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Resumo 
Este trabalho explora, com base na semiótica de linha francesa, as estratégias para 

produção de sentido empregadas pelo banco Itaú e pela corretora XP Investimentos quando 

comunicam seus serviços sobre investimento. Nosso objetivo é identificar quais são os valores 

construídos, pela publicidade, quando falam sobre serviço financeiro. Para tanto, foram 

examinadas as narrativas, os temas e as figuras empregados pelas empresas, visando identificar 

as diferenças de posicionamento entre as marcas. Percebeu-se, como resultado desta pesquisa, 

que o banco Itaú explorou valores emocionais e trabalhou a jovialidade, não restrita a aspectos 

temporais, mas ao estado de espírito do seu destinatário. A XP Investimentos trabalhou valores 

racionais e pragmáticos, fazendo uso de estratégias que promoviam o efeito de realidade e 

visando oferecer ao seu destinatário elementos verificáveis que o auxiliariam no processo de 

tomada de decisão. 

 

Palavras-chave: Semiótica; discurso publicitário; trabalho; investimento.  

Résumé 
 

A partir de la sémiotique française, cette recherche explore les stratégies de production 

de sens utilisées par la banque Itaú et la société d’investissement XP Investimentos pour 

communiquer leurs services d’investissement. Notre objectif est d’identifier les valeurs 

construites par la publicité quand elle parle de service financier. Pour faire ça, nous avons 

examiné les récits, les thèmes et les figures utilisés par les entreprises, afin d’identifier les 

différences de positionnement entre les marques. À la suite de cette recherche, il a été remarqué 

que la banque Itaú a exploré les valeurs émotionnelles et il a travaillé la jovialité qui ne se 

limitée pas aux aspects temporels, mais est liée à l’esprit de son destinataire. La XP 

Investimentos a travaillé des valeurs rationnelles et pragmatiques, en utilisant des stratégies qui 

promeuvent l’effet de réalité, afin d’offrir à son destinataire des éléments vérifiables qui 

l’aideraient dans le processus de prise de décision. 

 

Mots-clés: Sémiotique; discours publicitaire; travail; investissement. 
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É ilusão, é ilusão, diz o Sábio. Tudo é ilusão. A gente gasta 

a vida trabalhando, se esforçando e afinal que vantagem leva em tudo 
isso? Pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo continua sempre 
o mesmo. O sol continua a nascer, e a se pôr, e volta ao seu lugar para 
começar tudo outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, 
dá voltas e mais voltas e acaba no mesmo lugar. Todos os rios correm 
para o mar, porém o mar não fica cheio. A água volta para onde 
nascem os rios, e tudo começa outra vez. Todas as coisas levam a gente 
ao cansaço – um cansaço tão grande, que nem dá para contar. Os 
nossos olhos não se cansam de ver, nem os nossos ouvidos, de ouvir. O 
que aconteceu antes vai acontecer outra vez. O que foi feito antes será 
feito novamente. Não há nada de novo neste mundo. Será que existe 
alguma coisa de que a gente possa dizer: “Veja! Isto nunca aconteceu 
no mundo”? Não! Tudo já aconteceu antes, bem antes de nós 
nascermos. Ninguém lembra do que aconteceu no passado; quem vier 
depois das coisas que vão acontecer no futuro também não vai lembrar 
delas. (Eclesiástes 1.2-11)  
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Introdução 
As palavras no evangelho de Mateus “Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará 

o coração de vocês. (Mt. 6.21)” expressam, em alguns aspectos, a maneira como hoje nos 

relacionamos com os nossos tesouros, pois empregamos muitos dos nossos esforços naquilo 

que consideramos importante. Nossos valores podem ser percebidos quando olhamos para os 

temas sociais que são importantes e valiosos para nós. 

Ciente desse fato, a publicidade sempre trabalhou explorando a relação entre o objetivo 

pretendido de uma empresa e os tesouros valiosos do coração dos seus clientes. Essa relação 

produz uma interação entre o que é precioso e o objeto a ser comercializado e resulta em 

inúmeras histórias, em alguns casos, mitologias. 

Nada mais concreto do que falar diretamente das nossas posses financeiras, visando a 

relacioná-las com aquilo que está intimamente ligado ao nosso coração. Ciente disso, este 

trabalho buscará entender quais são os elementos intimamente valiosos que foram empregados 

por bancos para comercializar o serviço de investimento.  

O brasileiro não foi, por muito tempo, estimulado a investir seu dinheiro em títulos ou 

aplicações de valores, pois seus investimentos eram mantidos, sobretudo, na poupança, pelo 

fato de que seu rendimento, no passado, apresentava bons resultados. As taxas para 

rentabilidade na década de 90 eram, em média, de 8,9% ao ano, com picos de 14,68% de 

rentabilidade para o ano de 1995. Essas taxas altas marcaram os hábitos de investimento do 

brasileiro. 

Contudo, a desvalorização dos investimentos na Poupança, nas últimas décadas, 

quando comparamos a média de 8,9%/ano para a década de 90 em relação à média de 

1,81%/ano para a primeira década do século XXI, levou o brasileiro a buscar novas formas de 

investimentos. A ausência de conhecimento específico para bem investir ainda marca, assim, a 

geração atual.  

A taxa de desvalorização da Poupança e a falta de conhecimento para aplicar em ações 

e fundos abre a oportunidade para as empresas usarem essas questões no relacionamento com 

seu público-alvo na publicidade do serviço de investimento. Elas precisam superar não somente 

o medo do brasileiro, mas também a ignorância sobre essas práticas. Em reportagem para o 

portal econômico Infomoney, Arthur Ordunes diz: 

O Brasil possui atualmente, segundo dados de 2012 do Banco 

Mundial, 198,7 milhões de pessoas, enquanto os Estados Unidos, 

de acordo com a mesma fonte, têm 313,9 milhões de habitantes. 

Menos de 600 mil pessoas, o que representa 0,29% da população, 

investem na bolsa no Brasil, enquanto mais de 200 milhões, ou 
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cerca de 65% da população norte-americana, investem no 

mercado acionário dos EUA. (ORDONES, 2013) 

Esse resultado abre oportunidades para que bancos e corretoras de investimentos 

procurem suprir essa carência. A primeira ferramenta com vistas a alcançar tal objetivo é a 

campanha publicitária. Este trabalho investigará como a publicidade de serviços de 

investimento explora as dificuldades do povo brasileiro em saber como e onde aplicar seu 

dinheiro. 

As empresas estudadas neste trabalho foram escolhidas por sua representatividade no 

mercado financeiro nacional. Devido ao grande crescimento da corretora XP Investimentos, no 

ano de 2017, o banco Itaú-Unibanco1 adquiriu 49,9% de suas ações, em um negócio fechado 

com a cifra de R$ 6,257 bilhões. 

O banco Itaú iniciou, no ano de 2011, a veiculação de publicidade dedicada 

exclusivamente a seus serviços de investimento, prática que anteriormente não possuía. Com 

esse movimento, alimentou o mercado com campanhas específicas sobre o serviço de 

investimento e seus benefícios. 

Da mesma maneira, a XP Investimentos, inicialmente uma empresa de treinamento 

para profissionais que atuam no mercado financeiro, percebendo a latência do mercado para o 

serviço de corretagem de valores, iniciou, no ano de 2016, campanhas sobre suas soluções de 

atuação. Explorou, porém, uma perspectiva diferente da proposta pelo Itaú e pelos outros 

bancos. 

As análises, nesta dissertação, serão direcionadas à publicidade praticada pelo Itaú, do 

período de 2011 até 2016, e à publicidade da corretora XP Investimentos, de 2015 até o ano de 

2016. Essa pesquisa revela-se necessária pela importância que ambas as empresas têm no 

mercado econômico brasileiro e, também, pelas dificuldades já mencionadas do povo brasileiro 

com relação à gestão pessoal das suas finanças. 

Este trabalho buscará, portanto, como objetivo, identificar quais são as congruências 

na comunicação das marcas, para, assim, estabelecer quais são os valores construídos nos 

anúncios quando se fala sobre os ganhos financeiros. Tem-se claro que a publicidade é o meio 

trabalhado para a construção de universos idilicamente projetados. 

Para tanto, pretende-se observar quais são os procedimentos discursivos que 

diferenciam a publicidade das duas empresas. As narrativas, os temas, as figuras e os mitos 

trabalhados por elas serão vasculhados com o intuito de identificar os sentidos dos textos 

examinados e, a partir daí, estabelecer a diferença de posicionamento entre as marcas. 

                                                
1 Todas as referências futuras ao banco Itaú-Unibanco serão feitas apenas como Itaú. 
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Para dar conta desses objetivos, usaremos a teoria semiótica de linha francesa, pois é 

uma teoria geral dos discursos, que possibilita trabalhar com o discurso verbal e o visual. A 

análise dos anúncios se dará em duas etapas: a primeira será a do exame do plano do conteúdo; 

a segunda, o exame do plano da expressão e das relações simbólicas e semissimbólicas 

existentes entre expressão e conteúdo. 

O processo metodológico se organizará não de maneira quantitativa, pois não se tem 

a pretensão de explorar toda e qualquer publicidade que fale sobre serviço para investimentos, 

mas se organizará qualitativamente, sustentado pela relevância e pertinência das instituições 

selecionadas, como já exposto. 

O trabalho se organizará em quatro capítulos. No primeiro, haverá uma rápida 

apresentação da Semiótica discursiva de linha francesa, não tendo tal exposição o objetivo de 

ser exaustiva, mas sim de identificar a sua pertinência para este trabalho. A comunicação do 

banco Itaú será analisada no segundo capítulo. À semelhança do capítulo anterior, no terceiro 

capítulo serão feitas as análises da publicidade da corretora XP Investimentos. O quarto capítulo 

será o palco das comparações entre as análises das duas instituições financeiras. O resultado 

permitirá que sejam explorados os valores sociais e históricos, construídos ou reforçados pelas 

instituições nesses discursos publicitários. 
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Então comecei a pensar no que é ser sábio e no que é ser 

tolo ou sem juízo. Por exemplo: será que um rei pode fazer alguma 
coisa que seja nova? Não! Só pode fazer o que fizeram os reis que 
reinaram antes dele. E cheguei à conclusão de que a sabedoria é 
melhor do que a tolice, assim como a luz é melhor do que a escuridão. 
Os sábios podem ver para onde estão indo, mas os tolos andam na 
escuridão. Porém eu sei que o mesmo que acontece com os sábios 
acontece também com os tolos. 15 Aí eu pensei assim: “O que acontece 
com os tolos vai acontecer comigo também. Então, o que é que eu 
ganhei sendo tão sábio?” E respondi: “Não ganhei nada!”16 Ninguém 
lembra para sempre dos sábios, como ninguém lembra dos tolos. No 
futuro todos nós seremos esquecidos. Todos morreremos, tanto os 
sábios como os tolos. Por isso, a vida começou a não valer nada para 
mim; ela só me havia trazido aborrecimentos. Tudo havia sido ilusão; 
eu apenas havia corrido atrás do vento. (Eclesiástes 2.12-17)  
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1. Fundamentação Teórica 
O presente trabalho terá como fundamento teórico a Semiótica discursiva de linha 

francesa, proposta por Algirdas Julien Greimas. Com ela, vamos analisar o objeto de pesquisa 

deste trabalho.  

a teoria semiótica deve apresentar-se inicialmente como o que ela é, ou seja, como uma teoria 
da significação. Sua primeira preocupação será, pois, explicitar, sob a forma de construção 
conceitual, as condições de apreensão e da produção de sentido. (GREIMAS; COURTÉS, 
2008: p. 455) 

[...] A primeira dentre elas é a forma gerativa que convém dar, a nosso ver, ao seu 
desenvolvimento, entendendo com isso, num sentido muito amplo, a busca da definição do 
objeto semiótica, encarando conforme seu modo de produção. Esse encaminhamento, que 
conduz do mais simples ao mais complexo, e do mais abstrato ao mais concreto, tem a 
vantagem de permitir introduzir, nos momentos apropriados, um certo número de aquisições 
da teoria lingüística, tais como as problemáticas: relativas à “língua” (Benveniste) e à 
“competência” (Chomsky), mas também a articulação das estruturas em níveis, de acordo 
com seus modos de existência, a virtual, a atual ou a realizada. Assim, a geração semiótica 
de um discurso será representada sob forma de um percurso gerativo que comporta bom 
número de níveis e de componentes, distinções que nada mais são do que algo provisório, 
operacional, mas que permitem situar, uns em relação aos outros, os diferentes campos de 
exercício da atividade Semiótica. (GREIMAS; COURTÉS, 2008: p. 456) 

A amplitude e a complexidade da teoria semiótica proposta por Greimas vão muito 

além do que realmente será utilizado neste trabalho. Além de textos de Greimas, serão 

explorados os escritos do José Luiz Fiorin, Antônio Vicente Pietroforte, Jacques Fontanille, 

Claude Zilberberg, Jean-Marie Floch e Diana Luz Pessoa de Barros. Outros teóricos da 

linguagem também serão usados, mas, por sua pontualidade no trabalho, serão apresentados no 

decorrer do desenvolvimento. 

Visando a busca pelo sentido, escolhe-se a semiótica pela sua metodologia bem 

pautada e sistematizada, percorrendo todos os níveis e elementos necessários, no desejo de 

identificar e trabalhar os sentidos produzidos pelos textos analisados neste trabalho. A semiótica 

busca o sentido de qualquer texto, não se restringindo, portanto, ao discurso verbal. Ela se 

ocupa, assim, também do discurso visual, que nos interessa nesta pesquisa. 

A semiótica tem, portanto, o texto, e não a palavra ou a frase, como seu objeto e procura 
explicar os sentidos do texto, isto é, o que o texto diz, e também, ou sobretudo, os mecanismos 
e procedimentos que constroem os seus sentidos. (FIORIN, 2003: p. 187) 

A proposta metodológica da teoria semiótica para a busca do sentido é a do Percurso 

Gerativo da Significação: 

Designamos pela expressão percurso gerativo a economia geral de uma teoria semiótica (ou 
apenas linguística), vale dizer, a disposição de seus componentes uns com relação aos outros, 
e isso na perspectiva da geração, isto é, postulando que, podendo todo objeto semiótico ser 
definido segundo o modo de sua produção, os componentes que intervêm nesse processo se 
articulam uns com os outros de acordo com um “percurso” que vai do mais simples ao mais 
complexo. (GREIMAS; COURTÉS, 2008: p. 234) 

A ideia de um “Percurso Gerativo” pressupõe etapas presentes nessa jornada. O 

percurso parte dos elementos mais abstratos e vai até os mais concretos: 
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Tabela 1 (GREIMAS; COURTÉS, 2008: p. 235) 

Percurso Gerativo 

 Componente sintáxico Componente semântico 

Estruturas 

semionarrativas 

Nível 

profundo 

Sintaxe 

Fundamental 
Semântica fundamental 

Nível de 

superfície 

Sintaxe Narrativa 

de superfície 
Semântica narrativa 

Estrutura Discursiva 

Sintaxe discursiva 

Discursivização: 

• Actorialização 

• Temporalização 

• Espacialização 

Semântica Discursiva 

• Tematização 

• Figurativização 

 

No Nível Fundamental, em seus aspectos semânticos e sintáticos, buscaremos 

apresentar a relação proposta pela oposição semântica.  

Compreende-se por quadrado semiótico a representação visual da articulação lógica de uma 
categoria semântica qualquer. A estrutura elementar da significação, quando definida – num 
primeiro momento – como uma relação entre ao menos dois termos, repousa apenas sobre 
uma distinção de oposição que caracteriza o eixo paradigmático da linguagem: ela é, 
portanto, suficiente para constituir um paradigma composto de n termos, mas não permite 
por isso mesmo distinguir, no interior desse paradigma, categorias semânticas baseadas na 
isotopia [...] (GREIMAS; COURTÉS, 2008: p. 364) 

Os elementos semânticos que serão escolhidos para compor a oposição servirão como 

base fundante para todo o desenvolvimento do trabalho. A pertinência para nós estará no 

paradigma proposto pela oposição desses elementos e no modo como suas categorias se 

relacionam. Quando entendemos que essa oposição paradigmática nem sempre deve ser 

observada binariamente, em momentos como esse, recorreremos a relações mais líquidas, que 

nos abrirão a oportunidade para a delimitação do paradigma mais amplo e justo das análises. 

Se se partir, não do termo simples “rico” que, na realidade, não tem qualquer direito à 
existência antes do desdobramento de todas as suas relações constitutivas, mas sim do 
complexo ainda indiferenciado “pobreza/riqueza”, que a somação identificou como zona de 
uma categoria, a contradição tenta dissociar as dimensões que lhe são correlatas, e depois a 
implicação vem restabelecer-lhes a solidariedade indissolúvel. [...] cada um tem liberdade 
para imaginar um domínio semântico aberto e heterogêneo, em que certas formas da “não-
riqueza” ou da “não-pobreza” nos fariam simplesmente sair da categoria: o “não-rico” e o 
“não-pobre” deixariam, então, de ser afetados pela alternância “riqueza/pobreza”, e não 
haveria implicação capaz de convencê-los a completar o percurso no quadrado, ou seja, 
declarar-se, o primeiro, “pobre”, e o segundo, “rico”. (FONTANILLE; ZILBERBERG, 
2001: p. 74 e 75) 

No Nível Narrativo das relações existentes entre os sujeitos e dos sujeitos e objetos, 

pode-se dizer que: 
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O percurso narrativo do sujeito, que parece constituir o nível do esquema narrativo, está 
enquadrado, dos dois lados, por uma instância transcendente, onde se encontra o Destinador, 
encarregado de manipular e de sancionar o sujeito do nível imanente, considerado o 
Destinatário. (GREIMAS; COURTÉS, 2008: p. 299) 

Um percurso narrativo é uma sequência hipotáxica de programas narrativos (abreviados em 
PN), simples ou complexos, isto é, um encadeamento lógico em que cada PN é pressuposto 
por um outro PN.  

O percurso narrativo comporta, por consequência, tanto papéis actanciais quanto os PN que 
o constituem: logo, o conjunto dos papéis actanciais de um percurso narrativo pode ser 
denominado actante [...] o actante não é um conceito estabelecido de uma vez por todas, mas 
uma virtualidade que engloba todo um percurso narrativo. 

O percurso narrativo melhor conhecido no momento é o do sujeito. Pode-se definir esse 
percurso como um encadeamento lógico de dois tipos de programas: o PN Modal (dito 
programa de competência) é logicamente pressuposto pelo PN de realização (dito programa 
de performance) [...] (GREIMAS; COURTÉS, 2008: p. 300 e 301) 

As relações do nível narrativo serão exploradas, para identificar como se organiza a 

narratividade dos textos examinados. Com isso, será possível identificar claramente como a 

manipulação se manifesta e como toda interação entre os Sujeitos se organiza. 

No nível discursivo, a organização narrativa se localiza no espaço, no tempo e por 

meio das pessoas, do discurso. As interações provenientes da narratividade se manifestam no 

discurso. 

Os procedimentos de discursivização – chamados a se constituírem numa sintaxe discursiva 
– têm em comum poderem ser definidos como a utilização das operações de debreagem e de 
embreagem e ligarem-se assim à instância da enunciação. Dividir-se-ão em pelo menos três 
subcomponentes: actorialização, temporalização e espacialização, que têm por efeito 
produzirem um dispositivo de atores e um quadro ao mesmo tempo temporal e especial, onde 
se inscreverão os programas narrativos provenientes das estruturas semióticas (ou narrativas) 
(GREIMAS; COURTÉS, 2008: p. 125). 

No nível discursivo, a organização narrativa é temporalizada, especializada e actorializada, 
ou seja, as ações e os estados narrativos são localizados e programados temporalmente e 
espacialmente, e os actantes narrativos são investidos pela categoria de pessoa. Além disso, 
os valores do nível narrativo são disseminados no discurso, de modo abstrato, sobre a forma 
de percursos temáticos, que, por sua vez, podem ser investidos e concretizados em figuras. 
(FIORIN, 2003: p. 204) 

Nesse nível do percurso, a importância, para este trabalho, se dará, sobretudo, pelas 

manifestações dos temas e figuras, pois é no nível discursivo que os valores sociais e culturais 

das empresas são expressos. 

Exploraremos também o plano da Expressão, pois com o resultado e a junção dos dois 

planos se tem um entendimento melhor do sentido do texto. 

