ é retomada também nesta peça e também aqui conduz a um fecho que dá a ver 

a imprescindibilidade da notícia que caracteriza esse jornalismo. 

As semelhanças encontradas entre os dois vídeos se dão porque, como fazem 

parte de uma campanha publicitária de sustentação, em que o objetivo é o de manter nos 

veículos de mídia o produto jornalístico já existente no mercado, tiveram um mesmo 

planejamento e tema. E essas semelhanças se produzem materialmente, no modo como 

língua e imagens se conjugam. São sonoras, ambos têm um efeito sonoro de 

drama/suspense; locucionais, a locução é realizada pela mesma voz masculina; 

sintáticas, a constituição dos enunciados é parecida, a conjunção subordinativa 

condicional “se” aparece diversas vezes, indicando uma hipótese para o enunciado 

principal; semânticas, ambos utilizam metáforas (água/comida) para compararem à 

informação. A linguagem utilizada nas propagandas não se vale de períodos 

interrogativos ou vocativos, a persuasão, neste caso, está presente em outras marcas, 

como na estrutura poemática a que nos referimos, ritmo e jogo com palavras, e somente 

nos últimos enunciados, que são fecho de raciocínio, asserções conclusivas, tanto no 

vídeo da água quanto no da comida, o objetivo da publicidade é apresentado: vende-se o 

jornalismo da Globo News busca ao compará-lo com dois elementos vitais para a 

sobrevivência dos seres humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os anúncios publicitários que fazem parte da campanha se intitulam: “Quanto 

mais interesses você tem, mais interessante você fica” (Figura 6), “Fatos mudam a 

Figura 4 – Vídeo Água Figura 5 – Vídeo Comida 
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história. E saber tudo sobre eles pode mudar a sua” (Figura 7) e “Informação é o 

cachorro no mato” (Figura 8). Nos dois primeiros, ainda há outro texto, em cor branca, 

que enuncia: “Informação. Quando é bem-feita, dá vontade de ver mais. Quando é 

completa e aprofundada, leva você mais longe”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No primeiro anúncio, o enunciador propõe que o coenunciador busque notícias, 

apreenda conteúdos significativos e mantenha-se sempre informado para ser uma pessoa 

interessante e culta. No segundo anúncio, pode-se compreender que muitos fatos que 

ocorrem no mundo são o substrato da história, em ocorrências memoráveis, e quando o 

coenunciador se dispõe a saber sobre estes fatos, ele carrega consigo um conjunto de 

informações que o possibilita dialogar com outros sobre diversos assuntos firmando 

posições sobre o que acontece. Nos dois enunciados há a utilização de pronomes, no 

primeiro, o pronome pessoal de tratamento “você” e, no segundo, o pronome possessivo 

“sua”, que finaliza o enunciado e acompanha o substantivo implícito “história”. Dessa 

forma, nos dois enunciados, o enunciador se dirige diretamente ao coenunciador, 

manifestando um ethos de simpatia e proximidade, que expressa preocupação com os 

saberes do coenunciador e de seu comportamento no mundo. 

O terceiro anúncio é apoiado em um discurso popular antigo: “estar no mato sem 

cachorro”, que tem o significado de desorientação, pois o cachorro é considerado um 

guia. O enunciado do anúncio publicitário retoma esse discurso e o atualiza: informação 

é crucial, assim como ter um cachorro no mato, que guiará o coenunciador, evocando-se 

aí um ethos de essencialidade. 

As peças para mobiliários urbanos e bancas do Rio de Janeiro exibiam: “Uma 

informação puxa outra que puxa você” (Figura 9), “Torne-se indispensável” (Figura 10) 

e “Informação é o cachorro no mato”. 

Figura 6 Figura 7 Figura 8 
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No primeiro enunciado, o enunciador afirma que produz informações a todo o 

momento e, com isso, atrai o coenunciador, produzindo um ethos de ininterrupção e 

convicção. No segundo, “Torne-se indispensável”, o enunciador propõe que o 

coenunciador leia e assista às notícias com conteúdos significativos para se tornar uma 

pessoa interessante e imprescindível na organização social, manifestando um ethos de 

autoridade e proximidade, que expressa preocupação com os saberes do coenunciador e 

de seu comportamento no mundo. O enunciado “Informação é o cachorro no mato” já 

foi analisado anteriormente, pois também contempla um anúncio publicitário. 

As quatro vinhetas, inspiradas nos títulos dos anúncios e peças, trazem os 

enunciados já analisados: “Uma informação puxa outra que puxa você” (Figura 11), 

“Quanto mais interesses você tem, mais interessante você fica” (Figura 12), 

“Informação é o cachorro no mato” (Figura 13) e “Torne-se indispensável” (Figura 14). 

As vinhetas possuem um mesmo design visual com um background preto e enunciados 

em caixa alta e imagens em vermelho, cores que compõem o logotipo da Globo News. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 9 Figura 10 

Figura 11 Figura 12 

Figura 13 Figura 14 
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Como se pode verificar, essas peças retomam os traços éticos do vídeos 

analisados e, como ocorre em campanhas publicitárias, apoiam-se umas nas outras, 

configurando a campanha de manutenção de uma imagem para o produto ou serviço: o 

jornalismo da Globo News. 

 

 

4.4 Breve análise de vinhetas e peças publicitárias que circulam no canal Globo 

News 

 

Em 2014, foram lançadas cinco vinhetas com duração de quinze segundos que 

eram alternadas e circulavam após o encerramento de cada programa do canal, com os 

enunciados: “Notícia é aquilo que você não sabe... ainda”, “Saber um pouco de tudo, ou 

saber tudo de um pouco? Escolha você”, “Quando o cotidiano surpreende, a notícia 

acontece”, “Tudo tem uma matéria-prima, a nossa é a realidade” e “No ar 24 horas por 

dia, porque ninguém nasce sabendo”. A partir destes enunciados, retomam-se os traços 

éticos comentados anteriormente, em alguns casos com slogans inteiramente repetidos, 

com os quais constrói-se para a Globo News um ethos eficiente e incessante, um 

jornalismo que noticia o que o coenunciador não sabe e passará a saber, que informa 

sobre a realidade com obsessão por manter-se nesse pacto fundamental de sobrevivência 

–  está no ar 24 horas etc. 

As vinhetas têm o mesmo design das vinhetas da campanha “Informação é vital” 

analisadas acima, como um background preto e imagens e enunciados em vermelho, 

cores que compõem o logotipo da Globo News e produzem um efeito de suspense, 

tensão: esse padrão de cores é típico da advertência que se dá a ver irrompendo no 

escuro. Abaixo, algumas imagens das vinhetas que foram capturadas da TV com 

dispositivo próprio, pois não se encontram disponíveis na rede. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: cinco vinhetas 
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 Além das próprias vinhetas do canal, nos intervalos comerciais circulam 

propagandas das marcas Renault, Nissan, Citroen, Honda, Jeep, Mitsubishi, Caixa 

Federal, Itaú, Emirates, Outlet Premium, Grupo Souza e Silva, Sistema de Ensino 

Positivo, Intelbras, Bradesco Seguros, Smart Fit, Targifor, Natura, Trivago, Asics, 

Crizal, entre outras. Empresas de grande porte, todas elas corporações transnacionais, de 

diferentes ramos de negócios, que avalizam o canal, se põem também como uma 

espécie de notícia sobre o que há no mundo e, assim, compõem o quadro do que se deve 

saber para seguir vivo. Isto é, entendemos que as peças publicitárias que circulam nos 

intervalos do canal contribuem para construir o ethos do jornalismo que configura a 

Globo News. Assim também vemos, a partir desses anúncios, que os coenunciadores do 

canal são pré-determinados: a Globo News “fia” os discursos de essencialidade dessas 

marcas e constrói seus ethé para o público que tem acesso a essas marcas. 

 

 

5. Considerações finais 

 

Adotar como córpus desta pesquisa campanhas publicitárias feitas para 

publicizar a imagem de um canal de jornalismo nos levou a considerar também o seu 

funcionamento, a deontologia das mídias, os aspectos que o advento do ciberespaço 

impõe ao ciberjornalismo, além de outros modos de dispersão de discursos que circulam 

nesse contexto, como os que são provocados pelo funcionamento do WikiLeaks. Assim, 

pudemos notar que as informações estão se propagando de diversos modos e não 

necessariamente fiadas sempre por um canal jornalístico de TV, que se vê instado a 

dialogar com toda essa circulação.  

Constatamos também que o WikiLeaks parece infringir os códigos de ética ao 

vazar informações sigilosas, mas como a organização ciberativista não se constitui 

como uma mídia jornalística propriamente dita, estas regras não se mantêm obrigatórias, 

apenas para os meios de comunicação tradicionais.  O que abre discussões sobre a 

relação entre informação e notícia ou, mais amplamente, sobre informação e 

comunicação, um objeto interessante para pesquisas futuras. 

Com as análises das campanhas publicitárias, verificamos que o ethos discursivo 

da Globo News é construído como um jornalismo eficiente e incansável, o que implica 

ser informativo, moderado, sensato, verdadeiro, útil, analítico, acessível, atualizado, 
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entre outros traços que reforçam esses semas fundamentais, constituindo um dado 

mundo ético: o da notícia bem colhida e logo distribuída, imprescindível que é.  

Nas duas campanhas analisadas, pudemos observar seus objetivos: vender um 

jornalismo Globo News. Porém, em ambas as campanhas os objetivos não estão 

explícitos. Os enunciados da campanha “Nunca”, ao serem atualizados pela Globo 

News nos enunciados que veicula durante sua programação, promovem discursivizações 

que inspiram confiança, credibilidade e procuram fazer com que o coenunciador 

acredite que a Globo News e seus jornalistas de modo algum desconsideram os fatos, 

falham ou param de produzir notícias um segundo sequer. A campanha, ao produzir 

para o canal um ethos de jornalismo competente e obsessivo, que está sempre cobrindo 

notícias relevantes, que nunca mente para o público porque sempre mostra a verdade 

dos acontecimentos conforme a qualidade de suas práticas e de suas fontes, também 

pretende vender esse produto, que é um jornalismo veiculado em um canal de TV pago. 