Não entendo, como não há expressão linguística sem conteúdo linguístico e vice-versa, a 
manifestação, entendida como presentificação da forma na substância, pressupõe a semiose, 
que une a forma da expressão à do conteúdo. Por conseguinte, a manifestação é, antes de 
mais nada, a postulação do plano da expressão, quando da produção do enunciado, e, 
inversamente, a atribuição de um plano do conteúdo, quando de sua leitura. Por isso, a análise 
imanente é a análise de cada um dos planos da linguagem, tomados separadamente. (FIORIN, 
2008: p. 19) 

Para a semiótica, que significa resultados da reunião, na fala, na escrita, no gesto ou no 
desenho, dos dois planos que todo o idioma possui: plano de expressão e plano de conteúdo. 
O plano de expressão é o plano em que as qualidades sensíveis que uma linguagem explora 
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para se manifestar são selecionadas e articuladas por diferenças diferenciais. O plano de 
conteúdo é o plano onde o significado nasce das diferenças diferenciais pelas quais cada 
cultura, para pensar o mundo, ordena e liga ideias e narrativas. (FLOCH, 1985: p. 189) 

A beleza estética do texto publicitário poderá ser compreendida quando há, na análise, 

o cuidado de atentar para ambos os planos.  

na relação entre conteúdo e expressão gera-se o que chamamos de efeitos estilísticos da 
expressão. […] Se alguém ouve ou lê um texto com função utilitária, não se importa com o 
plano da expressão. Ao contrário, atravessa-o e vai diretamente ao conteúdo, para entender a 
informação. No texto com função estética, a expressão ganha relevância, pois o escrito 
procura não apenas dizer o mundo, mas recriá-lo nas palavras, de tal sorte que importa não 
apenas o que se diz, mas o modo como se diz. (FIORIN, 2008: p. 23) 

combinando escrita, fotografia e gráficos (o logotipo) para dar significado e valor a uma 
caneta de marca, o próprio anúncio justifica o tipo de análise semiótica usada aqui. Isso 
porque o propósito do anúncio é descrever os meios pelos quais o significado [significação] 
é produzido e, em última instância, expressado através de vários sinais e formas de 
linguagem. (FLOCH, 2001: p. 9) 

Quando formos explorar o plano da expressão, nos sustentaremos nos ombros de Jean-

Marie Floch, pois o semioticista não somente realizou inúmeros trabalhos nesse plano, como 

também trouxe incrementos formidáveis quando explorou os aspectos semissimbólicos da 

relação entre expressão e conteúdo. 

os sistemas semissimbólicos, que são definidos, como para eles, pela conformidade não entre 
elementos isolados dos dois planos, mas entre categorias de expressão e categorias de 
conteúdo. Uma categoria visual espacial direita/esquerda corresponderá, por exemplo, nos 
tímpanos medievais que representam o Juízo Final, a uma recompensa/punição de categoria 
semântica. Tais sistemas são mais comuns e atuais do que pensamos. Considere o 
acoplamento da categoria sim/não (afirmação/negação) e a categoria 
verticalidade/horizontalidade do movimento da cabeça. Do mesmo modo, muitos sucessos 
do discurso publicitário, visual e/ou textual, têm por base semiótica a motivação dos sinais 
que produzem esta semissimbolização. (FLOCH, 1985: p. 207) 

Muito antes de intervir na publicidade, pensávamos que a semiótica plástica estava presente, 
na medida em que as condições de enunciação e os universos semânticos explorados não são 
tão diferentes daqueles que encontramos quando estudamos pintura figurativa. Ao levar um 
dos primeiros anúncios da campanha de lançamento de cigarros "Notícias" como um objeto 
de análise, gostaríamos de mostrar, por um lado, como a dimensão plástica pode ser 
divulgada, como ela é articulada. com a dimensão figurativa e o enunciado linguístico e, por 
outro lado, defender e ilustrar uma semiótica preocupada com a resposta às exigências 
legítimas dos criativos da agência, dizendo "algo concreto e preciso" sobre as formas, as 
cores, os valores, a composição das imagens, bem como sobre os sons e o ritmo das palavras 
ou textos. (FLOCH, 1985: p. 147) 

Faremos uso do trabalho do Floch para não somente sustentar as propostas de análise 

no âmbito do semissimbolismo, mas, e com maior importância, explorar a maneira como ele 

aplicou este conceito.  
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Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito; quem tem a 

ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isso também é ilusão. 
Quanto mais rica é a pessoa, mais bocas tem para alimentar. E o que 
ela ganha com isso é apenas saber que é rica. O trabalhador pode ter 
pouco ou muito para comer, mas pelo menos dorme bem à noite. 
Porém, o rico se preocupa tanto com as coisas que possui, que nem 
consegue dormir. 

Eu tenho visto neste mundo esta coisa triste: algumas 
pessoas economizam dinheiro e sofrem com isso. Perdem tudo num 
mau negócio e assim não deixam nada para os filhos. Como entramos 
neste mundo, assim também saímos, isto é, sem nada. Apesar de todo o 
nosso trabalho, não podemos levar nada desta vida. Isso também é 
muito triste! Nós vamos embora deste mundo do mesmo jeito que 
viemos. Trabalhamos tanto, tentando pegar o vento, e o que é que 
ganhamos com isso? O que ganhamos é passar a vida na escuridão e 
na tristeza, preocupados, doentes e amargurados. 

Então cheguei a esta conclusão: a melhor coisa que uma 
pessoa pode fazer durante a curta vida que Deus lhe deu é comer e 
beber e aproveitar bem o que ganhou com o seu trabalho. Essa é a 
parte que cabe a cada um. (Eclesiástes 5.10-18)  
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2. O Banco Itaú-Unibanco 
Vamos analisar, por meio da semiótica de linha francesa, o sentido produzido por meio 

do exame do plano do conteúdo e da expressão, buscando identificar quais são os temas, as 

figuras e as mitologias empregadas. Neste capítulo, nos debruçaremos nas propagandas do 

banco Itaú. 

2.1. Itaú em seus anúncios 
O banco Itaú é resultado da união de dois bancos brasileiros, cujas histórias remontam 

à tradição de duas famílias brasileiras: 

O primeiro nasceu mineiro de Poços de Caldas. No dia 27 de setembro de 1924, a Casa 
Moreira Salles, fundada por João Moreira Salles – e que vendia de tudo: louças, roupas, 
sapatos, bebidas –, recebeu do governo federal a carta patente que lhe permitia funcionar 
como seção bancária, ou seja, correspondente de bancos importantes do estado. 

O segundo chegou vinte anos depois, pelas mãos do industrial do ramo têxtil Alfredo Egydio 
de Souza Aranha e seu sócio, Aloysio Ramalho Foz. Com o nome de Banco Central de 
Crédito S.A., instalou sua primeira agência no centro da capital paulista.  

Com o passar dos anos, João Moreira Salles foi passando a administração da Casa Moreira 
Salles para seu filho Walther, que a assumiu por completo em 1933, quando ainda era um 
estudante de Direito. Em 1959, Alfredo Egydio transferiu a gestão de seu banco para o 
sobrinho Olavo Setubal, e para o genro, Eudoro Villela. Juntos, os dois aceleraram o ciclo de 
transformações na instituição.  

Nos anos 1960, a Casa Moreira Salles viria a se tornar Unibanco, e o Banco Central de 
Crédito passou a se chamar Itaú. Em 2008, dois dos mais importantes e populares bancos do 
Brasil se uniram, numa operação que representou uma das maiores fusões da história 
brasileira. Naquele histórico 4 de novembro, nasceu também um dos maiores bancos do 
mundo e um gigante brasileiro. (“Banco Itaú - Memória”, 2016). 

O Itaú que se pretende destacar aqui é o que, historicamente, se apresenta por meio 

das suas campanhas, ou seja, vamos analisar a forma como se relaciona com seus clientes e 

como propõem seus valores, por meio da publicidade. 

Nas últimas décadas, o banco Itaú tem trabalhado, em suas campanhas, certos valores 

e atributos que deseja comunicar: agilidade, descomplicação, simplicidade, facilitação. Além 

disso, o Itaú busca, também, na história, estabelecer um diálogo de proximidade e afetividade 

com o cliente, pela maneira como trabalha seu discurso. Isso é percebido, por exemplo, pela 

escolha, verbalmente, das pessoas do discurso ou, visualmente, pela gestualidade. É o que 

acontece com o gesto que constrói o i-arroba ou, como chamam, “I-Digital”. 

Deve-se observar ainda que o laranja é empregado, com muita frequência, para o 
estabelecimento de sistemas semissimbólicos, em que a oposição cromática entre o laranja e 
as demais cores identitárias do banco é correlacionada à categoria do conteúdo 
descomplicação, realização vs. dificuldade, complicação, emperramento. O Itaú tem 
procurado, pouco a pouco, pelo uso frequente das correlações semissimbólicas, criar um 
simbolismo socialmente reconhecido em que o laranja seria considerado símbolo da 
conveniência e da descomplicação. (BARROS, 2007: p. 220) 

Em relação aos atores, deve-se observar que o banco emprega a terceira pessoa (O Itaú) em 
lugar da primeira e projeta seu cliente-destinatário na segunda pessoa do plural (você). 
Investe o destinatário também com vários papéis temáticos e figurativos. O emprego dessas 
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pessoas do discurso cria [...] relações de diferença e desequilíbrio entre o banco e o cliente e, 
ao mesmo tempo, de cumplicidade entre eles. O banco em terceira pessoa, objetivo e afastado 
da enunciação, pode, então, resolver os problemas temporais, espaciais e actoriais dos 
clientes e, ao se dirigir a eles em segunda pessoa, explicita e enfatiza seu interesse por eles. 
(BARROS, 2007: p. 226) 

Esses anúncios criaram uma espécie de logotipo gestual do Banco: um dedo de gesto (o gesto 
de escrever) o arroba @, mas com o i, a letra inicial do nome do Banco, para fortalecer sua 
modernidade tecnológica. O gesto é endereçado diretamente ao destinatário-cliente. [...] A 
comunicação gestual com uma função fática e/ou conativa e/ou expressiva é mais comum. 
Daí o caráter altamente emocional e apaixonado da comunicação gestual em detrimento do 
racional e do inteligível. Na comunicação gestual representada, isso ocorre especialmente 
durante uma comunicação em primeira pessoa. 

A comunicação gestual representada nos textos, no nível da enunciação, desempenha um 
papel fundamental na sua comunicação persuasiva: garante a intensa relação entre o 
destinador e o destinatário, estabelece o simulacro de uma cabeça-de-cabeça comunicação 
Ele une corporal, sensorial e quase "oralmente" os interlocutores. Nos anúncios de 
instituições financeiras, os efeitos da oralidade são, acima de tudo, subjetivos, sinceros, 
francos e informais do destinatário, e envolvimento apaixonado entre o destinador e o 
destinatário. Essas estratégias são usadas principalmente em propagandas dirigidas a jovens, 
mulheres, aposentados, setores desfavorecidos da sociedade, cujo senso comum e pesquisas 
de opinião atribuem uma maior sensibilidade a valores emocionais e sensoriais. (BARROS, 
2012) (tradução própria)2 

Historicamente, o Itaú tem, assim, procurado expressar nos anúncios valores de 

simplicidade e praticidade e, também, de proximidade do seu cliente-destinatário. 

2.2. A escolha do corpus Itaú 
Para a análise do banco Itaú, escolhemos os anúncios que falam especificamente de 

produtos de investimento (campanhas), posteriores ao ano de 2011, pois, antes desse período, 

toda comunicação para produtos de investimento era feita dentro das campanhas institucionais. 

Foi somente a partir de 2011 que começaram a ser veiculados anúncios que falavam 

exclusivamente de investimento. As análises serão realizadas cronologicamente, levando em 

consideração a construção histórica de uma narrativa. 

A relação dos anúncios escolhidos é: 

 

                                                
2 Ces annonces ont créé une sorte de logotype gestuel de la Banque : un doigt qui fait gestuellement (le 

geste d’écrire) l’arobase @, mais avec le i, la lettre initiale du nom de la Banque, pour renforcer sa modernité 
technologique. Le geste s’adresse directement au destinataire-client. 

La communication gestuelle à fonction phatique et/ou conative et/ou expressive est plus commune, plus 
courante. D’où le caractère fortement émotionnel et passionnel de la communication gestuelle au détriment du 
rationnel et de l’intelligible. Dans la communication gestuelle représentée, cela se produit surtout lors d’une 
communication à la première personne. 

La communication gestuelle représentée dans des textes, au niveau de leur énonciation, joue un rôle 
fondamental dans leur communication persuasive : elle assure des rapports intenses entre le destinateur et le 
destinataire, elle établit le simulacre d’une communication en tête-à-tête, elle rapproche les interlocuteurs 
corporellement, sensoriellement, et même presque « oralement ». Dans les annonces des institutions financières, 
les effets d’oralité sont surtout de subjectivité, de sincérité, de franchise et d’informalité du destinateur, et 
d’enveloppement passionnel entre le destinateur et le destinataire. Ces stratégies sont employées principalement 
dans les annonces qui s’adressent à un public jeune, aux femmes, aux retraités, aux couches moins favorisées de 
la société, à qui le sens commun et les sondages d’opinion attribuent une sensibilité plus aiguë aux valeurs 
emotionnelles et sensorielles. 
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Campanha3 Veiculação 

Invista Editora Abril – Veja | Edição 2220 | Ano 44/ Nº 23 | 08/06/2011 

Dúvidas sobre investimento 

Editora Abril – Veja | Edição 2226 | Ano 44/ Nº 29 | 20/07/2011 

Editora Abril – Veja | Edição 2242 | Ano 44/ Nº 45 | 09/11/2011 

Editora Abril – Veja | Edição 2244 | Ano 44/ Nº 47 | 23/11/2011 

Investir É 

Anúncio televisivo 

Editora Abril – Veja | Edição 2272 | Ano 45/ Nº 23 | 06/06/2012 

Editora Abril – Veja | Edição 2289 | Ano 45/ Nº 40 | 03/10/2012 

Editora Abril – Veja | Edição 2298 | Ano 45/ Nº 49 | 05/12/2012 

Tipos de investidores 

Jornal O Estado de S. Paulo | 12 de Junho de 2013 | A 10 

Jornal Folha de São Paulo | 10 de Julho de 2013 | A5 

Jornal Folha de São Paulo | 11 de Julho de 2013 | A8 

Jornal O Globo | 10 de Julho de 2013 | P. 12 

Jornal O Globo | 10 de Julho de 2013 | P. 5 

Motivos para Investir 
Anúncio televisivo 

Editora Abril – Veja | Edição 2449 | Ano 48/ Nº 43 | 28/10/2015 

Editora Abril – Veja | Edição 2454 | Ano 48/ Nº 48 | 02/12/2015 
 

O público das campanhas selecionadas está na categoria de “cliente varejo”, 

representado na base esquerda da pirâmide. 

 
O recorte na composição do corpus inclui apenas banco varejo em sentido restrito e o 

Uniclass, e vai até o ano de 2015. No ano de 2017, iniciou-se a veiculação de campanhas para 

investimento aos públicos de alta renda (Personnalité). 

O segmento analisado é descrito pelo Itaú como segue: 

Nosso principal negócio é o banco de varejo e é por meio das operações desse segmento que 
oferecemos uma estrutura de serviço exclusiva para clientes em todo o Brasil. Nossa estrutura 
de atendimento busca oferecer as melhores soluções para cada perfil de cliente. Classificamos 
nossos clientes de varejo como pessoas físicas com renda mensal de até R$ 4.000. 

                                                
3 Os nomes dados às campanhas são de nosso critério. 
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Nossos serviços Itaú Uniclass estão disponíveis em todas as agências para clientes que 
ganham mais de R$ 4.000 e menos de R$ 10.000 por mês. Oferecemos serviços exclusivos 
para clientes Itaú Uniclass como consultoria de investimentos, caixas exclusivos, 
atendimento telefônico especial e limites de crédito mais altos, além de uma grande equipe 
com gerentes de relacionamento exclusivos. Para clientes que preferem serviços remotos, o 
Itaú Uniclass oferece uma “plataforma de banco digital”, na qual gerentes de relacionamento 
atendem os clientes por telefone, e-mail, SMS, videoconferência, e chat on-line das 8h às 22h 
nos dias úteis sem custo adicional. (ITAÚ, 2017: A34) 
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2.3. Campanha 01 – INVISTA 

 
Figura 1 – Editora Abril – Veja | Edição 2220 / Ano 44/ Nº 23 | 08/06/2011 

2.3.1. Nível narrativo: Sintaxe e Semântica 
Nesta seção, vamos trabalhar com as relações narrativas no nível da enunciação e no 

nível do enunciado. No nível da enunciação, trataremos da relação entre o destinador-

enunciador e o destinatário-enunciatário. 

Esse anúncio, parte da campanha INVISTA, do banco Itaú, apresenta um pedaço da 

história nele contada para os seus clientes. A narrativa que se apresenta é de que devemos 

confiar no banco e responder a isso investindo nosso dinheiro nele, pois ele saberá o que fazer 

e o colocará para trabalhar em lugar de nós. A imagem dos jovens que podem desfrutar os 

prazeres da vida, enquanto o banco trabalha, mostra os benefícios que tem alguém que confiou 

no banco. É, portanto, uma estratégia do nível da enunciação, uma ilustração, para persuadir o 

enunciatário no nível narrativo. 

Estamos diante de um espetáculo e os actantes encenarão seus papéis. O destinador, 

S1, contracenará com o destinatário, S2, para que aja em direção ao seu objetivo (FIORIN, 

2008: p. 115), nesse caso, a vida de prazeres, que é apresentada como o objeto de valor. A cena 

construída objetiva seduzir o destinatário e faz isso propondo para ele uma vida romântica, na 

qual poderá desfrutar do ócio e de uma felicidade juvenil sem preocupações, usufruindo apenas 

dos prazeres. Propõe que o destinatário, ao aplicar suas economias no banco, poderá alcançar o 



 26 

benefício de não precisar mais trabalhar, pois os resultados produzidos pelo Itaú lhe garantirão 

vida tranquila e despreocupada. Nessa vida, o tempo é dessemantizado, permitindo que desfrute 

do objeto-valor (OV), e o Itaú realizará o labor necessário para que esse resultado seja obtido. 

A interação existente entre os dois sujeitos é de dois tipos: 

Para a semiótica, os sujeitos participam de dois tipos de relações: entre sujeito e objeto, 
relação que simula a do homem com o mundo, sobre o qual age; entre sujeitos, relação que 
simula as de comunicação e interação entre os homens. Toda comunicação é uma forma de 
manipulação, em sentido amplo, ou seja, deve ser entendida como uma relação em que o 
destinador exerce, principalmente, um fazer persuasivo e o destinatário, um fazer 
interpretativo. (BARROS, 2002: p. 17) 

Atentando precisamente para o fato de que as interações acontecem por meio do 

discurso publicitário, devemos levar em consideração que a publicidade e a propaganda 

possuem uma intenção muito clara. 

a marca busca manipular, induzir e conduzir seu consumidor ou público-alvo a realizar o que 
é desejado (por ela, o anunciante) (DAHLEN; ROSENGREN, 2016: p. 343) 

As relações se expressam quando o destinador, por meio do verbo investir no 

imperativo, ordena ao destinatário que invista. Logo na sequência, ele ameniza o impacto 

elencando características, que são apresentadas por uma perspectiva negativa (“ter que usar o 

terno e gravata”, “ter que falar o economês chato”, “ter que trabalhar toda a vida”), e expõe ao 

destinatário, o cliente em potencial, a imagem idílica de jovens alegres caminhando no meio do 

dia, despreocupados com a vida. 

O anúncio constrói um universo perfeito e apresenta para o cliente a ilusão dos 

benefícios caso firme o contrato. O Itaú persuade o cliente a prosseguir em consonância com o 

que é proposto, possibilitando assim que perceba os valores comunicados e se enxergue neles, 

desejando obter tais valores e corresponder a eles. 

O que pode ser constatado nesse anúncio é que o destinador se coloca em uma posição 

diferente da posição do destinatário; pois apresenta os elementos “Você não precisa usar terno 

e gravata para investir. Nem ser economista. O Itaú sabe disso e, para ficar sempre ao seu 

lado, deixou tudo mais simples, digital e sem aquele economês chato.”. O destinador se propõe 

a assumir o “trabalho”, reconhecendo possuir todas as competências necessárias, permitindo 

com isso que o destinatário desfrute dos benefícios de tê-lo como seu trabalhador. O que temos 

aqui é a construção de SUJEITOS em patamares diferentes.  

Essa diferença é explícita, pois o destinador assumirá a necessidade de “usar terno e 

gravata”, “ser economista e conhecer o economês”, “e fará tudo da forma mais simples”; 

saberes que o destinatário não possui, por desejar o objeto de valor apresentado. 

A relação entre os dois actantes desse discurso é sustentada por uma ação de 

transformação (BARROS, 2011: p. 20). A transformação é uma marca desta campanha, pois o 
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Itaú busca conduzir o cliente a uma mudança, que possibilitará a perpetuação no estado de 

“jovialidade”: “INVISTA: Você não precisa usar terno e gravata para investir. O Itaú sabe disso 

e, para ficar sempre ao seu lado, deixou tudo mais simples, digital e sem aquele economês 

chato”. O Itaú oferta a possibilidade ao cliente para que possa deixar a vida de trabalhador e 

se elevar para uma vida de “desfrutador/consumidor”. 

Como dissemos, a narrativa do enunciado é uma estratégia para persuadir o 

enunciatário a investir no banco, pois aponta os benefícios que obterá. A relação de 

transformação se evidencia pela manutenção do atual estado. Na linguagem visual, o jovem 

apresenta caraterísticas típicas de quem ainda não precisa assumir os compromissos de uma 

vida “formal”, endereçada pela expressão “você não precisa usar terno e gravata”, pois essa é 

uma projeção de uma típica vestimenta da “vida adulta”. A transformação proposta pelo 

destinador ao destinatário é de não precisar enfrentar a vida enfadonha do trabalho, das roupas 

para o trabalho, do linguajar. Essa transformação lhe permite permanecer jovem.  

O tipo de manipulação realizada nessa campanha acontece por meio da tentação. O 

destinador faz uso da tentação para convencer o destinatário enunciatário a realizar a ação em 

busca do OV. Os valores positivos ofertados são: manter-se jovem, ter uma vida de prazeres. 

Para isso, ele usa uma narrativa no enunciado, expressa sobretudo no discurso verbal e visual. 