O que abre para discussões sobre direito à informação e informação privilegiada: quem 

tem acesso a esse jornalismo, afinal? Isso renova o debate sobre a deontologia do campo 

e certamente merece aprofundamento em pesquisas futuras. 

Na campanha “Informação é vital” também se formula de forma não declarada o 

objetivo de venda do jornalismo. Nos dois vídeos desta campanha, somente nos últimos 

enunciados, a informação é comparada a dois elementos vitais para a sobrevivência dos 

seres humanos, o que se entende como persuasão para sustentar o discurso de que a 

informação do jornalismo Globo News é essencial. 

Nesse sentido, Severiano (2007), ao se basear no conceito do mito proposto por 

Barthes, afirma que a publicidade produz um mito que se mostra em sua forma 

(significante), mas que está sempre amparado por um conceito (significado), que é 

constituído pela marca, ou seja, a marca é o que cede o significado ao produto, 

conforme já citamos no capítulo 2 deste Relatório.  

A partir dessas postulações, constatamos que a publicidade produzida para o 

canal de jornalismo Globo News reproduz enunciados que se apresentam em sua forma 

(significante) mas que só são legitimados quando consideramos que estão amparados 

pelos discursos jornalísticos da Globo News (significados), que constituem novos 

significados e cedem valores aos enunciados. A relação inextricável entre forma e 

conteúdo se põe aí conferindo valor sígnico à Globo News – o que, afinal, se objetiva 

numa campanha que pretende publicizar uma marca, um modo de fazer. 
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 De acordo com o conceito proposto por Maingueneau, em que nos 

fundamentamos nesta pesquisa, o ethos efetivo da Globo News é construído através da 

publicidade produzida para o canal confrontada com o ethos pré-discursivo, 

correspondente à imagem que o coenunciador faz do canal, com base em outros 

aspectos que não o ato das enunciações; e também com o ethos discursivo, que, tal 

como o analisamos acima, é a imagem que o enunciador (Globo News) faz de si nos 

momentos em que enuncia, sendo o ethos dito o modo como o canal Globo News 

apresenta seu jornalismo ao espectador, e, neste caso, corresponde também às peças 

publicitárias; e o ethos mostrado aquilo que o canal Globo News mostra em seus 

enunciados jornalísticos e nos produtos que anuncia enquanto noticia. Todos esses 

elementos estão relacionados aos estereótipos ligados aos mundos éticos, que deveriam 

condizer, neste caso, com as condutas e comportamentos que o jornalismo deve assumir 

como prática de leitura do mundo, principalmente no que se refere à deontologia e aos 

códigos de ética de um campo, de uma categoria profissional, da sua relação com a 

constitucionalidade e a regulação midiática. Por isso a relação entre global e local é 

também importante na análise do jornalismo hoje e ponto importante para investigações 

que aprofundem reflexões sobre o funcionamento aqui descrito. 

Entendemos que, nesta conjuntura, o ethos dito (basicamente publicidade do 

canal Globo News) e o ethos mostrado (modo de produção e veiculação de notícias) 

entram em conflito: se de um lado a publicidade constrói um ethos de essencialidade, 

confiabilidade, sensatez para o canal, o modo de produção de notícias constrói um ethos 

oposto, como mostramos no Relatório Parcial, um ethos de infidelidade, deslealdade, 

partidarismo, religiosidade, posto que esse canal de jornalismo reproduz discursos 

selecionados por parâmetros não condizentes com a fiabilidade que se propõe ter, e não 

segue os princípios de sua própria deontologia. 

No que diz respeito ao funcionamento do canal Globo News e da função social 

que supostamente assumiria, talvez se possa dizer que deveria rever seu modo de 

dispersão de discursos, principalmente cumprindo o código de ética e as regras da sua 

própria deontologia, disponibilizadas inclusive no documento “Princípios Editoriais do 

Grupo Globo”, agindo de acordo com o ethos que procura construir de si nas peças 

publicitárias. 

 Conforme acompanhamos ao longo da pesquisa, mais amplamente, as mídias 

informam de acordo com as demandas que constatam, de acordo com suas ideologias e 

anunciantes. Da perspectiva discursiva que nossa bibliografia delineia, a propagação de 
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discursos não é aleatória, mas sim um processo ordenado, controlado e selecionado, que 

decorre de regras pré-estabelecidas e procedimentos. E como o acesso à internet ainda é 

restrito para uma grande parte da população no mundo todo e, no Brasil, conforme os 

dados mencionados no início deste Relatório, entendemos que a imposição de 

determinados discursos e não outros pode gerar um enorme problema social, uma vez 

que a única (ou a principal) opção de mídia informativa é a televisiva, que é ocupada 

por poucas fontes produtoras de notícia, razão pela qual se difunde unicamente uma 

concepção de notícia e aceitam-se as informações veiculadas por ela como 

verdadeiras e indiscutíveis. 
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7. Anexos 

 

Anexo 1 
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Anexo 2 

 