A manipulação visa torná-lo sujeito da ação de investir no Itaú; se ele realizar a ação, será 

sancionado positivamente e receberá os valores oferecidos na manipulação. 

O prêmio ou o objeto de valor que é proposto é a vida sem a necessidade de 

desenvolver qualquer forma de trabalho, como também todo o tempo que estará a sua 

disposição; a felicidade e o prazer poderão ser desfrutados, em uma vida de ócio marcada pelas 

dinâmicas da juventude. O tema do trabalho será tratado nos próximos itens desta dissertação. 

2.3.2. Nível Discursivo: Sintaxe e Semântica 
As estratégias empregadas pelo enunciador para persuadir o enunciatário são de pessoa 

do discurso, temas e figuras. Na sintaxe discursiva, analisamos as relações das pessoas do 

discurso. 

A interação entre as pessoas pode ser classificada como cooperativa (BARROS, 2002: 

p. 19). Os discursos, verbais e visuais, se caracterizam como Enunciação Enunciada: 

A partir daí, dois tipos de discursos podem ser distinguidos: os projetados em primeira (e 
segunda) pessoa, no tempo do “agora” e no espaço do “aqui”, que caracterizam uma 
enunciação enunciada, e os organizados em terceira pessoa, no tempo do “então” e no espaço 
do “lá”, que são ditos enunciados enunciados. Os discursos do primeiro tipo (enunciação 
enunciada) produzem, geralmente, efeitos de sentido de aproximação da enunciação e de 
relação dialógica entre sujeitos, pois se apresentam como simulacros da enunciação. Em 
outras palavras, constroem interações com efeitos de subjetividade e, portanto, 
predominantemente sensoriais e emocionais. (BARROS, 2002: p. 19) 
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Essa leitura é possível graças à relação existente entre o discurso verbal e o visual, 

pois, no verbal, o banco faz uso do “ele (em lugar do eu) vs. você”, visando evocar suas 

habilidades e competências, em detrimento das que o cliente possui; na mesma medida, no 

discurso visual há uma projeção, uma persona que não fala diretamente com o cliente, mas que 

visa produzir a identificação que possa desejar. 

Nesse tipo de escolha, como em todos os usos de 3ª pessoa, sejam eles em lugar de 1ª ou de 
2ª pessoas, sejam eles nos enunciados enunciados, procura-se, também, enfatizar papéis 
temáticos, criar efeito de realidade e de verdade com as personalizações figurativas e 
estabelecer laços de convencimento racional e de confiança e credibilidade entre os 
interlocutores. (BARROS, 2002: p. 39) 

Ao recorrer a essa estratégia, o que temos é um reforço do papel temático do Itaú. 

Vemos esse tipo de interação como sendo típica de anúncios bancários: 

O banco diferencia-se do cliente para poder, com os atributos que possui, mas não o cliente, 
agir em favor do cliente, colocar-se a seu serviço. Esses parecem ser os efeitos mais 
procurados nos anúncios, pois o uso da combinação ele (em lugar de eu) vs. você é o mais 
frequente nos anúncios de todos os tipos de bancos. (BARROS, 2002a) 

No tocante aos temas e às figuras, percebe-se os valores dos autores expressos nesta 

campanha, pois trazem a concretização sensorial do discurso em exame, evocando temas como: 

o labor e o ócio e a juventude e seus prazeres. 

Temas e figuras constituem a semântica discursiva: os temas são os conteúdos semânticos 
tratados de forma abstrata e as figuras, o investimento semântico-sensorial dos temas. 
(BARROS, 2009) 

Os temas e figuras são determinados sócio-historicamente e trazem para os discursos o modo 
de ver e de pensar o mundo de classes, grupos e camadas sociais, garantindo assim o caráter 
ideológico desses discursos. (BARROS, 2004) 

Nos textos ditos temáticos (de coerência apenas temática), as figuras ocasionais e esparsas 
assumem papel claro na organização persuasiva do discurso. Em outras palavras, essas 
figuras – uma organização figurativa, uma pequena história, imagem ou fotografia inserida 
no texto –, têm a função de persuadir o destinatário do texto, como um exemplo, modelo, 
ilustração e outras formas de argumentação. É o que acontece, por exemplo, nos sermões 
(MARTINS, 2003) e, com muita freqüência, na publicidade. As figuras, nesse caso, fazem 
parte das estratégias empregadas pelo enunciador para manipular o enunciatário, para levá-
lo a crer e a fazer. Têm elas assim papel no estabelecimento das relações de interação que 
definem os textos. Além disso, imprimem, muitas vezes, um ritmo ao discurso pela 
alternância entre temas e figuras, entre abstrato e concreto, como nas fábulas, por exemplo. 
(BARROS, 2004) 

Quando, nesta dissertação, falou-se sobre o trabalho, ou como exposto, o labor, a 

preocupação foi a de apresentá-lo como elemento de persuasão. Agora, porém, é o momento de 

retomá-lo e de observar seu significado: 

O trabalho, como atividade vital que assegura a satisfação das necessidades de produção e 
reprodução de qualquer agrupamento humano, é uma prática universal e uma realização 
social que define múltiplos condicionamentos e possibilidades. (CATTANI; HOLZMANN, 
2012: Locais do Kindle 500-502) 

Trabalho pode ser definido como o esforço físico ou intelectual, com vistas a determinado 
fim. O verbo “trabalhar” é proveniente do latim vulgar tripaliar: torturar com o tripallium, 
derivado de tripalis cujo nome é proveniente da sua própria constituição gramatical: tres & 
palus (pau, madeira, lenho, estaca), que significava o instrumento de tortura de três paus e 
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que também servia para “ferrar os animais rebeldes”. O tripallium também era um 
instrumento de três paus aguçados que, algumas vezes munidos de pontas de ferro, eram 
utilizados pelos agricultores para bater o trigo, as espigas de milho e o linho para rasgá-los e 
esfiapá-los. A ideia de tortura evoluiu, tomando o sentido de “esforçar-se”, “laborar”, 
“obrar”. (COSTA, 2014: p. 178) 

Na alta Idade Média, isto é, do século V ao XI, o trabalho é considerado uma penitência, 
uma consequência do pecado original. O mundo greco-romano, que separa os escravos 
trabalhadores e os mestres que se entregam ao otium, isto é, ao lazer e ao ócio [...] O 
trabalho oscila, portanto, entre seu caráter nobre e o ignóbil, isto é, segundo a etimologia, 
"não nobre". A tensão se manifesta entre a espiritualidade e a atividade, como testemunha, 
nos textos dos Evangelhos, a figura de Maria, a contemplativa, oposta à de Marta, a 
trabalhadora. [...] Mas a resistência à valorização do trabalho manual se organiza. "Não sou 
um trabalhador manual [ouvrier des mains]", declara o poeta Rutebeuf. O que é uma forma 
de retomar a seu modo o termo "operário" [ouvrier], que se enobrecera, recuperando em seu 
próprio proveito a dicotomia da antiga hierarquia. "Eu sou um criador, não um trabalhador 
manual", é o que ele diz, em essência. O trabalho intelectual é, assim, promovido e 
referendado, sobretudo no seio das universidades. (GOFF; TRUONG, 2006: p. 66-69) 

O trabalho em oposição ao ócio, na perspectiva empregada nesse anúncio, manifesta-

se como uma atividade profundamente desgastante e enfadonha. Quando colocado em contraste 

com o tema do ócio, assume um valor danoso. Na separação entre o trabalho intelectual e o 

manual, aquele que trabalha usando seu intelecto é louvado e reconhecido como uma pessoa de 

valor e competência. Ao contrário, o trabalho manual é “menos nobre”.  

No anúncio, apresenta-se, portanto, a ideia do trabalho manual como sendo algo de 

valor inferior ao intelectual.  

A concepção aristotélica distingue dois componentes no trabalho: o pensar e o produzir. 
Pensar refere-se à finalidade e aos meios para realizá-lo. Produzir significa a concreção do 
fim pretendido. Obviamente, a busca de uma finalidade é resultado de uma necessidade 
humana e social concreta, mas para que ela se realize é necessário uma investigação efetiva 
dos meios, ou seja, é mister que o conhecimento tenha atingido o seu nível apropriado, pois, 
se isso não ocorre, a consciência e os fins permanecem como um projeto utópico, uma espécie 
de sonho. Há, desse modo, um vínculo indissolúvel entre produção e consciência, que 
interagem de modo recíproco no processo de trabalho. (CATTANI; HOLZMANN, 2012: 
Locais do Kindle 15343-15351)  

O tema que emana do anúncio é a demonstração dessas questões, pois o que vemos é 

uma relação de trabalho em que o banco se apresenta como a instituição, o agente, que realizou 

as investigações necessárias e agora está habilitado para pensar e, assim, produzir. Pode 

trabalhar por meio das suas competências intelectuais. Porquanto o cliente ainda é o produtor 

manufaturado que obteve dinheiro com seu trabalho, mas pode agora colocar outro para 

trabalhar em seu lugar. Esse contraste ressalta a perspectiva proposta do trabalho ser entendido 

como algo ruim, um martírio, em relação ao ócio. 

Essa valorização do ócio pode ser já percebida nas origens do povo brasileiro segundo 

Holanda (2016: Locais do Kindle 780-788): 

É compreensível, assim, que jamais se tenha naturalizado entre gente hispânica a moderna 
religião do trabalho e o apreço à atividade utilitária. Uma digna ociosidade sempre pareceu 
mais excelente, e até mais nobilitante, a um bom português ou a um espanhol, do que a luta 
insana pelo pão de cada dia. O que ambos admiram como ideal é uma vida de grande senhor, 
exclusiva de qualquer esforço, de qualquer preocupação. E assim, enquanto povos 
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protestantes preconizam e exaltam o esforço manual, as nações ibéricas colocam-se ainda 
largamente no ponto de vista da Antiguidade clássica. O que entre elas predomina é a 
concepção antiga de que o ócio importa mais que o negócio e de que a atividade produtora 
é, em si, menos valiosa que a contemplação e o amor. (gripo nosso) 

Ócio esse que poderá, então, ser desfrutado, segundo o anúncio, e que evitará as 

responsabilidades típicas da vida adulta. Alia-se à possibilidade de não precisar trabalhar a de 

desfrutar das alegrias e prazeres da vida do jovem. As figuras que concretizam esse tema 

mostram a coerência existente no discurso dessa propaganda. 

Os temas expostos são figurativizados pelo discurso verbal e visual. Quando se fala do 

“labor”, faz-se por meio da figura do homem de terno e gravata, que domina um conhecimento 

chato, que debochadamente é referido de “economês”. Por outro lado, as figuras do ócio, 

juventude e prazer são demonstradas no visual. É mais comum que ocorra na publicidade. 

Essas figuras estão fazendo o que é típico de anúncios bancários: os jovens, o “terno e 

gravata”, “o economês” apresentam ao cliente uma realidade idealizada, construída, porém, 

sem que haja a mínima preocupação com a realidade. As figuras relacionadas ao ócio têm maior 

ocorrência no discurso visual, quando temos a imagem dos jovens que caminham 

despreocupadamente, porém, as figuras que expressam o tema do trabalho se percebem no 

discurso textual. 

Com os traços sensoriais apontados estabelecem-se laços corporais entre o banco e o cliente, 
que "sente" cheiros, sons, cores, gostos, tatos. Fazer o cliente sentir é uma das estratégias 
para fazê-lo acreditar e fazer o que dele se deseja e espera. (BARROS, 2004) 

Os jovens, as figuras que mostram a relação positiva do tema do trabalho, pois 

desfrutam da vida ociosa, reafirmam os prazeres da vida na figura despreocupada de um homem 

ao centro e de duas mulheres que estão sob a proteção ou posse do homem, pois ele as envolve 

em seus braços. São três jovens com idade para já exercerem o trabalho, porém, caminham 

despreocupadamente, desfrutando da vida; o desequilíbrio de ser apenas um homem, 

aproveitando os prazeres da vida com a presença de suas mulheres retoma conceitos de um 

jovem mulherengo, sem as responsabilidades do amadurecimento. Mesmo caminhando em uma 

tarde de sol, esses três jovens apresentam peles bonitas e há um clima de conforto; a sensação 

é de que o sol não os está castigando, mas sim se harmonizando com o clima de prazer que eles 

estão vivendo; suas roupas e pele apontam para pessoas que não vão trabalhar ao sol, mas sim 

desfrutar dos prazeres de caminhar sob sua luz. 

2.3.3. Nível fundamental: Sintaxe e Semântica 
Esse texto sincrético, verbal e visual, constrói a oposição semântica fundamental: 

labor vs. ócio. Estabelece-se uma tensão entre labor, marcado pela extensidade, tônico; e um 

ócio, marcado pela intensidade, pois o Itaú interromperá a extensidade das atividades 
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realizadas no trabalho e aumentará a intensidade dos prazeres da vida. A tensão decorrente da 

existência delas é o que possibilita uma leitura mais líquida. O banco está comercializando o 

tempo de forma extensiva, característica comum ao discurso publicitário, em anúncios 

bancários. 

Os bancos podem oferecer ao cliente, segundo os anúncios, os meios necessários para 
segmentar esse fluxo temporal e nele introduzir etapas intermediárias, ou seja, para fazer 
parar o tempo. Trata-se então de um simulacro da produção do sentido: passa-se de um tempo 
contínuo e dessemantizado para um tempo descontínuo, segmentado e com sentido. [...] O 
banco opera então duas mudanças aspectuais no tempo: a passagem do tempo segmentado, 
pontual e intenso ao tempo durável e extenso do vivido. Em outras palavras, o banco oferece 
ao cliente os meios para transformar em rotina, em vida comum, o que era extraordinário: o 
lazer, a tranquilidade, o descanso, as férias. (BARROS, 2007: p. 216) 

2.3.4. Plano da Expressão 
Ambicionando compreender como o sentido se constrói nas relações existentes no 

plano da expressão, trabalharemos por meio da metodologia proposta por Jean-Marie Floch. A 

partir das categorias propostas por ele, fundamentaremos todas as análises. 

Consideremos agora as doze categorias visuais que a análise sistemática das cento e trinta 
propagandas reconheceu como constituindo o plano para a expressão da propaganda (...): 
leve vs. escuro, nuances vs. contrastadas, policromatismo vs. monocromatismo, linha fina 
vs. linha grossa, traço contínuo vs. traço descontínuo, plano líquido vs. borrão plano. 

A codificação semissimbólica não apenas rege cores, linhas e superfícies; também governa 
as qualidades da composição geral dos recursos visuais. Assim, encontramos as seguintes 
categorias: forma simples versus forma complexa, forma simétrica vs. forma dissimétrica, 
forma única vs. forma multiplicada. As qualidades topográficas propostas pela composição 
geral, isto é, pela organização da superfície plana da propaganda, também são exploradas.  

Notemos que, no momento, falamos apenas das qualidades topológicas do espaço 
significante e não daquelas do espaço significado (aquele que é representado), do qual logo 
estaremos dando conta. Duas categorias topológicas se integram: alta vs. baixa, conjunção 
vs. disjunção. Aqui, novamente, há conjunções e disjunções relativas à composição dos 
elementos na superfície do visual, e não a situação dos objetos e personagens no espaço 
representado. As disjunções, por exemplo, servem para expressar a perda da auto-unidade ou 
a quebra dos laços sociais ou familiares. 

Finalmente, podemos também reconhecer uma categoria de técnicas – técnica pictórica vs. 
técnica gráfica. Podemos agora esquematizar o sistema semissimbólico de comunicação (...) 
da seguinte forma: 

Expressão: leve   vs.  escuro 

nuances   vs.   contrastadas 

policromatismo  vs.  monocromatismo 

linha fina   vs.   linha grossa 

traço contínuo  vs.  traço descontínuo 

plano líquido   vs.  plano borrado 

forma simples  vs.  forma complexa 

forma simétrica  vs.  forma dissimétrica 

forma única  vs.  forma multiplicada 

alta    vs.  baixa 

conjunção  vs.  disjunção 
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técnica pictórica  vs.  técnica gráfica 

(FLOCH, 2013: p. 89-96) 

Para dar conta deste anúncio, utilizaremos, dentre as categorias propostas por Floch, 

as de forma, a topografia do anúncio e as cromáticas. Tais relações se interpassam, mas por 

intuito de análise, as faremos de forma separada, visando demonstrá-las e, por fim, explicar 

como se relacionam. 

Analisando agora a organização topográfica do anúncio, poderíamos propor uma 

relação de contraste existente entre duas porções. A parte superior, onde se localiza a maior 

concentração da fotografia, e a parte inferior, onde temos a maior concentração de textos 

verbais. Essa relação já possibilita que proponhamos tal interação expressa como uniformidade 

vs. pluriformidade.  

A parte inferior: 

  
Na parte superior, temos: 

 
No tocante às relações cromáticas, mantém-se a interação de uniformidade vs. 

pluriformidade, pois, no plano inferior, há uma baixa variação de cores e contrastes, e no plano 

superior, a palheta de cores é mais diversa. Há proeminência do tom laranja em suas diversas 

variações e, sobre essa tonalidade, ressaltamos o que já foi proposto por Barros, quando 

analisou outras comunicações do Itaú: 
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O ator Itaú, nessa campanha, é figurativizado sobretudo pela cor laranja, que além de dar 
identidade visual ao banco, acentua a facilidade, a descomplicação e a eficiência do banco, 
pois se tornou quase a cor-símbolo dessas qualidades. (BARROS, 2007) 

Ainda no que diz respeito ao uso da cor laranja, ressaltamos a maneira como ele se 

relaciona com os personagens, masculino e feminino, pois a imagem é reafirmada pela 

tonalidade laranja, que a ilumina. A imagem é toda banhada pelo tom alaranjado, decorrente do 

cabelo ruivo da jovem à direita do anúncio, como também, da luz solar com tons crepusculares; 

o jovem ao centro tem seu rosto iluminado pela luz laranja do sol, e as jovens olham para ele; 

as cores mais escuras da parte inferior do anúncio contrastam com o céu poente da parte 

superior. Retoma-se, assim, a ideia de segurança, simplicidade e descomplicação, já trabalhada 

na palheta de cores do Itaú e que se alia à ideia de ócio e prazeres típicos da juventude. 

O laranja envolve a palavra INVISTA e faz uso de forma mais objetiva da cor laranja, 

ressaltando-a por meio do contraste promovido pelas cores escuras que estão no fundo, 

projetando o tom laranja, tornando-o mais evidente graças ao contraste produzido. Sobre as 

relações de forma, há a continuidade da uniformidade vs. pluriformidade, pois no plano inferior 

há uma uniformidade das formas e no superior, a pluriformidade delas. 

O significante da palavra “Invista” faz uso do valor simbólico da família da fonte 

“Futura”, criada por Paul Renner. O impacto do trabalho de design tipográfico de Paul Renner 

influencia inúmeros outros movimentos de arte e design, como explica Christopher Buke. 

Como as letras góticas em maiúsculas são excessivamente ornamentadas – e porque a língua 
alemã capitaliza todos os substantivos – Renners concluiu que os designers modernos 
deveriam usar fontes romanas (e, melhor ainda, fontes geométricas sem sans serif como 
Futura, que ele descreveu em um artigo do final da década de 1920 como “a tipografia da 
nossa era”). "No interesse nacional", argumentou em 1928, "e no interesse de nossa 
maravilhosa língua alemã, devemos finalmente renunciar (fontes góticas). 

A Renner fez os primeiros desenhos para a Futura em 1924, mas três anos se passaram antes 
que ela se tornasse disponível. Durante esse período, como nos diz Burke, outros designers 
estavam lidando com os mesmos problemas e desenvolvendo fontes modernistas 
comparáveis. (BEHRENS, 1999) 

O Itaú faz uso, em suas comunicações, do tipo Myriad, expressando a influência 

trazida da Futura e dos valores de “simplicidade, modernidade, beleza geométrica”, que são 

suas marcas (BEHRENS, 1999). 

[...] se pensar que a escolha de uma fonte tipográfica é algo de pouco importância, porque 
ninguém notaria a diferença mesmo, você ficaria surpreso em saber que especialistas gastam 
um tempo enorme e muito esforço aperfeiçoando detalhes que não são vistos por olhos 
treinados. (SPIEKERMANN, 2011: p. 17) 

Os tipos são usados, em grande parte, para comunicações comerciais de várias espécies, 
portanto devem obedecer a regras explícitas ou implícitas do mundo corporativo. Assim 
como esperamos que os homens de negócio usem ternos (e mais, naturalmente, uma camisa 
com gravata), o texto composto para os negócios tem que parecer razoavelmente sério e 
seguir seu propósito de um modo imperceptível e bem organizado. (SPIEKERMANN, 2011: 
p. 65)  
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A tipografia empregada no signo “invista” é típica das comunicações diretivas e 

objetivas, especialmente trabalhada em mensagens curtas, porém de tom imperativo. A escolha 

desse tipo já dá ao discurso a função imperativa. A uniformidade da escolha dos tipos gráficos 

empregados no texto corrobora a ideia de uniformidade vs. pluriformidade, pois toda a parte 

verbal se restringe ao uso do tipo Myriad, enquanto o discurso visual emprega uma 

pluriformidade de imagens. 

Permanecendo no significante da palavra “invista”, há uma fratura na sua construção, 

pois na sua diagramação (“in” + (discurso verbal) + “vista”) há um extrapolar do simples 

sentido da palavra INVISTA: “Vista” significa a capacidade de perceber o mundo ao seu redor. 

A organização da palavra “IN” + (discurso verbal) + “VISTA” produz o efeito de que o lugar 

onde se deve investir é o apontado pelo discurso verbal, logo, o banco Itaú. Produz-se, assim, 

o sentido de que o trabalho será realizado no e pelo Itaú e de que, por meio dessa ação, o cliente 

terá como enxergar um novo mundo. 

Percebe-se, então, que as oposições desse anúncio são de uniformidade vs. 

pluriformidade, que se correlacionam, no plano do conteúdo, à oposição entre o trabalho, na 

parte inferior, e à juventude e prazeres, na parte superior: 

uniformidade   vs.  pluriformidade 

labor  vs.  ócio 

O plano do conteúdo explora, assim, o paradigma do “labor vs. ócio”, e o da expressão, 

o da “uniformidade vs. pluriformidade”. No texto, o trabalho impõe uma vida uniforme, rígida 

e restritiva, uma vida engaiolada, que se opõe a uma vida de prazeres, de alegrias diversificadas 

e em multiperspectivas, oferecida pelo banco. Essa relação pode ser correlacionada em um 

sistema semissimbólico: 

Expressão: policromatismo  vs.  monocromatismo 

forma simples   vs.  forma complexa 

plano inferior   vs.  plano superior 

Conteúdo: labor    vs.  ócio 
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2.4. Campanha 02 – “Dúvidas sobre Investimento” 
Anúncio 01 

 
Anúncio 02 
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Anúncio 03 

 

Textos dos Anúncios 
Anúncio 01 

[texto em destaque] Investir é diferente de poupar?com.br 

[texto em menor destaque] Entre no site e assista ao vídeo que explica a diferença 

entre quem poupa um dinheirinho e quem investe para construir um patrimônio. Com o Itaú ao 

seu lado, você muda seu futuro para melhor 

[assinatura] O mundo muda e seu jeito de investir muda também. 

Itaú. Feito para você :-) 

Anúncio 02 

[texto em destaque] Como chegar ao primeiro milhão?com.br 

[texto em menor destaque] Entre no site e assista ao vídeo que explica a importância 

da sua disciplina para poder chegar a grandes metas no futuro. Não esqueça, o Itaú está ao seu 

lado e a jornada rumo ao primeiro milhão pode começar agora. 

[assinatura] O mundo muda e seu jeito de investir muda também. 

Itaú. Feito para você :-) 

Anúncio 03 

[texto em destaque] Onde invisto meu dinheiro?com.br 
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[texto em menor destaque] Entre no site e assista ao vídeo e veja que o melhor 

investimento é aquele que combina com seus objetivos e o tempo que você determinou para 

chegar lá. Com o Itaú, você entende melhor sua vida financeira. 

[assinatura] O mundo muda e seu jeito de investir muda também. 

Itaú. Feito para você :-)   
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2.4.1. Nível narrativo: Sintaxe e Semântica 
O Itaú, no primeiro anúncio analisado neste trabalho, apresenta os benefícios para 

quem firma o contrato com o banco e começa a investir. Agora, novos passos no processo de 

investimento são apresentados e, por meio deles, o banco estabelece um diálogo com o seu 

público-alvo. 

Sendo o Itaú o destinador e o cliente o destinatário, o objeto de valor é o bom resultado 

dos investimentos. Na interação entre os sujeitos, o destinador manipula o destinatário, 

persuadindo-o, pois se apresenta como alguém que possui capacidade de responder a todas as 

suas dúvidas e que, por meio do seu saber, poderá ofertar ao S2 o OV desejado. 

O jogo de manipulação acontece pela tentação, pois o Itaú se apresenta como detentor 

do saber necessário para oferecer ao seu cliente os bons resultados esperados. O cliente poderá 

assim obter as respostas necessárias e atingir as metas almejadas. 

Nos anúncios, o destinatário manifesta suas dúvidas quando expressa: “Investir é 

diferente de poupar?”, “Como chegar ao primeiro milhão?”, “Onde invisto meu dinheiro?”. A 

dúvida é a marca do destinatário, expressa não apenas no verbal, como apontado, mas também 

no visual, na expressão de dúvida no rosto dos homens e da mulher. O Itaú, por sua vez, se 

apresenta como o possuidor da competência necessária, o saber, e por meio dela é capaz de 

sanar as dúvidas do cliente: 

Anúncio 01 

[texto em menor destaque] Entre no site e assista ao vídeo que explica a 

diferença entre quem poupa um dinheirinho e quem investe para construir um 

patrimônio. Com o Itaú ao seu lado, você muda seu futuro para melhor 

Anúncio 02 

[texto em menor destaque] Entre no site e assista ao vídeo que explica a 

importância da sua disciplina para poder chegar a grandes metas no futuro. 

Não esqueça, o Itaú está ao seu lado e a jornada rumo ao primeiro milhão 

pode começar agora. 

Anúncio 03 

[texto em menor destaque] Entre no site e assista ao vídeo e veja que o melhor 

investimento é aquele que combina com seus objetivos e o tempo que você 

determinou para chegar lá. Com o Itaú, você entende melhor sua vida 

financeira. 
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O Itaú utiliza como estratégia, para levar o cliente a firmar o contrato, apresentar o site 

“www.itau.com.br/invista”, pois caso o destinatário possua qualquer dúvida, lá ele encontrará 

as respostas e se tornará habilitado para firmar o contrato. 

Nessa organização narrativa, o que temos são questões de confiança e competência, 

pois o Itaú se apresenta como sendo capaz de sanar as dúvidas dos seus clientes e de fazer 

aqueles que nele confiam alcançarem seus objetivos financeiros. 

2.4.2. Nível Discursivo: Sintaxe e Semântica 
As estratégias empregadas pelo enunciador para persuadir o enunciatário são de pessoa 

do discurso, temas e figuras. Na sintaxe discursiva, analisamos as relações das pessoas do 

discurso, tanto no discurso verbal quanto no visual. 

Na relação entre o enunciador e o enunciatário, pode-se perceber, nesse anúncio, que 

há uma constância na utilização das pessoas. O enunciador, o Itaú, fala de forma mais objetiva, 

e o enunciatário, o cliente, fala de forma mais subjetiva e próxima. 

O discurso visual apresenta, por meio das expressões faciais de olhos bem abertos, 

sobrancelha arqueada, boca aberta, as bochechas murchas, a cabeça inclinada, um enunciatário 

em estado de angústia. Para isso, são produzidos efeitos de sentido de 1ª pessoa do singular nos 

dois primeiros anúncios. 

 

 

Anúncio 01: Investir é diferente de poupar?com.br 

 

Anúncio 02: Como chegar ao primeiro milhão?com.br 
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Anúncio 03: Onde invisto meu dinheiro?com.br 

Esses efeitos são obtidos nas fotografias com enquadramento fechado no rosto, tendo 

nos anúncios 01 e 02 o olhar direto para o destinatário do anúncio. No anúncio 03, o olhar não 

é dirigido ao leitor, porém o enquadramento fechado produz, também, efeito de aproximação. 

Nesse anúncio, é no discurso verbal que aparece claramente a 1ª pessoa do singular. 

O discurso verbal aliado ao visual possibilita essa identificação, pois a dúvida, nas 

perguntas, corrobora a estratégia da escolha da pessoa. O uso da 1ª pessoa produz o efeito de 

proximidade e subjetividade. A 1ª pessoa é, portanto, fundamental para expressar a dúvida do 

enunciatário que não sabe como alcançar as metas que deseja. 

O enunciador se expressa por meio da 1ª pessoa ao instalar o cliente-enunciatário como 

“você”, mas também usa a 3ª pessoa no lugar da 1ª pessoa para produzir dois efeitos de sentido: 

reforçar a identidade (o papel temático do banco) e criar certo desequilíbrio entre banco e 

cliente: “Com o Itaú ao seu lado, você muda seu futuro para melhor”, “Não esqueça, o Itaú está 

ao seu lado e a jornada rumo ao primeiro milhão pode começar agora.”, “Com o Itaú, você 

entende melhor sua vida financeira.”. No segundo efeito, o recurso da 3ª pessoa no lugar da 

primeira desloca o Itaú de uma posição de igualdade e estabelece uma diferença entre o banco 

que sabe e o cliente que, por meio do banco, poderá sanar suas dúvidas existentes. 

Os temas que emanam desses anúncios podem ser identificados como: “o rendimento 

como uma ação capaz de produzir mais riqueza.” e “o conhecimento que gera a capacidade para 

obtenção dos bons resultados financeiros”. 

No primeiro tema, a ideia é a de que o dinheiro pode produzir mais dinheiro por meio 

do rendimento do investimento. Essa ideia está presente no germe do conceito de investimento 

desde João Calvino. André Biéler, professor da Universidade de Genebra, escreve: 

Calvino, para justificar o empréstimo a juros, não pôs pura e simplesmente de lado os textos 
bíblicos sobre os quais se fundamentavam outrora os doutores cristãos para condená-lo. [...] 
Faz ele (Calvino), pois, importante distinção entre o empréstimo de consumo, de um lado, e 
o empréstimo de produção, de outro lado. [...] o segundo (empréstimo de produção), chamado 
também de empréstimo de aplicação, o devedor, acrescentando-lhe seu trabalho, vai poder 
alcançar novo ganho, donde ser legítimo remunerá-lo. 

Calvino passa, segundo seu hábito, aos argumentos dos doutores da Igreja. Refuta 
extensamente o mais conhecido que, provindo de Aristóteles, foi retomado por Ambrósio, 
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Crisóstomo, depois pelos Escolastas, e sobre o qual se funda toda a tradição eclesiástica afeita 
a coibir o empréstimo a juros, a saber: o dinheiro não pode de si mesmo produzir nenhum 
fruto (argentum parere non posset). Formalmente, é a própria evidência, sentencia Calvino. 
Por certo que confirmo aquilo que as próprias crianças veem, isto é, que se encerrais o 
dinheiro no cofre, será ele improdutivo. Mas, pode-se tratar o dinheiro diferentemente de 
qualquer outro bem material? Seja a terra, sejam as mercadorias, nada produzem de si 
mesmas. Produzem, no entanto, benefício àquele que arrenda a terra ou mercadeja com a 
mercadoria. Não é o dinheiro a qualquer mercadoria? 

Recebo o produto do aluguel de casa. Não cresce o dinheiro dessa forma? [...] Será louvável 
arrendar uma eira, impondo-lhe tributos, e será ilícito receber qualquer rendimento do 
dinheiro? Quê? Quando se compra um campo, se o dinheiro não engendra dinheiro? Como 
aumentam os comerciantes os seus bens? [...] Ninguém toma de nós emprestado apenas a 
fim de diminuir o montante de dinheiro ocioso e sem fazê-lo produtivo. Eis por que o fruto 
não é mais do dinheiro, mas do rendimento. 

Julgar somente do empréstimo a juros, não é nem o legalismo bíblico, nem um 
arrazoado filosófico, mas a regra da justiça. (BIÉLER, 2012: p. 551-556) (itálico do autor, 
negrito nosso) 

O tema do rendimento é figurativizado, no discurso verbal, pelo par 

“pergunta/resposta”. O cliente apresenta sua dúvida e o banco lhe indica a resposta, sendo 

sempre o teor das perguntas relacionado ao ganho financeiro decorrente do investimento. 

Em relação ao tema do “conhecimento”, o que se tem é a manifestação da relação entre 

“possuir conhecimento” e “obter bons resultados financeiros”. A figurativização é expressa pela 

imagem de “olhar pensativo” e pela boca aberta de espanto. Assim também ocorre com os olhos 

arregalados de dúvida, que é figurativizada pela grande interrogação em cor laranja e pela falta 

de conhecimento, que pressupõe o rosto em seu estado natural quando há conhecimento. 

   
 

2.4.3. Nível fundamental: Sintaxe e Semântica 
Esses anúncios trabalham a dúvida do cliente sobre onde e como investir. Todas as 

dúvidas orbitam em torno da ideia de obter bons rendimentos. Pode-se, então, propor a oposição 

fundamental de rendimento vs. prejuízo. Independentemente de quem possua o saber 

necessário, o que importa é conseguir fazer o dinheiro render.  
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2.4.4. Plano da Expressão 
Em relação à organização do plano da expressão, serão analisadas as categorias 

cromáticas e topológicas, havendo também uma relação entre o maior e menor. 

No tocante à organização topológica, nota-se uma desproporção entre o espaço 

ocupado pela mulher, em relação ao espaço ocupado pelo discurso verbal. O lado direito é 

preenchido por informações, enquanto o outro quase não recebe informação, à semelhança do 

que acontece com a parte inferior e superior, sendo a inferior a que concentra boa parte da 

informação. As relações entre direita e esquerda, parte inferior e superior acontecem 

desproporcionalmente, pois os lados onde não há informação decorrente do discurso verbal são 

maiores. 

 

 
Nas relações cromáticas, pode-se observar o contraste entre cores claras e escuras. O 

fundo e a roupa dos atores estão na tonalidade azul escuro, já o rosto dos atores e parte do 

discurso verbal são apresentados por meio das cores quentes. Esse contraste das cores 
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assemelha-se ao que foi proposto por Floch ao analisar as obras de Kandinsky (FLOCH, 1985: 

p. 40-77). Ocorre o mesmo efeito cromático com o laranja, como cor quente, que tem uma 

atuação centrífuga, transbordando sobre a tonalidade mais fria, o azul. As tonalidades claras 

extrapolam seus limites e se derramam pelas cores escuras, resultando em um processo de 

conquista de espaço, em que o quente é o ponto central de toda a informação.  

Pode-se assim apontar que, em relação ao plano da expressão, o topológico e o 

cromático, as categorias observadas promovem o efeito de sentido de informação e 

desinformação. No espaço onde há a maior concentração de informação do discurso verbal, há 

a ênfase das cores quentes. O laranja é a cor que já vem sendo empregada pelo Itaú na 

construção de um sistema semissimbólico e que representa descomplicação e modernidade 

(BARROS, 2008: p. 34). 

Nos espaços onde há informação, expressa pelas cores claras, há o conhecimento que 

descomplica, já onde há espaço vazio de informação, são usadas tonalidades escuras, 

simbolizando a ignorância que complica. Percebe-se, então, que a relação cromática, claro vs. 

escuro, e a topológica, espaço cheio vs. vazio, se correlacionam, no plano do conteúdo, à 

oposição rendimento – informação vs. prejuízo – ignorância, promovendo o sistema 

semissimbólico que segue: 

Expressão: cores claras   vs.  cores escuras 

espaço maior   vs.  espaço menor 

plano inferior   vs.  plano superior 

Conteúdo: rendimento   vs.  prejuízo   
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2.5. Campanha 03 – Investir É  

Roteiro do Vídeo 
[Narrador] Quem investe muda de vida. Mude e conte com o Itaú na hora de investir. 

Itaú, feito para você 

Anúncio Impresso 
Anúncio 01 

 
Anúncio 02 
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Texto do Anúncio Impresso 
Anúncio 01 [texto em destaque] INVESTIR É 

[texto em menor destaque] Investir é ter novas possibilidades na sua vida. É viajar, é 

estudar, é progredir. É mudar sua vida para melhor. 

E é isso que o Itaú deseja para você. Entre no www.itau.com.br/invista e veja como 

realizar seus sonhos. 

Mude. E conte com o Itaú na hora de investir _;-) 

Anúncio 02 [texto em destaque] INVESTIR É 

[texto em menor destaque] Você prefere viver a prazo ou ser feliz a perder de vista? 

Investir é o que sabemos fazer de melhor, e queremos dividir tudo isso com você: acesse 

www.itau.com.br/invista ou fale com seu gerente. 

E aí? Vai correr atrás ou fazer o dinheiro trabalhar para você? 

Mude. E conte com o Itaú na hora de investir _;-) 
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2.5.1. Nível narrativo: Sintaxe e Semântica 
Esse é o terceiro momento da comunicação do Itaú, em que o investimento já foi 

apresentado, assim como as dúvidas do cliente sobre “onde” e “como” conseguir obter os bons 

rendimentos de seus investimentos já foram sanadas. Nos anúncios em exame neste item, o que 

temos são os benefícios possíveis para aqueles que investem. 

O Itaú (o destinador) e o destinatário se caracterizam em duas partes, sendo um o 

correntista, que deve mudar sua forma de investir, e o outro, o não correntista, que deve não 

apenas mudar sua forma de investir, mas sobretudo, deve sair do seu banco e mudar para o Itaú. 

Negociam o OV, que é o rendimento, porém nele estão investidos os valores desejados. O OV 

é a casa dos valores, que podem ser descritos como: cuidado com a família, tempo para desfrutar 

da vida, tempo para ver o filho crescer, alegrias da vida, mas que só podem ser obtidos por meio 

do contrato firmado. Esse anúncio pressupõe que o S2 já firmou os outros contratos 

apresentados nas comunicações anteriores, ali resumidos, e está usufruindo dos valores 

desejados. Os valores permanecem, sobretudo, emotivos e afetivos.  

Enquanto, na primeira campanha, o destinador fazia uso da expressão “Invista”, 

indicando a ação que o S2 deveria tomar, e, na segunda campanha, explorava as dúvidas 

referentes ao processo de investir, essa campanha começa com: “Investir é” e “Quem investe 

muda de vida. Mude e conte com o Itaú na hora de investir.”. Os benefícios do OV estarão 

disponíveis apenas para quem firmar o contrato e se tornar um investidor. O S2 mudará de vida 

apenas se investir e obterá o OV, que é a mudança, se firmar o contrato. 

No anúncio audiovisual, há a ênfase na mudança. Inúmeros arquétipos são 

apresentados, visando a endossar a mudança de quem já firmou o contrato. Os valores 

expressados são majoritariamente emocionais, pois, como nos anúncios anteriores, estão 

relacionados a momentos de prazer e alegria. Os benefícios relacionados a quem é um 

investidor estão vinculados às áreas emocionais e não às áreas racionais, das vantagens 

econômicas de uma decisão financeira. Quem investe muda para: alegria da gestação, alegria 

de desfrutar dos amigos em viagens, alegria de pedir a amada em casamento, o prazer de 

desfrutar da natureza e de festejar seu casamento, ou a aposentadoria e o poder viajar, presentear 

as pessoas que se ama e se alegrar com a conclusão da faculdade. Essas mudanças são 

apresentadas ao destinatário a que se propõe a passagem de uma posição inicial a uma final 

melhor, com muita alegria e prazer. 

Os anúncios impressos, além disso, exploram mais o discurso verbal, com estratégias 

linguísticas para mostrar também as perdas daqueles que não investirem no Itaú. No Anúncio 

2, temos o uso de uma metalinguagem do universo econômico quando dizem: “Você prefere 

viver a prazo ou ser feliz a perder de vista? Investir é o que sabemos fazer de melhor, e queremos 
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dividir tudo isso com você”. A brincadeira com as expressões popularmente usadas em 

transações do cotidiano é empregada para evidenciar não apenas os benefícios de quem firma 

o contrato, pois o Itaú dividirá com você seu conhecimento sobre investimento, quanto para 

ressaltar o prejuízo para os que não firmarem, que se relaciona intimamente com a vida do 

cliente. 

Em síntese, o Itaú manipula o cliente, mostrando possuir o saber necessário para 

ofertar a mudança de vida. O jogo de tentação empregado pelo destinador acontece não pelas 

competências que possui, mas por ofertar ao destinatário a possibilidade de mudar de vida. Ele 

poderá “se formar”, “se casar”, “se aposentar e viajar”; ele poderá sair de uma oposição, 

aparentemente ruim, para uma nova posição expressamente positiva. Em outra medida, a 

manipulação também acontece pela intimidação: o destinador intimida o destinatário a firmar 

o contrato, pois caso contrário “viverá a prazo”. O cliente é tentado pela capacidade que o Itaú 

tem de fazê-lo mudar e, intimidado a firmar o contrato para não perder os benefícios propostos, 

ele se deixa manipular. 

2.5.2. Nível Discursivo: Sintaxe e Semântica 
Na relação entre o enunciador e o enunciatário, pode-se perceber que há uma 

constância na utilização das pessoas. O enunciador, o Itaú, fala de forma mais objetiva, e o 

enunciatário, o cliente, fala de forma mais subjetiva e próxima. As estratégias empregadas pelo 

enunciador para persuadir o enunciatário são, principalmente, de pessoa do discurso, temas e 

figuras. 

O Itaú dá continuidade à sua estratégia, no uso das pessoas do discurso, empregada 

também no anúncio anterior, de utilizar a enunciação-enunciada. Faz uso do “ele (em lugar do 

eu) vs. você”, para reforçar o papel temático do banco. Nas estratégias do uso da Pessoa, o 

enunciador se apresenta pelo discurso verbal, fazendo uso da 1ª Pessoa do Singular, visando 

produzir o efeito de proximidade, porém reforçando o Itaú. Quando, no audiovisual, o narrador 

diz: “Quem investe muda de vida. Mude e conte com o Itaú na hora de investir. Itaú, feito para 

você.”, faz-se uso de uma desembreagem enunciativa para reforçar atributos relacionados ao 

Itaú. 

Nos anúncios impressos, os benefícios oferecidos são expostos de forma objetiva, mas, 

por meio de uma relação subjetiva, soam como constatações lógicas e relacionam-se com a 

lógica de “causa e consequência”. As consequências objetivas de se investir são expressas: 

“Investir é ter novas possibilidades na sua vida. É viajar, é estudar, é progredir. É mudar sua 

vida para melhor.”, “Você prefere viver a prazo ou ser feliz a perder de vista?”, “Vai correr 

atrás ou fazer o dinheiro trabalhar para você?”, “A partir de 2 reais por dia e mais um 
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investimento inicial, você dá um empurrãozinho no futuro de quem é importante na sua vida: 

pode ser uma faculdade, um intercâmbio ou até montar um negócio.”. O enunciador apresenta 

os benefícios objetivamente, mas relaciona-os aos valores subjetivos de cada pessoa.  

Já a estratégia de persuasão é mais evidente no discurso visual, pois tanto no 

audiovisual quanto nos anúncios impressos, o que se tem são os valores de clientes que 

mudaram sua vida, logo após terem investido, evidenciado na análise narrativa do enunciado. 

A subjetividade da escolha é expressa pela pluralidade de opções que são apresentadas. O efeito 

de subjetividade, característico do discurso em 1ª Pessoa, tem seu ápice no anúncio impresso 

que fala sobre “Sonhos”, pois a fotografia evidencia o “brilho no olhar”:  

 
O enunciador apresenta ao enunciatário uma multiplicidade de benefícios. Há 

liberdade para escolher qual mudança se deseja alcançar, pois é certo que, por meio do 

investimento, seus sonhos estarão ao seu alcance. A liberdade é preservada para que cada um 

possa escolher aquilo que lhe traga “brilho aos olhos”. Esses anúncios trabalham os seguintes 

temas: liberdade e prazer, futuro e realização. 

Quando, no audiovisual, se inicia com “Investir é” e na sequência há cenas de pessoas 

felizes e desfrutando dos prazeres da vida, tem-se a manifestação do tema “liberdade e prazer”. 

Entendendo que esse anúncio está organizado cronologicamente com os anúncios anteriores, 

como já expresso no nível narrativo, o que se tem aqui é a liberdade para desfrutar dos prazeres 

da vida, oferecida apenas para quem investe no Itaú. 

O dinheiro, o insumo necessário para poder investir, assume o que é definido por Luís 

Alexandre Grubits de Paula Pessôa como “fetiche do dinheiro às avessas”: 

As razões para a contratação do seguro de vida – manutenção da renda e do nível de consumo 
familiar, continuidade dos estudos dos filhos, por exemplo – seriam programas de base que 
subentendem o programa de uso “ganhar dinheiro/possuir dinheiro”. Portanto, pode-se 
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estabelecer uma espécie de fetiche do dinheiro às avessas: o amparo financeiro, apesar de ser 
a matéria do seguro, é escondido da narrativa. (PESSÔA, 2010: p. 172) 

Isso assemelha-se ao que acontece, nas análises de Pessôa, pois o dinheiro, como 

matéria de base para o investimento, é ocultado do discurso, que mostra apenas os benefícios 

resultantes dessa ação. Tal fetichismo com o dinheiro permite que o cliente mantenha sua 

liberdade e desfrute dos prazeres. A liberdade é percebida na relação desse anúncio com o 

primeiro, já analisado neste trabalho. Lá se manifestou o tema do trabalho, ruim e opressor, que 

impede o homem de desfrutar dos prazeres da vida; agora o anúncio apresenta os benefícios de 

se investir com a liberdade que é figurativizada nas férias com a família. 

A liberdade obtida, graças aos investimentos, e a não necessidade de trabalhar 

possibilita que o cliente desfrute dos prazeres da vida e da juventude. O tema “liberdade e 

prazeres” é figurativizado na imagem da família na região de embarque e desembarque de um 

aeroporto: 

 
No anúncio audiovisual, mantém-se as consequências da liberdade para aqueles que já 

têm o hábito de investir seu dinheiro. O vídeo começa dizendo “investir é” e, na sequência, 

ainda com as palavras em destaque, são apresentados os valores desejados por aqueles que 

desfrutam desse benefício. 
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Investir é ter liberdade para desfrutar de viagens e da alegria de não estar trabalhando. 

A liberdade que se justapõe à prisão do trabalho possibilita que o destinatário possa “viajar, 

estudar, progredir”. Esses atributos de “viajar, estudar e progredir”, expressos no discurso 

verbal do anúncio impresso, também são figurativizados no anúncio audiovisual. 

O outro tema, “futuro e realização”, resgata a ideia do “fetiche do dinheiro às avessas”, 

pois as realizações e as projeções para o futuro se tornam intimamente vinculadas ao que o 

dinheiro é capaz de produzir. O fetichismo pelo dinheiro gera a possibilidade de que a pessoa 

promova ações vinculadas ao futuro da sua vida. Essa relação idolátrica permite que 

“realizações futuras” se tornem possíveis. 

A figurativização desse tema, “futuro e realização”, se expressa com vitórias sociais 

expressas no anúncio audiovisual. O vídeo traz, assim, a imagem de uma jovem se formando, 

de mulheres grávidas, de idosos desfrutando dos prazeres da aposentadoria e de jovens que 

iniciam sua vida matrimonial. Essas realizações, que estão relacionadas a uma conquista com 

implicações futuras, tornam-se possíveis graças ao poder mágico do dinheiro, que está 

investido. 

Há harmonia entre o anúncio audiovisual e o impresso, pois, no vídeo, há a mulher 

que ficou grávida, e no impresso, a preocupação com a previdência para a criança. A relação 
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“realização e futuro” se fortifica, já que o tempo sempre passa e o investimento possibilitará 

realizações no futuro. 

2.5.3. Nível fundamental: Sintaxe e Semântica 
Esses anúncios do Itaú, aqui analisados, trabalham os benefícios decorrentes do 

investimento. Inúmeras mudanças na vida do homem acontecem graças ao poder que o 

investimento lhe confere. Perante isso, pode-se propor que a oposição fundamental é a da 

evolução vs. involução e alegria vs. tristeza. Ou se experimenta a mudança, a evolução, por 

meio do ato de investir, ou se fica parado e a vida se torna monótona; ou se vive de forma alegre 

ou uma vida de tristeza. A monotonia e a tristeza marcam a vida de quem não escolheu mudar, 

não decidiu investir. 

2.5.4. Plano da Expressão 
Nas relações existentes no plano da expressão, pode-se perceber as categorias 

cromáticas e dinâmicas. 

Ao analisarmos a interação cromática desses anúncios, vídeo e impresso, percebe-se 

que a cor quente, laranja, tem presença em todas as cenas do vídeo. Sua ação age como 

ornamento, marcando alguns dos elementos presentes nos cenários ou nos personagens. Sua 

presença é sutil em algumas cenas, mas em outras é determinante para toda a tonalidade. Esse 

jogo com o laranja transforma-o em uma cor padrão, uma marca de identificação, sendo que 

sua presença sempre se relaciona com algo positivo. 

   
Podemos elencar, por exemplo, a cena em que as mulheres grávidas surgem, havendo 

uma delas com um detalhe laranja (a cor da sua blusa), e no casamento, o lenço laranja destoa 

de todas as outras cores. Isso serve para evidenciar sua presença, mesmo que em um detalhe. 

Por outro lado, na cena em que os amigos contemplam o pôr do sol, a tonalidade laranja colore 

toda a cena, tornando-se a cor padrão. 

A relação cromática não acontece pelo contraste quente e frio, mas sim pela presença 

da cor laranja em todas as cenas. Independente da relação de contraste, ele se faz presente e 

essa presença permite a identificação da interação, pois o laranja interage com todas as outras 

cores do anúncio. 
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Essa relação promove o efeito de sentido que o Itaú já vem empregando: o laranja 

como a cor da descomplicação, e agora a cor das alegrias, enseja que o Itaú está presente em 

todos os momentos de alegria: na gestação, férias, aposentadoria, viagens, nas conquistas 

acadêmicas ou no presente que um pai dá a sua filha. Não apenas isso, mas o laranja também é 

o agente que possibilita os prazeres e se encontra no equipamento de segurança (na cena em 

que os jovens descem as corredeiras de um rio), na roupa do paraquedista, no laço de presente 

no carro que o pai dá a sua filha, e na cor do pôr do sol que os amigos podem contemplar em 

suas viagens. A relação cromática promove então o efeito de sentido de alegria e de viabilidade 

para os prazeres. 

No tocante às interações de movimento, o que temos nesse anúncio são pessoas que 

não estão na inércia. A relação se dá pelo movimento vs. não movimento, pois todos estão 

realizando alguma ação. Nas cenas, há pessoas que nadam, andam, dançam, pulam de 

paraquedas, se divertem, etc. Inúmeras são as expressões de movimento presentes, sendo que, 

dentre elas, as últimas são as que expressam o símbolo do I-Digital, construído pelo Itaú. 

  
Não há, em nenhuma cena, um personagem que não esteja em pleno movimento. A 

ausência do não-movimento permite que construamos a relação entre estar em movimento e 

ficar estagnado. 

A relação de movimento promove o efeito de sentido de que quem investe está em 

movimento, não é uma pessoa pausada. Todos se movem porque investiram, logo, quem não 

investe não pode se movimentar. Quem investe pode desfrutar das dinâmicas da gestação, quem 

investe pode viajar com os amigos, pode nadar, pode se divertir, pode se aventurar, pode se 

alegrar na aposentadora, pode explodir em alegria ao receber um presente ou alcançar uma 

vitória acadêmica. 

A relação entre cores e movimentos que temos nesse anúncio permite a proposta da 

seguinte interação, no plano da expressão: cromática: com a cor laranja vs. sem a cor laranja; 

movimento: com movimento vs. sem movimento, promovendo o sistema semissimbólico que 

segue: 

Expressão: com a cor laranja  vs. sem a cor laranja 

com movimento  vs. sem movimento 

Conteúdo: evolução e alegria vs. involução e tristeza 
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2.6. Campanha 04 – Tipos de Investidores 
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2.6.1. Nível narrativo: Sintaxe e Semântica 
A campanha agora analisada foi veiculada apenas em jornais. Nela, há um reforço nas 

narrativas já examinadas que apresentam ao destinatário as competências do destinador para 

prestar o serviço de investimento. 

O Itaú (o destinador) e o cliente (o destinatário), na interação, têm o OV que é a 

segurança dos bons rendimentos financeiros. Essa campanha visa ao destinatário que ainda não 

está seguro se deve ou não firmar o contrato. O Itaú persuade o destinatário ao se aproximar 

dele e apresentar uma imagem positiva de si mesmo. O cliente, em busca do OV, firma o 

contrato. 

O destinador se apresenta como possuidor do saber necessário, sendo que seu saber, 

nesse anúncio, é mais amplo do que nos anteriores, pois é capaz de atender a necessidades de 

múltiplos estereótipos de clientes. Ele possui o saber para cuidar do investimento para clientes 

que tenham todos os perfis de investidores. Nos discursos verbais, temos: 

Para você que investe pensando no longo prazo. 

Para você que até aceita correr um pouco de risco. 

Para você que, bem, não sei, hããã, vamos ver, quem sabe, talvez, anda meio 

indeciso. 

Para você que tem um perfil mais arrojado. 

Para vossa senhoria que é mais conservadora. 

O destinador se apresenta como capaz de oferecer o OV independente do perfil de 

investidor que tenha o cliente. O enunciatário está inclinado a firmar o contrato e a estratégia 

de manipulação do enunciador o persuade. O máximo de comprovação da competência do 

destinador aparece quando expressa “O Itaú está sempre pronto para cuidar bem do seu 

dinheiro. Aqui você investe sem complicação e com toda orientação.”, e se apresenta como 

“pronto para cuidar” e que pode oferecer “toda orientação”. 

O destinador manipula o destinatário, mostrando possuir o saber necessário para dar 

conta de seus desejos de vida. O jogo de tentação empregado pelo destinador acontece pela 

capacidade que apresenta de poder atender a qualquer tipo de destinatário. O destinatário não 

precisa se preocupar, pois independentemente do seu estilo de investir, o destinador diz ser 

capaz de atendê-lo. O destinatário é tentado pela capacidade que o destinador tem de se adaptar 

a qualquer perfil e se deixa manipular. 
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2.6.2. Nível Discursivo: Sintaxe e Semântica 
A relação entre o enunciador, Itaú, e o enunciatário, o cliente, é do mesmo tipo que as 

encontradas nos anúncios anteriores. As estratégias empregadas pelo enunciador para persuadir 

o enunciatário são de pessoa do discurso, temas e figuras. Na sintaxe discursiva, ao analisarmos 

as relações das Pessoas do Discurso, pode-se apontar que, nas estratégias do uso da pessoa, 

mantém-se a estratégia da enunciação-enunciada, por meio do “ele (em lugar do eu) vs. você”.  

Como já exposto, há o reforço do papel temático do banco. Essa estratégia é usada 

para acentuar o papel que o Itaú vem construindo de ser capaz de oferecer o seu serviço a todos 

os públicos, pois quando, no discurso verbal, diz “Seja qual for o seu jeito de investir. O Itaú 

está sempre pronto para cuidar bem do seu dinheiro. Aqui você investe sem complicação e com 

toda orientação”, há um distanciamento entre as pessoas, sendo que a pessoa do Itaú é 

posicionada em um patamar diferente do do enunciatário. 

Na relação com o enunciatário, há a presença de marcadores conversacionais: 

Esses elementos, típicos da fala, são de grande frequência, recorrência, convencionalidade, 
idiomaticidade e significação discursivo-interacional. Mas não integram propriamente o 
conteúdo cognitivo do texto. São, na realidade, elementos que ajudam a construir e a dar 
coesão e coerência ao texto falado, especialmente dentro do enfoque conversacional. Nesse 
sentido, funcionam como articuladores não só das unidades cognitivo-informativas do texto 
como também dos seus interlocutores, revelando e marcando, de uma forma ou de outra, as 
condições de produção do texto, naquilo que ela, a produção, representa de interacional e 
pragmático. Em outras palavras, são elementos que amarram o texto não só enquanto 
estrutura verbal cognitiva, mas também enquanto estrutura de interação interpessoal. 
Por marcarem sempre alguma função interacional na conversação, são denominados 
marcadores conversacionais. (URBANO, 1999: p. 85 e 86) (grifo nosso) 

O uso dos marcadores conversacionais promove o efeito de sentido de proximidade 

entre o enunciador e o enunciatário. Quando no discurso temos: “para você que”, “você que, 

bem, não sei, hããã, vamos ver”, o uso dessa marca de oralidade aproxima o destinador do 

destinatário, facilitando o processo interacional entre eles. 

O enunciador se apresenta como capaz de atender a todos os perfis e interage com o 

enunciatário de forma próxima. O distanciamento entre enunciador e enunciatário é 

minimizado, graças aos marcadores de oralidade empregados nesse anúncio. 

O tema que esse anúncio trabalha é o da massificação do atendimento ao cliente em 

relação à personalização do atendimento. O tema da personalização se expressa pelos inúmeros 

perfis de investidores apresentados, aos quais o Itaú diz ser capaz de dar atendimento 

personalizado. Opõe-se, assim, ao tratamento massificado que os bancos de varejo dão aos 

clientes. O Itaú, por sua vez, diz que pode dar tratamento personalizado, pois compreende a 

necessidade individual de cada perfil de investidor.  

Sendo assim, o tema da personalização na proposta de atendimento do Itaú se vincula 

com uma perspectiva de individualização na interação entre o enunciador e o enunciatário. A 



 60 

pluralidade de necessidades é tratada de forma personalizada pelo Itaú; nenhum perfil é tão 

complexo que ele não possa descomplicar com seu serviço. 

Cada tipo de cliente é concretizado com recursos da expressão verbal e visual: o 

alongamento da vogal “o”, em longo, nos que preferem investimento a longo prazo; o 

alongamento da vogal “i”, em risco e no gráfico de investimento, nos que se arriscam; a 

repetição e vacilação verbal, nos indecisos; o uso do pronome de tratamento “vossa senhoria”, 

nos conservadores; e o verbal de ponta-cabeça, nos arrojados. 

2.6.3. Nível fundamental: Sintaxe e Semântica 
Esses anúncios exploraram as relações existentes entre os múltiplos perfis de 

investidores e a prontidão do Itaú em oferecer seu serviço. Perante isso, pode-se propor que a 

oposição fundamental seja a de massificação vs. personalização. 

2.6.4. Plano da Expressão 
Nas relações existentes no plano da expressão, são percebidas as categorias cromáticas 

e de forma. A relação cromática é a de presença de cor e ausência de cor, e a de forma, a de 

deformação e de normalidade. 

No tocante à relação de forma, o Itaú trabalhou a variação das formas por meio da 

reformulação da maneira como as palavras foram escritas, construindo com a deformação das 

palavras a seguinte imagem: 

    
A produção do sentido é expressa na deformação do significante, com a reiteração da 

vogal “o” que “alonga” o sentido da palavra “longo”. O mesmo recurso é usado em “risco”. A 

forma como a palavra “risco” é grafada cria um gráfico de investimento, símbolo usual do 

universo das finanças. Nesse gráfico, a queda e a recuperação dos ganhos concretizam o risco. 

A organização de ponta-cabeça do verbal para falar de um perfil arrojado corrobora o 

significado por meio do seu significante. O Itaú faz o bom uso da função poética nesse texto, 

pois extrapola o uso do significado e do significante, construindo o sentido pela boa utilização 

dos dois planos. 

os textos com função poética empregam procedimentos no plano da expressão, sobretudo as 
diferentes formas de reiteração de sons (traços dos fonemas, sílabas, ritmos, entonação, etc. 
[...] Em outras palavras, a função poética resulta de duas rupturas, de duas subversões: a 
primeira, em relação ao plano da expressão, que, em lugar de expressar, “transparentemente”, 
o conteúdo, chama a atenção enquanto expressa “opaca”, com sonoridade, ritmo, entoação; 
a segunda, em relação aos dois eixos de organização da linguagem, o paradigmático e o 
sintagmático, definidos, respectivamente, como eixos da similaridades, em que se faz a 
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seleção, e como eixo das contiguidades, em que se opera a combinação, pois o texto com 
função poética vai combinar, no sintagma, elementos similares, próprios do paradigma. Os 
efeitos de sentido são, portanto, o de coisa extraordinária, de novidade, graças à ruptura ou 
subversão da “normalidade”, o de esteria ou de perfeição, decorrente da superposição dos 
dois eixos de funcionamento da linguagem e da aproximação entre expressão e conteúdo; o 
de continuidade ou de apagamento das diferenças, tanto entre sintagma e paradigma, quanto 
entre expressão e conteúdo. (BARROS, 2002: p. 39)  

Outro recurso empregado é o uso da capitular ornamentada, quando se relaciona com 

o perfil mais conservador, para resgatar os valores tradicionais e clássicos: 

 

A legibilidade dos tipos góticos sempre foi contestada e, na época, os adornos dificultavam 
ainda mais a leitura das páginas. Mesmo sendo essas capitulares “iluminadas” verdadeiras 
obras de arte – de certa maneira criando a profissão de artista gráfico –, esse tipo de letra está 
hoje confinada a impressos que remontam ao clássico, como diplomas, mensagens e logos 
que queiram inspirar tradição e confiança.(COLLARO, 2011: p. 4) 

Os valores de tradição e do conservadorismo são expressos também pela relação entre 

significante e significado, que cria, como vimos, sistemas semissimbólicos. 

Sobre a relação cromática, o Itaú trabalhou, na presença de cor, o laranja. Como já 

expresso em outras análises, o uso desse tom vem sendo empregado com o objetivo de 

promover os valores semissimbólicos relacionados aos seus valores institucionais. O laranja 

vinha sendo empregado semissimbolicamente para falar de simplicidade e descomplicação, e 

agora ele é ampliado, pois a simplicidade nos serviços ofertados alcança os múltiplos perfis de 

clientes. 

Já para a ausência de cores é usado o branco: 

 
A simplicidade da cor, desde a sua composição, se reflete no fato de que, para obtê-la, 

não há a necessidade da junção de nenhuma outra cor: 

Síntese subtrativa: CMY – Nesse modelo, a cor é percebida a partir da luz refletida por um 
objeto que recebeu algum tipo de tinta ou pigmento, como é o caso de um papel impresso. 
Nesse modelo, as cores primárias são ciano, magenta e amarelo. Na quadricomia, a 
transparência das tintas faz com que, quando sobrepostas, as cores se misturem. […] o branco 
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é a ausência de cor, ao passo que a soma de todas as cores resulta no preto. (PERUYERA, 
2018: p. 147) 

Outra relação existente, ainda na categoria cromática, é a da gradação no tom da cor. 

A cor branca, que representa a simplicidade, não possui nenhuma variação, já o laranja é 

apresentado de forma uniforme, mas também por um dégradé, que reforça a pluralidade e 

diversidade. 

Percebe-se, então, que a relação cromática, como já proposto, Diversidade vs. 

Uniformidade, se correlaciona, no plano do conteúdo, à oposição complexidade vs. 

simplicidade, sendo a complexidade representada pela tonalidade laranja e a simplicidade pela 

branca. Isso promove o sistema semissimbólico que segue: 

Expressão: com cor    vs. sem cor  

com dégradé    vs. sem dégradé 

forma anormal  vs. forma normal 

Conteúdo: personalização   vs. massificação 
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2.7. Campanha 05 – Motivos Para Investir 

Roteiro do Vídeo 
[Narrador] Itaú apresenta: Motivos para investir. 

[Pai com seu filho] O meu motivo fica maior a cada dia. 

[Jovem arrumando a mala] O meu motivo para investir fica a 10 horas de avião. 

[Recém-casados] O meu motivo são os motivos dela. 

[Narrador] E você, qual é o seu motivo para investir? Mesmo se não for cliente, fale 

com o Itaú. Pergunte, planeje, invista.  

Anúncio Impresso 
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Texto do Anúncio Impresso 
[texto em destaque] Todo mundo tem um motivo para investir. Qual é o seu? 

[texto em menor destaque] Quando você descobre o que realmente motiva você, é 

hora de investir. Fale com o Itaú mesmo se não for cliente. Você conta o seu motivo e a gente 

conta como chegar lá. Faça sua pergunta com #invista nas redes sociais ou vá a uma agência. 

Saiba mais em itaú.com.br/invista. 

Pergunte. Planeje. Invista. 

[texto final] Itaú. Feito para você. 

  



 65 

2.7.1. Nível narrativo: Sintaxe e Semântica 
Essa é a última campanha do período que estamos analisando e nela temos uma 

narrativa que resgata os motivos que fazem as pessoas investir. Por meio desses motivos, é 

apresentada uma nova história, em que o investimento não é mais relacionado ao dinheiro, mas 

sim à vida cotidiana das pessoas. 

O Itaú, o destinador, e o cliente, o destinatário, têm na interação o OV que é a 

segurança para o futuro, pois, por meio dela, as ambições naturais do cotidiano das pessoas 

serão possíveis. Essa é a campanha em que o banco apresenta valores de base apenas 

emocionais e afetivos, pois o investimento como ação que visa a ganhos financeiros é 

completamente substituído pela ideia de investimento como ação para fins emocionais e 

afetivos. 

A campanha se propõe a ressignificar o ato de “investir” como uma ação necessária 

para que os objetivos futuros do cliente se tornem possíveis. O cliente garantirá o 

desenvolvimento do filho, poderá viajar ou terá alegria matrimonial porque investiu no Itaú. 

Ao firmar o contrato, os motivos que o farão feliz poderão ser alcançados. 

O Itaú apresenta as consequências de se firmar tal contrato em seu anúncio impresso. 

No audiovisual, há a proposta de interação: “E você? Qual é o seu motivo para investir? Use a 

#invista nas redes sociais”. Os anúncios impressos são construídos graças às interações: “Ana 

Aragão @aragao – Como faço para garantir a faculdade das crianças? #invista / Pedro Lourenço 

@_pedrolourenco – Aposentadoria é a época de fazer o que gosto com quem eu gosto. Mas vou 

precisar de uma reserva financeira. Qual a melhor dica? #invista”. O destinador se coloca como 

capaz de atender a qualquer motivo de mudança, basta que o destinatário firme o contrato. 

 
Os elementos descritivos que caracterizariam tal competência são expressos no 

desenvolvimento das competências que o banco Itaú construiu na história. A confiança é 

estabelecida no saber que o banco Itaú demonstra ter e na ambição de ter seus motivos e desejos 

atendidos.  
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O destinador manipula o destinatário mostrando possuir o saber necessário para 

atender a seus desejos de vida. O destinatário terá a viagem, o cuidado dos filhos, a alegria 

matrimonial ou qualquer outro valor desejado. O destinatário é tentado pela capacidade que o 

destinador tem de cumprir o prometido e pelos valores oferecidos e, assim, deixa-se manipular. 

2.7.2. Nível Discursivo: Sintaxe e Semântica 
Na relação entre o enunciador e o enunciatário, as estratégias de persuasão empregadas 

são, principalmente, as de pessoa do discurso, de temas e de figuras.  

Na sintaxe discursiva, em relação às pessoas do discurso, mantém-se a estratégia da 

enunciação-enunciada, por meio do “ele (em lugar do eu) vs. você”. Dá-se continuidade à 

estratégia de reforço ao papel temático do banco, mas há também outra estratégia de 

aproximação, presente nas demais campanhas, que é o uso do “você”. Essa estratégia aqui 

promove uma imagem positiva do enunciatário. 

O emprego do você, em lugar da 3ª pessoa indeterminada, produz o efeito de aproximação já 
mencionado. A aproximação que se busca obter com as estratégias de sedução não pode, 
porém, chegar a uma excessiva intimidade, que ameace a imagem do outro, que invada sua 
privacidade. Os recursos são, dessa forma, aqueles que aproximam o destinador e o 
destinatário, mas não a perda da individualidade. (BARROS, 2008: p. 238)  

O enunciador abre o discurso verbal, no vídeo, com “motivos para investir” e mostra, 

dando voz em primeira pessoa ao cliente, que cada motivo é pessoal: “[Pai com seu filho] O 

meu motivo fica maior a cada dia.”, “[Jovem arrumando a mala] O meu motivo para investir 

fica a 10 horas de avião.”, “[Recém-casados] O meu motivo são os motivos dela”. O que temos 

é a construção da imagem positiva do destinatário, pois todos os motivos propostos são 

socialmente nobres. A imagem de um pai que se preocupa com o futuro de seu filho, uma jovem 

que quer conhecer o mundo e um jovem marido que abnegadamente busca a alegria de sua 

jovem esposa são, todos eles, motivos que atenuam a racionalidade envolvida na decisão de 

investir o dinheiro. Essa estratégia faz criar uma imagem positiva do destinatário. No final do 

vídeo, quando se pergunta “qual é o seu motivo para investir?”, o que temos é a extensão dessa 

imagem a todos que firmaram contrato com o Itaú. Isso se comprova nas relações apresentadas 

nos anúncios impressos “Ana Aragão @aragao – Como faço para garantir a faculdade das 

crianças? #invista / Pedro Lourenço @_pedrolourenco – Aposentadoria é a época de fazer o 

que gosto com quem eu gosto. Mas vou precisar de uma reserva financeira. Qual a melhor dica? 

#invista”. A relação de proximidade é ampliada e, com o uso do nome próprio, o destinador e 

o destinatário se fundem, aprofundando suas relações e interações. Essa é uma das mais 

profundas marcas de proximidade empregadas pelos bancos nas campanhas:  

A campanha do Itaú O Itaú tem tudo. Só falta você (a partir de 2000) acentuou, no início, o 
emprego de você: no logotipo, você substitui Itaú e, dessa forma, banco e destinatário do 
anúncio se completam. 
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Na fase seguinte da campanha, o você, que substitui o nome do banco, é, por sua vez, 
substituído por um nome próprio, André, Laura, Nina. Os anúncios reforçam a identificação 
sensorial e o compromisso do banco com o cliente: A gente faz tudo para ter a sua cara, o 
seu jeito. Banco e destinatário do anúncio, nesse caso, se fundem, se integram, pois há um 
você individualizado figurativamente pelo nome, pela cara com o qual o banco se identifica 
sensorialmente. (BARROS, 2014: p. 82) 

Os motivos para se investir, expressos pelo enunciatário, são socialmente positivos, 

pois valorizam sua imagem na sociedade e expressam abnegação, cuidado com seus familiares, 

desejo de demonstrar amor ao próximo. 

A estratégia para atenuar as implicações da decisão financeira de investir seu dinheiro, 

por meio da construção da imagem positiva do enunciatário, possibilita que o Itaú fale sobre 

investimento e relações econômicas, tendo esvaziado completamente o valor semântico do 

conceito de “investimento”. O enunciatário não se relaciona mais com os aspectos racionais de 

uma decisão financeira, mas se envolve sentimentalmente com essa questão. Sua decisão é 

tomada com base, exclusivamente, nos aspectos emocionais propostos, como o amor pelos 

filhos, os prazeres da vida e as relações amorosas do matrimônio ou, como expressa o anúncio, 

os motivos individuais. 

Esses anúncios trabalham os seguintes temas: mercadoria e dinheiro ressignificados 

emocionalmente, o que constrói uma nova abordagem para seus valores. Essa revaloração 

corrobora para que o enunciatário firme o contrato, pois a atenuação resultante do novo valor 

semântico da mercadoria e do dinheiro promove a imagem positiva do enunciatário. Ocorre um 

esvaziamento do valor semântico original.  

Encontramos a seguinte definição no Dicionário Michaelis para a palavra mercadoria: 

“Qualquer bem que pode ser comprado ou vendido”. Indo mais além, no livro “O Capital”, a 

definição para mercadoria é: 

A mercadoria é, antes de tudo, um objeto externo, uma coisa que, por meio de suas 
propriedades, satisfaz necessidades humanas de um tipo qualquer. [...] A utilidade de uma 
coisa faz dela um valor de uso. [...] Para se tornar mercadoria, é preciso que o produto, por 
meio da troca, seja transferido a outrem, a quem vai servir como valor de uso. [...] nenhuma 
coisa pode ser valor sem ser objeto de uso. Se ela é inútil, também o é o trabalho nela contido, 
não conta como trabalho e não cria, por isso, nenhum valor. [...] (MARX, 2017: Cap. 1, A 
Mercadoria) 

O que temos até o momento é o valor existente no campo semântico do mercado, sendo 

basicamente um objetivo que é utilizado para a produção de outro bem ou usado nas relações 

comerciais. O mercado é um objetivo material ou imaterial, que acontece no caso de relações 

abstratas típicas do mercado de ações, em que não há um objeto concreto resultante das 

negociações, mas sim um valor imaterial negociado, “uma ação”. 

Agora, de forma semelhante à do anúncio anterior, há uma relação fetichista com a 

mercadoria, pois ela perde seu valor econômico e assume um valor teológico (MARX, 2017: 

Cap. 1, O caráter fetichista da mercadoria e seu segredo). O bem em si, mesmo um bem 
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imaterial, não está mais em debate, mas sim o valor místico relacionado ao que é possível 

adquirir por meio dele.  

Usa-se a expressão “teológica”, pois se entende como oportuna a alusão proposta por 

Karl Marx quando deriva o conceito de “fetiche” da ideia do ídolo produzido por Israel na base 

do monte Sinai. A relação que se constrói com a mercadoria assume contornos fetichistas ou, 

como será expressa a partir de agora, uma relação idólatra. A mercadoria mais valiosa será “o 

que te motiva”, e assim, o homem firmará seu contrato.  

O verso do Evangelho de Lucas, usado na introdução deste trabalho, harmoniza-se 

perfeitamente com a construção que o Itaú realizou, pois o evangelista apresenta a relação entre 

o tesouro e o coração; mesma relação que se pode perceber aqui. Na primeira cena, o tesouro 

daquele pai é seu filho; na segunda, é a viagem que a jovem deseja; na terceira, a alegria da 

esposa. O bem que está sendo comercializado deixa seu valor original de mercadoria e assume 

um valor idólatra, pois, ao comprá-lo, o enunciatário acredita obter seus valores místicos. 

O mesmo acontece com o dinheiro, que perde seu aspecto monetário, abandona sua 

característica de suporte para todas as relações financeiras e econômicas e recebe um aspecto 

litúrgico. Por meio dele, investido, o enunciatário poderá estabelecer a tão desejada relação 

mística com seu ídolo, que é a mercadoria. 

A figurativização desses temas acontece tanto no discurso verbal quanto no visual. A 

mercadoria é figurativizada na cena do pai abraçando seu filho, na da jovem que arruma sua 

mala e na da alegria dos jovens se casando. 
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Esses são os bens que se deseja alcançar, a mercadoria que se busca conquistar por 

meio dos resultados econômicos obtidos como fruto dos seus investimentos. 

No anúncio em vídeo, há um convite para que outros compartilhem seus objetivos, ou, 

na metalinguagem que vem sendo usada neste trabalho, seus ídolos. Logo após os jovens recém-

casados expressarem sua alegria, o narrador convida “E você, qual é o seu motivo para investir? 

Mesmo se não for cliente, fale com o Itaú. Pergunte, planeja, invista” e há a imagem:  

 
Há, assim, uma pluralidade de figurativizações de “mercadorias”, que ocorre também 

nos anúncios impressos.  
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Já o tema do dinheiro tem sua figurativização de forma mais sutil, pois é expresso na 

palavra “invista”. O ato de investir só é possível através do dinheiro despendido e, nesses 

anúncios, tanto no vídeo quanto nos impressos, ele é figurativizado pela hashtag #invista. A 

relação que já foi proposta no tema, ao dizer que o dinheiro tem um papel litúrgico, aqui se 

evidencia, pois é por meio da #invista que as pessoas participarão e poderão dizer qual é a sua 

mercadoria, ou seu ídolo. 

2.7.3. Nível fundamental: Sintaxe e Semântica 
Esses anúncios exploraram as relações existentes entre o ato de investir e os objetivos 

desejados, apresentando os motivos para investir. Perante isso, pode-se propor que a oposição 

fundamental seja a de racional/econômico vs. emocional. A ambição dos ganhos financeiros dá 

espaço para os valores positivos expressos, já o desapego faz com que se invista, visando a 

obter os ganhos, porém pensando exclusivamente no benefício dos outros. 
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2.7.4. Plano da Expressão 
Nas relações existentes no plano da expressão, há ênfase nas categorias cromática e de 

movimento. 

Na organização cromática desses anúncios, o laranja assume um forte protagonismo: 

ele não apenas está presente em todas as cenas, mas envolve os elementos de alegria. A criança 

que interage com seu pai veste uma roupa laranja, as roupas que a jovem coloca na mala são 

laranja, o buquê que a noiva carrega é laranja, assim como a tonalidade das luzes da festa de 

casamento também é laranja. A cor laranja identifica os motivos de alegria de cada cena. 
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A utilização da cor laranja, praticamente, passou de semissimbólica a simbólica. O 

Itaú estabelece o laranja como um símbolo de alegria, realização, descomplicação, prazeres. 

Por meio desses valores, a cor laranja promove o efeito de sentido de realizações que dão alegria 

e os elementos identificados por essa cor são responsáveis pela boa sensação e pelo prazer 

expressos. 

No tocante às interações de movimento, temos novamente a relação que se dá por 

movimento vs. não movimento. A partir da falta de movimento, vai-se em direção ao objetivo 

ou à pessoa que está identificado(a) pela cor laranja. 
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O movimento expressa o efeito de sentido de busca determinada, de uma pessoa que 

realiza atividades para alcançar o motivo de sua alegria. Os movimentos expressam a realização 

necessária para ser feliz. 

Sendo assim, e levando em consideração semelhanças estruturais entre esse anúncio e 

o “Investir é”, propõe-se a seguinte interação, no plano da expressão: cromática: com a cor 

laranja vs. sem a cor laranja; movimento: com movimento vs. sem movimento. 

Essas relações fazem uso do símbolo proposto pelo Itaú, com a cor laranja, que se 

relaciona com o movimento, levando a alcançar os objetos que dão prazer e alegria. Na ausência 

do laranja e de movimentos, não há conquistas e alegrias. Observe-se o sistema semissimbólico 

que segue: 

Expressão: com cor laranja vs. sem cor laranja 

em movimento vs. sem movimento 

Conteúdo: racional/econômico vs. emocional 
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Todos trabalham duro para ter o que comer, mas nunca 

ficam satisfeitos. Que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Que 
vantagem tem o pobre em saber enfrentar a vida? Isso também é ilusão, 
é correr atrás do vento. É muito melhor ficar satisfeito com o que se 
tem do que estar sempre querendo mais. (Eclesiástes 6.7-9)  
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3. A corretora XP INVESTIMENTOS 

3.1. Histórico 
A XP Investimentos nasceu do fracasso profissional do carioca Guilherme Bechimol. 

Logo após ter sido demitido da empresa onde trabalhava, quando tinha 24 anos e ainda morava 

com sua mãe, escolheu mudar de vida e se aventurar em um mercado ainda não explorado. 

Investiu seu dinheiro em uma consultoria de treinamento financeiro e formava assessores de 

investimento. 

Em entrevista à Revista Exame, Guilherme narra um pouco da sua história e progresso:  

Até 2007, éramos apenas agentes autônomos de uma corretora financeira de São Paulo. 
Surgiu então a oportunidade de comprar 95% de uma corretora no Rio de Janeiro. 

Houve a crise de 2008, mas felizmente a essa altura já estávamos fortes para resistir à 
turbulência. Como corretora, a XP tem atualmente mais de 300 escritórios afiliados Brasil 
afora. 

O modelo criado em Porto Alegre foi mantido, e hoje a empresa tem 14 cursos diferentes 
para ensinar as pessoas a investir. As aulas respondem por menos de 1% do faturamento. Não 
são uma fonte de receita importante, mas ainda são essenciais para atrair novos clientes. 

Em 2010, nosso modelo chamou a atenção de um fundo de investimentos inglês, o Actis, que 
pagou 100 milhões de reais por 20% da empresa. O dinheiro foi reinvestido na XP. Nosso 
objetivo é continuar construindo um grande negócio. (“Guilherme Benchimol, o professor de 
finanças que criou a XP”, 2013) 

A empresa que formava assessores de investimento tornou-se uma empresa de 

investimento, comprou algumas corretoras de investimento, vendeu porcentagens de suas ações 

para outras empresas até que, no ano de 2016, envolveu-se na negociação com o Itaú Unibanco. 

Essa movimentação foi notícia em todos os principais veículos de comunicação do Brasil 

devido ao caráter da negociação, como também, ao volume da transação. 

O BC aprovou que, numa primeira fase, o Itaú compre 49,9% do capital da XP. A fatia 
corresponde a 30,1% das ações ordinárias da empresa. A compra será feita por meio de aporte 
de capital no valor de 600 milhões de reais e aquisição de ações detidas pelos acionistas 
vendedores no valor de 5,7 bilhões de reais. Além disso, o Itaú pode fazer uma nova 
aquisição, até 2022, de 62,4% do capital da XP, o que representa 40% das ações ordinárias. 
(“Banco Central autoriza compra da XP pelo Itaú, mas com restrições”, 2018) 

Essa negociação teve início em 2016 e foi concluída no início do segundo semestre de 

2018. 

3.2. A escolha do corpus 
Para a composição do corpus deste trabalho, escolhemos os anúncios que falam 

especificamente de produtos de investimento, campanhas veiculadas no período de 2015 e 

2016. Optou-se por não estender o período além de 2016, pois entendeu-se que, com a aquisição 

do Itaú, a campanha perderia algumas das suas características e estaria em adaptação até que a 

negociação fosse completamente finalizada. 
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A relação dos anúncios escolhidos é: 
Campanha Veiculação 

Fuja dos Bancos 
Anúncio Televisivo 

Anúncios Impressos 

Desbancarize seus investimentos 
Anúncio Televisivo 

Anúncio Impresso 

Desbancarize seus investimentos – 2ª fase 
Anúncio Televisivo 

Anúncios Impressos 
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3.3. Campanha 01 – Fuja dos Bancos 

Anúncio Vídeo – Roteiro do Vídeo 
(Banco Rende Nada) – Psiu, como estão as coisas aí? 

(Banco Taxa) – Horrível né?! Crise, dólar alto. O dinheiro não rende nada. 

(Banco Rende Nada) – Aqui tá igual. E o pior é ficar com essa cara de tonto fingindo 

que está tudo bem. 

(Banco Taxa) – Conhece a XP Investimentos? Estão dizendo para desbancarizar. 

(Banco Rende Nada) – Desbancarizar? 

(Banco Taxa) – Sair da poupança e investir onde rende mais. 

(Banco Rende Nada) – Ah, então é por isso que está todo mundo saindo do banco. 

(Banco Rende Nada) – Taí, gostei, vou para a XP. 

(Banco Taxa) – Hei, vai me deixar aqui? Desbancarizou. 

(Narrador) – Desbancarize, traga seus investimentos para a XP. 

(textos dos “anúncios” dentro do vídeo) 

Texto no mobiliário publicitário  

“Banco Taxa”: “de olho em cada centavo”, “Seja você também um cliente do Banco 

Taxa. Oferecemos as melhores taxas do mercado para nós mesmos. Venha nos fazer uma 

visita.” 

“Banco Rende Nada”: “Poupança Rende Nada – Seu futuro é o nosso presente” 
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Anúncios Impressos 
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3.4. Nível narrativo: Sintaxe e Semântica 
Esse anúncio, parte da campanha Fuja dos Bancos, da corretora XP Investimentos, 

conta a história de dois personagens de bancos diferentes, estampados no mobiliário comercial 

de um aeroporto, que conversam sobre as dificuldades que a crise financeira vem causando; a 

solução que eles encontram é sair dos bancos. 

O anúncio trabalha uma narrativa que ataca a credibilidade dos bancos e apresenta a 

corretora XP Investimentos4 como a solução para os problemas relacionados aos rendimentos 

dos investimentos. A única solução para os baixos resultados é sair do banco e investir na XP, 

pois nela é possível confiar para alcançar os bons resultados. 

Os sujeitos existentes nessa narrativa serão identificados como o S1, a XP, e o S2, 

como sendo o público final que deverá responder positivamente ao que lhe é apresentado, o 

Objeto de Valor “bons resultados financeiros”. Na interação entre os sujeitos, o S1 visa a 

persuadir o S2 para que retire seus investimentos do banco e invista nele. A tentação é a maneira 

pela qual o S1 busca manipular o S2, pois o que lhe é apresentado são ganhos financeiros 

melhores do que já vinha obtendo. 

A relação entre o destinador e o destinatário acontece quando, no diálogo dos 

personagens, um diz “Sair da poupança e investir onde rende mais.”. Essa afirmação serve como 

justificativa para que o outro personagem abandone sua função como “personagem fictício” e 

se materialize no universo “real”. Tal ação é entendida pelo personagem que representa o 

“Banco Taxa” como o ato de “desbancarizar”, sair do banco e migrar para a XP. A ação de 

“desbancarizar” é a demonstração de como o cliente deve firmar o contrato com a XP. No 

anúncio, o personagem do “Banco Rende Nada” realiza essa ação, pois busca ter o OV. O 

cliente deverá reproduzir essa mesma ação para obter o OV.  

A interação entre os sujeitos pode ser classificada como cooperativa (BARROS, 2002: 

p. 19), pois, no diálogo dos personagens, um coopera com o outro para construção do sentido 

de que os problemas são também percebidos nos bancos. 

A crise é apresentada quando o destinador evoca a “alta do dólar”, o “dinheiro não 

rende nada”, que remete à alta inflação, elementos econômicos que não estão relacionados 

diretamente aos bancos. Quando o Banco Rende Nada diz, porém, “Aqui tá igual. E o pior é 

ficar com essa cara de tonto fingindo que está tudo bem.”, o banco está sendo recriminado por 

não tomar qualquer atitude contra a crise. O anúncio indica que os bancos são responsáveis pela 

crise econômica e que se posicionam de forma alheia a ela. A solução para o problema é sair 

do banco, “desbancarizar”, e investir na XP, porque nela o dinheiro rende mais. Entretanto, a 

                                                
4 Para fins práticos, assumiremos toda referência à corretora XP Investimentos apenas como XP. 
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argumentação acontece atacando o banco com elementos que não estão diretamente 

relacionados a ele, e apresenta a XP como solução, porém sem explicitar os motivos de ela ser 

a solução para o problema do rendimento. 

Mesmo que o argumento trabalhado pela XP seja o de minar a credibilidade dos 

bancos, o destinador se coloca em uma posição diferente à do destinatário. Ela trabalha sua 

persuasão falando sobre a habilidade que possui para obter bons rendimentos, porém essa 

habilidade não é comum ao seu público. Logo, somente ela seria capaz de alcançar o valor 

desejado. Prática semelhante ocorre na publicidade de bancos. 

Quando, na argumentação, é construída a relação Nos bancos o dinheiro não rende vs. 

Na XP o dinheiro rende, e o narrador encerra dizendo: “Desbancarize, traga seus investimentos 

para a XP.”, o que temos é o destinador explorando o valor de base mais pragmático, mais 

orientado ao negócio comercializado. A XP está oferecendo ao seu público aquilo que ela se 

propôs a fazer: entregar o valor de base dos bons resultados financeiros. 

Ao dizer, por meio dos personagens: “(Banco Rende Nada) – Desbancarizar? (Banco 

Taxa) – Sair da poupança e investir onde rende mais. (Banco Rende Nada) – Ah, então é por 

isso que está todo mundo saindo do banco.”, a XP apresenta dados para que o cliente possa 

assim firmar o contrato. 

As habilidades residentes no destinador o colocam em patamar de diferença ao 

destinatário. Ela é explícita, pois o destinador possui o saber necessário para conseguir fornecer 

o OV desejado pelo S2. 

Ele persuadirá o destinatário graças ao saber: na dimensão cognitiva, fará então com que ele 
saiba o que pensa da sua competência modal sob forma de juízo positivo ou negativo. Vê-se, 
assim, que a persuasão segundo o poder caracteriza a tentação (em que é proposto um objeto-
valor positivo) [...] 

[...] Quando se trata de uma manipulação segundo o saber, o manipulado é levado a exercer 
correlativamente um fazer interpretativo e a escolher necessariamente entre duas imagens de 
sua competência: positiva no caso da sedução, negativa na provocação. Quando se trata da 
manipulação segundo o poder, o manipulador é levado a optar entre dois objetos-valor: 
positivo, na tentação, negativo, na intimidação. (GREIMAS; COURTÉS, 2008: p. 270)  

A relação entre os dois actantes desse discurso é sustentada por uma ação de 

transformação (BARROS, 2011: p. 20). A relação de transformação é uma marca desta 

campanha, pois o destinador busca, pela tentação, levar o destinatário a mudar seus hábitos de 

investimentos. 

Na linguagem visual, o personagem do “Banco Rende Nada” abandona sua posição de 

arquétipo tradicional dos bancos e se materializa na vida real. Ele está demonstrando o que 

acontece com quem fecha o contrato e obtém o OV, pois quando o cliente firmar o acordo, 

deixará de viver uma vida fantasiosa e poderá viver na realidade, não sendo mais enganado 

pelos bancos. 
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Quando se compara esse anúncio da XP com o do Itaú, também analisado neste 

trabalho, percebe-se que os Valores de Base são antagônicos, pois o Itaú explora o aspecto 

emocional e afetivo, enquanto a XP explora os aspectos racionais inteligíveis. De um lado, o 

banco busca entregar felicidades, contentamentos e outros prazeres; de outro, a corretora tenta 

entregar rendimentos e bons resultados. Esse anúncio trabalha a ideia da comercialização de 

valores da “realidade”. 

Os tipos de manipulação realizados nesse anúncio são tentação e sedução. O 

destinador faz uso da tentação para convencer o destinatário a realizar a ação em busca do OV, 

quando expõem sua capacidade de trazer rendimentos que os bancos não são capazes de 

produzir. Faz isso para demonstrar que possui o “poder” necessário que o habilita a ofertar o 

OV. Caso o cliente firme o contrato e realize a ação que lhe é proposta, como recompensa, terá 

melhor rendimento dos seus investimentos. Em outra medida, ele seduz o cliente, mostrando 

que ele não precisa permanecer no engano; pode viver a “vida real” graças ao que lhe é ofertado. 

3.5. Nível Discursivo: Sintaxe e Semântica 
No item anterior, fizemos a análise narrativa do texto. Agora, nesse nível discursivo, 

além de analisar os investimentos daquilo que foi narrado, vamos tratar de como se constrói a 

relação entre enunciador e enunciatário. 

O anúncio usa como uma das suas estratégias de argumentação a desconstrução dos 

simulacros propostos pelos bancos. Apresenta um novo simulacro que tem na XP a capacidade 

de solucionar todos os problemas dos baixos rendimentos. Na interação entre os personagens 

do anúncio, temos a maneira como o enunciador manipula o enunciatário para que esse firme 

o contrato. Isso é feito por meio de uma historieta entre dois personagens de anúncios bancários. 

Pelo contrato, o enunciado determina como o enunciatário deve interpretar o discurso, deve 
ler “a verdade”. O enunciado constrói no discurso todo um dispositivo veridictório, espalha 
marcas que devem ser encontradas e interpretadas pelo enunciatário. Para escolher as pistas 
a serem oferecidas, o enunciado considera a realidade cultural e social da “verdade”, sua 
variação em função do tipo de discurso, além das crenças do enunciatário que vai interpretá-
las. O enunciatário, por sua vez, para entender o texto, precisa descobrir as pistas, compará-
las com seus conhecimentos e convicções e, finalmente, crer ou não no discurso. (BARROS, 
2011: p. 63) 

O enunciador, ao mesmo tempo, ataca a credibilidade dos bancos e endossa suas 

competências, porém, não apresenta os méritos do trabalho realizado pela instituição, como 

também, não evidencia as habilidades inerentes a sua competência. Ele não traz elementos 

verificáveis que possibilitem tal ato veridictório. Essa estratégia de argumentação pode ser 

classificada como argumentum ad hominem. 

Esse argumento, em que não se discutem os méritos intrínsecos do ponto de vista ou da 
dúvida do oponente, mas se desqualifica o adversário como interlocutor sério, apresentando-
o como alguém incompetente, não confiável ou inconsequente, recebe o nome latino de 
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argumentum ad hominem (= argumento dirigido à pessoa). Essa forma de resposta dirige-se 
à audiência e não ao oponente. Ela busca silenciá-lo, ao pôr em dúvida sua confiabilidade. 
(FIORIN, 2015: p. 171)  

O enunciador não apresenta ao enunciatário as marcas verificáveis que possam 

endossar o firmamento do contrato entre eles, porém explora temas importantes para o 

enunciatário. Os temas da economia e credibilidade suplantam a ausência dos verificáveis e 

levam o enunciatário a firmar o contrato. Os temas que emanam desse anúncio construíram a 

verdade (BARROS, 2011: p. 64) para o enunciatário, pois esse é seu interesse. 

Quando o enunciador traz o tema da economia, ele a explora por meio da ganância. A 

estratégia usada é a de explorá-la para convencer o enunciatário a prosseguir. Os ganhos 

financeiros oferecidos pelo banco, não sendo satisfatórios ao enunciatário, trazem o tema do 

desejo de sempre querer ganhar mais. O escritor Max Gunther, em seu livro “Os Axiomas de 

Zurique”5, explica como essa ganância atua em quem trabalha com investimentos:  

O assunto deste livro é apostar para ganhar. 

Isso talvez dê a impressão de que se trata de um livro para todo mundo. Não é. Claro, 
todo mundo quer ganhar; mas nem todos querem apostar, e é aí que reside uma diferença da 
maior importância. 

Muita gente, a maioria provavelmente, quer ganhar sem apostar. 

Esse é um desejo perfeitamente compreensível, e não há nada de errado com ele. Na 
verdade, muitos dos mais antigos ensinamentos sobre a Ética do Trabalho frisam bem isso. 
Dizem-nos que correr riscos é uma tolice. Uma pessoa prudente não corre riscos maiores que 
os exigidos pelos termos básicos da existência humana. Viver bem é ganhar a vida com o 
suor do próprio rosto – algo meio aborrecido, talvez, mas seguro. Mais vale um pássaro na 
mão... (GUNTHER, 2017) 

O anúncio dialoga com a voz desse livro (BAKHTIN, 2004: p. 38), pois enquanto fala 

sobre a economia, não explora seus aspectos imanentes, porém, toca em seus aspectos tácitos 

ao abordá-la pela ganância. 

No diálogo entre os personagens, há a manifestação da insatisfação existente pelo fato 

de não estarem ganhando o quanto consideram merecer. E para obter o rendimento desejado, 

precisam arriscar, devem sair do banco (ação descrita como “desbancarizar”), sair da zona de 

conforto e arriscar algo novo. Por conseguinte, a ganância age como agente transvestido dos 

bens econômicos e, para alcançá-la, o enunciatário precisará demonstrá-la. 

As consequências da ação gananciosa do enunciatário o levarão ao outro tema que é o 

da credibilidade, pois nas estratégias argumentativas trabalhadas pelo enunciador, uma de suas 

ambições é minar a credibilidade dos bancos. A economia tem seu valor inflamado pela 

ganância, age como um cinzel, minando a credibilidade dos serviços prestados pelos bancos. 

Ação típica do espírito da nossa época, em que a liquidez das relações tende ao rompimento, à 

descredibilidade das instituições em prol dos benefícios pessoais. 

                                                
5 Esse é um livro muito conhecido e lido entre os profissionais do Mercado financeiro. 
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Por mais livres e voláteis que sejam os “subsistemas” dessa ordem, isoladamente ou em 
conjunto, o modo como são entretecidos é “rígido, fatal e desprovido de qualquer liberdade 
de escolha”. A ordem das coisas como um todo não está aberta a opções; está longe de ser 
claro quais poderiam ser essas opções, e ainda menos claro como uma opção ostensivamente 
viável poderia ser real no caso pouco provável de a vida social ser capaz de concebê-la e 
gestá-la. Entre a ordem como um todo e cada uma das agências, veículos e estratagemas da 
ação proposital há uma clivagem — uma brecha que se amplia perpetuamente, sem ponte à 
vista. 

Ao contrário da maioria dos cenários distópicos, este efeito não foi alcançado via 
ditadura, subordinação, opressão ou escravização; nem através da “colonização” da esfera 
privada pelo “sistema”. Ao contrário: a situação presente emergiu do derretimento radical 
dos grilhões e das algemas que, certo ou errado, eram suspeitos de limitar a liberdade 
individual de escolher e de agir. A rigidez da ordem é o artefato e o sedimento da liberdade 
dos agentes humanos. Essa rigidez é o resultado de “soltar o freio”: da 
desregulamentação, da liberalização, da “flexibilização”, da “fluidez” crescente, do 
descontrole dos mercados financeiro, imobiliário e de trabalho, tornando mais leve o peso 
dos impostos etc. (BAUMAN, 2001: posição do Kindle 117-126) 

A credibilidade das instituições, a dos bancos nesse caso, perde seu valor, pois a 

ambição escorre por entre os valores inerentes a elas e leva o enunciatário a buscar seus próprios 

interesses. A credibilidade, que foi por anos trabalhada na comunicação dos bancos, perde seus 

valores e sofre ataques graças às novas relações que a sociedade vem desenvolvendo. 

A busca pelas riquezas faz o enunciatário desconsiderar os valores que as instituições 

financeiras erigiram em suas histórias. O enunciador explora tudo isso, levando ao enunciatário 

a oportunidade de romper com os costumes, buscando algo novo, que lhe entregue seus 

rendimentos tão desejados. O ser “tradicional” torna-se um defeito, pois apenas o novo, o 

inovador, o moderno é capaz de oferecer um serviço adequado. Esse anúncio qualifica o 

tradicional como sendo um valor negativo. 

As figuras correspondentes aos temas se apresentam de duas formas: a maneira como 

o tema da economia, expresso pela ganância, se expressa no discurso verbal; e, na mesma 

medida, o modo como o tema da credibilidade é priorizado no discurso visual. 

O tema da Economia é figurativizado no discurso verbal quando é dito, no diálogo dos 

personagens: “Horrível né?! Crise, dólar alto. O dinheiro não rende nada.”, “Sair da poupança 

e investir onde rende mais.”, como também, no meta-texto publicitário que é estampado no 

mobiliário do cenário, pois nele está escrito: “Banco Rende Nada”, “Banco Taxa”, “de olho em 

cada centavo”, “Seja você também um cliente do Banco Taxa. Oferecemos as melhores taxas 

do mercado para nós mesmos. Venha nos fazer uma visita.”. 

A economia é enunciada, porém, como algo que vai fugindo do enunciatário. Se nada 

for feito, a riqueza se diluirá. Então, para evitar que os prejuízos o alcancem, o enunciatário é 

persuadido pelo desejo de obter sempre maiores e melhores rendimentos. O enunciador recorre, 

novamente, para elementos da retórica com o objetivo de convencer o enunciatário com seus 

argumentos. Faz uso de metonímias quando explora os valores semânticos das palavras 

empregadas e conduz o enunciatário para o lugar pretendido. Ao fazer uso recorrente da palavra 
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Taxa, não emprega o seu real valor semântico, já que a usa como nome de um dos “bancos” e 

na meta-propaganda. A palavra empregada no anúncio não tem seu esvaziamento completo, 

mas seu novo valor ainda ecoa o sentido de tributação ou custo por um serviço. 

A metonímia é uma difusão semântica. No eixo da extensão, um valor semântico transfere-
se a outro, num espalhamento sêmico. Com isso, no eixo da intensidade, ela dá uma 
velocidade maior ao sentido, acelerando-o, pois, ao enunciar, por exemplo, um efeito, já se 
enuncia também a causa, suprimindo etapas enunciativas. Ao dar ao sentido aceleração, a 
metonímia tem um valor argumentativo muito forte. (FIORIN, 2014: p. 37) 

As relações semânticas que sempre apontam para os prejuízos financeiros conduzem 

o enunciatário a corroborar o enunciado proposto. Já o tema da credibilidade é explorado em 

todo o texto, porém há maior ênfase no discurso visual, pois o enunciador recorre aos discursos 

já existentes trabalhados pelos bancos. As figuras para esse tema estabelecem um diálogo com 

o éthos discursivo dos bancos. 

Isso quer dizer que o enunciador, para constituir um discurso, leva em conta o discurso de 
outrem, que está presente no seu. (FIORIN, 2016: p. 22) 

O que é constitutivo do enunciado é que ele não existe fora das relações dialógicas. Nele 
estão sempre presentes ecos e lembranças de outros enunciados, com que ele conta, que ele 
refuta, confirma, completa, pressupõe e assim por diante. (FIORIN, 2016: p. 24) 

Os enunciados têm um destinatário. [...] Quando ela [a enunciação] é assumida por alguém e 
ganha um acabamento específico é que ela se converte em enunciado e, portanto, passa a ser 
dirigida a alguém. (FIORIN, 2016: p. 26) 

O enunciador dialoga polemicamente com o éthos discursivo das publicidades 

bancárias quando, no mobiliário, os personagens dos anúncios expressam o descontentamento 

“(Banco Rende Nada) – Psiu, como estão as coisas aí? (Banco Taxa) – Horrível né?! Crise, 

dólar alto. O dinheiro não rende nada. (Banco Rende Nada) – Aqui tá igual. E o pior é ficar 

com essa cara de tonto fingindo que está tudo bem.”. Mas também, pela imagem provocativa 

que alude à publicidade de outras instituições financeiras, pois o personagem do Banco Rende 

Nada sai do universo imaginário e entra no “real”. 

A estratégia de argumentação explorada nesse anúncio, como já apontado, usa o 

recurso argumentum ad hominem, pois em nenhum momento traz em seu diálogo os méritos 

do banco, mas ataca usando a estratégia argumentativa caracterizada como argumentum ad 

populum: 

O argumentum ad populum será mais eficiente, quando ele não apelar explicitamente para 
certas conclusões, mas apenas sugeri-las, a partir de certas afirmações [...] a publicidade 
trabalha basicamente com argumentos ad populum. Em geral, não trata dos produtos que 
vende, mas apela para determinadas emoções. [...] É também um argumentum ad populum a 
tentativa de identificar-se com a plateia. É o caso dos políticos que se apresentam como 
homens simples do povo, que usam sua linguagem, que têm seus valores, que compartilham 
suas dificuldades. (FIORIN, 2015: p. 224-225) 

O discurso textual faz uso do ad hominem e o visual do ad populum, pois em ambos 

as figuras agem estrategicamente na argumentação proposta no enunciado. 
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Os temas, entre os já expostos, expressam os valores presentes nesse anúncio. Além 

do tema do desejo de sempre ganhar e enriquecer, a sua abordagem é orientada pelo tema do 

TEMPO. O desejo de querer sempre render é imediato: não há tempo a se perder e ele está 

acima de qualquer valor emocional. 

O tempo nesse anúncio é apresentado como algo escasso, logo devemos agir com 

urgência, ele é carregado de um valor racional. Ecoa o ditado popular que tem profunda 

relação ao pensamento mercantilista de que “tempo é dinheiro”. Ele aqui perde o seu caráter de 

amadurecimento e desenvolvimento e transforma-se em uma moeda de negociação. O anúncio 

trabalha com a ideia de que você não deve perder tempo; as decisões devem ser tomadas de 

forma ágil, pois quanto mais rápido formos, menos dinheiro perderemos e, por consequência, 

maior será o nosso ganho financeiro. 

Esse tema do tempo é figurativizado no discurso verbal. No meta-anúncio do Banco 

Rende Nada, o homem, logo após compreender os benefícios de “desbancarizar”, age 

imediatamente abandonando sua acompanhante. Ele entende que o tempo que estava 

empregando naquele momento de prazer é menos importante do que cuidar dos seus 

investimentos, mesmo que para isso tenha a necessidade de deixar para trás sua companheira. 

A abordagem pragmática também se manifesta nos sujeitos da enunciação, pois 

quando o locutor fala, ele emprega um discurso objetivo. Quando diz “Desbancarize, traga seus 

investimentos para a XP.”, o uso da primeira pessoa promove a subjetividade da mensagem do 

anúncio, porém cria um efeito de proximidade, com certo distanciamento, que permite falar de 

modo imperativo. Enquanto os personagens dos bancos conversam, sempre quando falam dos 

benefícios da XP Investimentos, empregam o uso da primeira pessoa, tornando a fala mais 

pessoal, eliminando todo o distanciamento que as instituições, por seu tamanho e burocracia, 

constroem. 

3.6. Nível fundamental: Sintaxe e Semântica 
As relações existentes entre a linguagem verbal e a linguagem visual colaboram para 

a identificação dos elementos de oposição semântica. Quando no discurso verbal diz: “investir 

onde rende mais.”, temos a síntese do anúncio, que se dá em torno do elemento “ganhar mais 

rendimentos, investir onde rende mais”; ao mesmo tempo, o discurso verbal mina a 

credibilidade dos bancos.  

Desse modo, pode-se propor as categorias formais de ganho vs. perda e, também, 

racional vs. emocional para descrever esse processo de composição. O jogo entre as oposições 

acontece nos dois discursos, sendo que um colabora com o outro. O desejo de ganhar é 
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explorado pela racionalidade no interesse da busca dos rendimentos, que se opõem à perda de 

rendimento empregada nos valores emocionais dos bancos.  

3.7. Plano da Expressão 
Nas relações existentes no plano da expressão, percebe-se as categorias topográfica, 

cromática e de forma. 

A organização topográfica da campanha permite-nos propor uma relação de contraste 

existente entre os dois universos nela apresentados: o mobiliário publicitário 6 , onde se 

localizam todos os estratagemas da campanha, e o ambiente externo ao mobiliário, onde temos 

a exposição do que é apresentado como “realidade” nessa campanha. Essa relação já possibilita 

que tal interação seja expressa como Antiquado vs. Moderno. 

Mobiliário Publicitário: 

 
 

A campanha promove o diálogo intertextual polêmico quando recorre ao valor 

simbólico da palheta de cor e da logomarca de dois grandes bancos que atuam no segmento de 

                                                
6 Painéis disponíveis na área comum do aeroporto onde as empresas veiculam seus anúncios.  
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alta renda. As cores do “Banco Rende Nada” ecoam a palheta já empregada pelo Itaú em seus 

serviços Premium. 

7 
A campanha faz uso do valor simbólico das cores empregadas na comunicação do Itaú 

Personnalité, tanto na fotografia quanto no logotipo do banco. A polêmica acontece, sobretudo, 

quando o Banco Rende Nada, ao retomar as cores simbólicas do Itaú Personnalité, promove 

uma contradição quando emprega uma família tipográfica clássica, típica de textos formais, 

para escrever a frase “Seu futuro é o nosso presente”, o que não corresponde aos valores 

trabalhados pelo banco Itaú. 

Da mesma forma, o meta-anúncio do Banco Taxa dialoga polemicamente com o 

logotipo do banco Credit Suisse. O banco Credit Suisse usa uma tipografia icônica, na qual o T 

e o C são particularmente ornados com serifas, unindo os valores da tipografia moderna, que 

não faz uso da serifa, aos valores da tipografia clássica, que a emprega. O anúncio recorre a 

esses símbolos quando constrói o logo do Banco Taxa. 

 

   

                                                
7  Itaú – Visual identity. Disponível em: <https://www.behance.net/gallery/17072303/Itau-Visual-

identity>. Acesso em: 18 de mai. de 18. 
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Ambiente Externo ao Mobiliário: 

O ambiente em que a campanha acontece é um terminal de embarque de um aeroporto: 

a movimentação dos figurantes, a mobília e também o sound design da campanha remetem a 

um terminal de embarque. Esses elementos são empregados devido a seu valor simbólico: o 

sentido da urgência, do tempo escasso e da velocidade são transmitidos e aliados à arquitetura 

do ambiente, que aponta para a modernidade, com o jogo de linhas e ângulos retos. 

 

 
O ambiente externo ao mobiliário dialoga com os valores modernos propostos pela 

arquitetura De Stijl, em que a simplicidade e a modernidade se opunham à arquitetura 

tradicional. As cores são predominantemente “não cores”, pois os tons cinzas e opacos ocupam 

todo o cenário.  

8 

                                                
8 Composition with Red, Yellow, and Blue | Piet Mondrian. 
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Os valores simbólicos propostos pelos pintores modernistas são retomados na estética 

do vídeo, mas a marca busca apresentar as cores amarela e preta com seus valores 

semissimbólicos. 

Uma linha amarela surge progressivamente, da direita para a esquerda, logo quando o 

autor inicia sua última fala. O amarelo é trabalhado no contraste com a “não cor” de tons 

acinzentados que envolvem a imagem final do vídeo; o amarelo recorre ao valor simbólico da 

palheta de cores modernistas, promovendo, assim, as cores estampadas no logotipo da XP 

Investimentos. 

A relação entre formas, cores e diagramação “antiquadas e modernas” surge, então, a 

partir dos estilos artísticos modernistas: o antiquado é expresso nos significantes trabalhados 

no mobiliário publicitário e a modernidade é percebida nos significantes do ambiente externo 

                                                
PINTURA DE STIJL, MONDRIAN E VAN DOESBURG, 1912-1920. Três elementos ou princípios 

formaram a base fundamental da obra de Stijl, seja na pintura, na arquitetura ou na escultura, no mobiliário ou na 
tipografia: na forma do retângulo; em cores, os matizes "primários", vermelho, azul e amarelo; na composição, há 
o equilíbrio assimétrico. De Stijl, 1917-1928. Pág. 8 
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ao mobiliário. A oposição do plano da expressão correlaciona-se à do plano do conteúdo, já 

examinada, no sistema semissimbólico que segue: 

Expressão: interno   vs. externo 

cores frias  vs. cores quentes 

linhas retas  vs. linhas arredondadas 

Conteúdo: afetivo   vs. moderno  
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3.8. Campanha 02 – “Desbancarize seus investimentos” 

Roteiro do Vídeo 
[cliente feminina] Toda vez que eu saio do meu banco, eu fico com a mesma impressão 

de que eu posso investir melhor, mas não sei por onde devo começar. Por um lado, o banco me 

oferece uma poupança segura. Eu tenho um gerente cuidando da minha conta, mas por outro 

tenho a sensação de que ele só me oferece os produtos do próprio banco. Parece que não rende, 

sabe? 

[Gabriel Leal] Fazer render mais é especialidade da XP. Estamos sempre procurando 

as melhores e mais seguras opções de investimento para você.  

[cliente feminina] Quanto mais eu penso nisso, mais angustiada eu fico, afinal todo 

mundo tá no banco. 

[Gabriel Leal] Aqui no Brasil muita gente continua com a cultura do banco. Dá para 

entender, já passamos por muita coisa para ficar arriscando assim com as nossas economias. 

Mas olha, no mundo inteiro já está acontecendo o movimento de desbancarização. 

[cliente feminina] Desbancarização? 

[Gabriel Leal] É, desbancarização, nos EUA e na Europa já aconteceu. Muita gente 

desbancarizou suas aplicações. Pessoas como você que perceberam que o dinheiro pode render 

muito mais fora da poupança ou de outros produtos do banco, sem correr risco desnecessário. 

[Gabriel Leal] Aqui no Brasil quem lidera esse movimento é a XP. Estamos super 

preparados para cuidar das suas economias. Do dinheiro que importa hoje, e que vai importar 

muito mais no futuro. 

[cliente feminina] Desbancarização! Tá aí, gostei. Mas como eu posso ter certeza que 

os meus investimentos vão para o lugar certo? 

[Gabriel Leal] Os nossos assessores de investimento vão te apresentar diversas opções 

dentro do seu perfil. Porque só aqui você tem o maior número de produtos para o seu objetivo, 

com transparência, menores taxas e mais comodidade. 

[cliente feminina] Uhm. Vou começar a estudar sobre investimentos agora mesmo. 

[Gabriel Leal] Você não precisa ser um especialista em investimento para fazer suas 

economias renderem mais. Conte com a gente para deixar tudo mais claro e simples pra você. 

[Gabriel Leal] Oi, tudo bem? 

[cliente feminina] Era com você mesmo que eu queria falar. 

[Narrador Oculto] A desbancarização é pra mim, pra você, pra todo mundo. 

Desbancarize-se e traga seus investimentos para a XP.   
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Anúncio Impresso 

 

Texto do Anúncio Impresso 
[texto em destaque] Se você ainda não viu a transformação que a XP Investimentos 

está fazendo no mercado, está na hora de se informar melhor. 

[texto em menor destaque] A XP veio para transformar a forma como os brasileiros 

investem seu dinheiro. Com uma proposta baseada em assessoria, transparência e 

imparcialidade, conquistou o respeito do mercado e a satisfação de seus mais de 160 mil 

clientes. E agora, é capa de uma das publicações mais importantes do país. Um reconhecimento 

que chega para reforçar nossa solidez e evidenciar ainda mais a credibilidade do nosso 

compromisso. Mude para a XP e venha investir de uma forma diferente. 

[texto final] Quem valoriza seus investimentos, prefere a XP. 
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3.8.1. Nível narrativo: Sintaxe e Semântica 
A XP Investimentos apresenta nesses dois anúncios, “Desbancarize seus 

investimentos” e o “Testemunhal Revista Época”, a solução para os clientes que perderam a 

confiança no serviço de investimento oferecido pelos bancos. Fazem isso mostrando que, 

perante o dilema de “como investir sem um banco”, é a XP a instituição capaz de atender tal 

demanda. 

No segundo anúncio de vídeo da corretora XP Investimentos, temos a história de dois 

personagens, sendo uma correntista de um banco que está confusa por não saber como cuidar 

dos seus investimentos, e outro que fala pela XP, se apresentando como aquele que poderá 

ensinar a investir corretamente. Ambos buscam a melhor rentabilidade9.  

A XP é o S1 e o S2 é o público final que deverá firmar contrato com a XP para assim 

obter o OV, que é a boa rentabilidade para os investimentos. Na interação entre os sujeitos, o 

S1 visa a persuadir o S2 para que, graças ao anúncio anterior e nesse, convicto da necessidade 

de desbancarizar, traga seus investimentos para serem administrados por ele. De modo 

semelhante ao primeiro anúncio, a persuasão acontece pela maneira como o destinador se 

apresenta, mostrando ter conhecimento técnico, e também, assessores especializados capazes 

de entregar ao destinatário o OV desejado. 

O OV buscado pelo destinatário pode ser ampliado do espectro dos bons resultados 

financeiros e da boa rentabilidade para os investimentos, para a capacidade e habilidade de 

escolher e discernir em quais aplicações financeiras o cliente deve investir o valor almejado. 

Isso o levará a uma independência tanto intelectual quanto financeira. 

a forma figurativa do objeto cauciona sua realidade de modo que, por meio dela, o valor se 
identifica com o objeto desejado. Mas mesmo nesse nível as coisas não são assim tão simples. 
Quando hoje, por exemplo, em nossa sociedade, alguém age como comprador de um 
automóvel, não é tanto o veículo como o objeto de valor que se quer adquirir, mas, 
essencialmente, um meio de transporte rápido, substituto moderno do tapete mágico de 
outrora; o que frequentemente se adquire é também um pouco de prestígio social ou um 
sentimento de poder mais íntimo. O objeto visado não passa, então, de um pretexto, de um 
local de investimento de valores, um alhures que mediatiza a relação do sujeito consigo 
mesmo. (GREIMAS, 2014: p. 33) 

Aproveitando o exemplo proposto por Greimas, daquele que compra o automóvel, o 

que vemos aqui é que o S2 não está escolhendo em qual instituição financeira investirá seu 

dinheiro, mas busca os valores correspondentes a quem sabe e tem os conhecimentos 

necessários para alcançar a autonomia. 

                                                
9 Termo usado para expressar a valorização (ou desvalorização) de um determinado investimento em 

termos percentuais. Alguns analistas usam o termo “retorno” ao invés de “rentabilidade”. Desta forma, um 
indivíduo que tenha feito um investimento de R$ 10 que, após um mês vale R$ 11, registrou uma rentabilidade de 
10%. A fórmula de cálculo da rentabilidade é a seguinte: Rentabilidade = ((Preço fim/Preço início)-1)*100, onde 
Preço fim: é o preço do ativo financeiro no final do período de cálculo da rentabilidade; Preço início: é o preço do 
ativo financeiro no momento da aplicação. 
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Quando, no anúncio audiovisual, o S2 sai pela porta giratória do prédio do “Banco $”, 

o OV apresentado ao S2 é a resposta para o problema que está na fala da personagem feminina: 

Toda vez que eu saio do meu banco eu fico com a mesma impressão de que 

eu posso investir melhor, mas não sei por onde devo começar. Por um lado, 

o banco me oferece uma poupança segura. Eu tenho um gerente cuidando da 

minha conta, mas por outro tenho a sensação de que ele só me oferece os 

produtos do próprio banco. Parece que não rende, sabe? 

A credibilidade do banco, objetivo da campanha anterior, já foi minada; agora, esse 

anúncio busca apresentar a solução para a nova demanda de quem busca uma melhor 

rentabilidade para seus investimentos.  

A XP apresenta as competências quando diz: 

Fazer render mais é especialidade da XP. Estamos sempre procurando as 

melhores e mais seguras opções de investimento para você. 

Aqui no Brasil quem lidera esse movimento é a XP. Estamos super 

preparados para cuidar das suas economias. Do dinheiro que importa hoje, e 

que vai importar muito mais no futuro. 

Os nossos assessores de investimento vão te apresentar diversas opções 

dentro do seu perfil. Porque só aqui você tem o maior número de produtos 

para o seu objetivo, com transparência, menores taxas e mais comodidade. 

Você não precisa ser um especialista em investimento para fazer suas 

economias renderem mais. Conte com a gente para deixar tudo mais claro e 

simples pra você. 

O destinador se apresenta como capaz de fazer o dinheiro “render mais”, “preparados 

para cuidar das suas economias” e com “especialistas” que atenderão o cliente de forma 

particularizada. 

A cliente feminina, que emula o comportamento esperado do destinatário, firma o 

contrato quando encontra o diretor de investimentos da XP, identificado como o “Gabriel Leal”. 

O destinatário firma o contrato com o destinador, visando assim obter o OV. 

A XP procura conquistar a confiança da cliente e fazê-la nele acreditar ao dizer que 

possui: especialistas e assessores, 450 escritórios em todo o Brasil e nos principais polos 

comerciais do mundo, lidera no Brasil o processo de desbancarização, tem mais de 15 anos de 

experiência no mercado financeiro e mais de 160 mil clientes. Ele está evocando características 

que permitirão ao cliente firmar o contrato que propôs. 
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O destinador manipula o destinatário, mostrando possuir o saber necessário para que 

seus investimentos obtenham resultados melhores do que os apresentados pelos bancos. O jogo 

de tentação empregado pelo destinador acontece pela forma como as competências existentes 

na XP são expostas e postas à disposição do destinatário, caso firme o contrato. A interpretação 

da proposta feita é expressa pela linguagem corporal da cliente feminina, que sai do “Banco $” 

com uma expressão de total descontentamento e desconfiança do serviço prestado pelo banco. 

Quando chega ao encontro do Gabriel Leal, apresenta feições amigáveis e de confiança e 

credibilidade. Ela é tentada pelas competências demonstradas pelo destinador e se deixa 

manipular. 

 
A autonomia que o cliente não encontrava nos serviços oferecidos pelo banco lhe será 

oferecida agora. A XP se propõe a sanar suas dúvidas e dar uma liberdade orientada, para suas 

decisões poderem ser tomadas, possibilitando investimentos melhores e com menos trabalho.  

Os nossos assessores de investimento vão te apresentar diversas opções 

dentro do seu perfil. Porque só aqui você tem o maior número de produtos 

para o seu objetivo, com transparência, menores taxas e mais comodidade. 

Uhm. Vou começar a estudar sobre investimentos agora mesmo. 

Você não precisa ser um especialista em investimento para fazer suas 

economias renderem mais. Conte com a gente para deixar tudo mais claro e 

simples pra você. 

O anúncio apresentou uma organização narrativa que trabalhou com as questões de 

credibilidade, pois possui assessores de investimento altamente capacitados, mais de 450 

escritórios pelo Brasil, mais de 15 anos no mercado e outros atributos. Ela também apresenta 
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novidade na forma de trabalhar e oferecer serviço, pois atua de forma diferente à dos bancos, 

lidera um movimento novo que está chegando no Brasil e estabelece uma proposta nova de 

relação com o cliente. Por meio delas, manipula a cliente a firmar o contrato. 

Já o anúncio “Testemunhal Revista Época” corrobora a manipulação não apenas 

tentando, mas provocando o destinatário que busca os bons rendimentos financeiros. Quando a 

XP diz: 

[texto em destaque] Se você ainda não viu a transformação que a XP 

Investimentos está fazendo no mercado, está na hora de se informar melhor. 

[texto em menor destaque] A XP veio para transformar a forma como os 

brasileiros investem seu dinheiro. Com uma proposta baseada em assessoria, 

transparência e imparcialidade, conquistou o respeito do mercado e a 

satisfação de seus mais de 160 mil clientes. E agora, é capa de uma das 

publicações mais importantes do país. Um reconhecimento que chega para 

reforçar nossa solidez e evidenciar ainda mais a credibilidade do nosso 

compromisso. Mude para a XP e venha investir de uma forma diferente. 

O cliente é compelido a buscar mais informações, pois a transformação, os resultados 

alcançados pela XP já são notórios, tornaram-se “capa de notícia” e mais de 160 mil outros 

clientes já firmaram contrato. 

A estratégia de manipulação do destinador acontece pela tentação, quando no anúncio 

audiovisual, apresenta suas competências, seus “ESPECIALISTAS e ASSESSORES” e pela 

provocação, quando, no anúncio impresso, provoca o destinatário com dados e informações 

referendadas por uma revista de prestígio que é a EXAME; tudo isso acontece para que o cliente 

possa firmar o contrato. No primeiro anúncio, já analisado neste trabalho, o que vimos foi o 

ataque à credibilidade dos bancos, que provocou em seus clientes uma sensação de dúvida e 

desconfiança. Agora tivemos, nesse anúncio em questão, a proposta da XP como solução para 

serviços de investimentos. 

3.8.2. Nível Discursivo: Sintaxe e Semântica 
Na relação entre o enunciador e o enunciatário, temos as maneiras pelas quais o 

enunciador se apresenta, visando solucionar o problema de credibilidade, apresentado na 

campanha anterior, atraindo o enunciatário para a XP. O enunciador, a XP, se apresenta como 

a resposta tanto para o enunciatário angustiado, que pouco conhece sobre investimento e 

mercado financeiro, quanto para o enunciatário já experimentado e bem informado, leitor de 

revistas segmentadas. 
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As estratégias empregadas pelo enunciador para persuadir o enunciatário são de pessoa 

do discurso, temas e figuras. Na sintaxe discursiva, ao analisarmos as relações das pessoas do 

discurso, pode-se apontar o seguinte: o anúncio audiovisual apresenta, por meio da cliente 

mulher, seu estado de angústia. Para demonstrar isso, é empregada a 1ª Pessoa do Singular, 

como vemos no texto do vídeo:  

Toda vez que eu saio do meu banco, eu fico com a mesma impressão de que 

eu posso investir melhor, mas não sei por onde devo começar. Por um lado, 

o banco me oferece uma poupança segura. Eu tenho um gerente cuidando da 

minha conta, mas por outro tenho a sensação de que ele só me oferece os 

produtos do próprio banco. Parece que não rende, sabe? 

O discurso em primeira pessoa que é empregado pela personagem visa produzir o 

efeito de proximidade e subjetividade. O uso da 1ª pessoa é, portanto, fundamental para 

expressar que a mulher está abalada e angustiada, e mais à frente, esperançosa e confiante; o 

uso da 1ª pessoa facilita a marcação dos estados passionais. 

A personagem apresenta o estado do enunciatário, logo após ter sua relação com o 

banco abalada. Perante tal situação, não sabe como agir. Buscando responder a essa 

problemática, o anúncio fez uso da primeira pessoa do plural. 

 
Essa estratégia aproxima o discurso do enunciador ao do enunciatário. A fala do 

Gabriel Leal é personificada, humanizando a XP e tornando-a mais próxima do seu público. 

Esse jogo do uso da primeira pessoa (do plural), no discurso verbal, colabora com a 

estratégia de persuasão proposta, pois a descredibilidade dos bancos é implantada, na campanha 

anterior, e agora é respondida com um discurso de proximidade, em contraste com o 

afastamento e a impessoalidade dos bancos versus a credibilidade dos serviços prestados pela 

corretora. 
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O Gabriel Leal se apresenta como sendo a 1ª pessoa do singular, visando promover ao 

máximo o efeito de proximidade, porém sua fala no plural aproxima a instituição na figura de 

um personagem, emulando assim a pessoa do “assessor de investimentos”: um profissional 

singular, mas que fala e trabalha coletivamente.  

O discurso visual endossa a fala do Gabriel Leal, promovendo o efeito de realidade do 

serviço prestado pelo “assessor”, atribuindo-lhe credibilidade e autoridade, pois conhece o 

mercado financeiro. 

 

 
Ainda no discurso visual, a afirmação de que “o mundo inteiro já está 

desbancarizando” é revestida de efeito de realidade, pois são apresentadas, novamente em 

discurso direto, a fala de dois proeminentes jornais do mercado financeiro, o Estadão e o Brasil 

Econômico. 

 
Todavia, por mais que o desejo seja da produção de proximidade, quando vai 

apresentar a XP como empresa capaz de realizar tal atividade, isso é feito em terceira pessoa: 

“Fazer render mais é especialidade da XP”. 
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Os diferentes tipos de desembreagem e as subdelegações de voz definem unidades 
discursivas e produzem efeitos de sentido diferenciados. Os efeitos de sentido, ao menos na 
nossa cultura, são de dois tipos: efeitos de referente ou de realidade e efeitos de enunciação, 
com os quais se obtêm efeitos de verdade. A verdade ou a falsidade de um discurso ligam-se 
à comprovação referencial ou à proximidade e autoridade da enunciação. O efeito de 
realidade é produzido, em grande medida, pelas desembreagens internas (segundo, terceiro 
graus) que criam a ilusão de situação “real” do diálogo. (BARROS, 2001: p. 76) 

A XP apregoa ter autoridade para realizar tal serviço, pois referenda as informações 

que utiliza por meio do discurso de outras instituições de prestígio reconhecidamente 

consolidadas. 

A forma isenta e objetiva que a XP escolhe para falar dos serviços é feita, não apenas, 

por meio do discurso visual, no anúncio audiovisual, como também pelo discurso verbal, no 

anúncio veiculado na Revista Exame. No audiovisual, ela apresenta oportunidades de aplicações 

como: “Debêntures10, LCI e LCA11, Fundos de Investimentos12”; no discurso verbal, do anúncio 

impresso, temos: “uma proposta baseada em assessoria, transparência e imparcialidade, 

conquistou o respeito do mercado e a satisfação de seus mais de 160 mil clientes”. A busca pela 

isenção do seu discurso faz com que empregue em suas campanhas a expressão 

“Imparcialidade”, que é apresentada, apenas, no anúncio impresso, mas figurará nas demais 

campanhas, que serão analisadas mais a frente neste trabalho. 

O tema que emana desses anúncios pode ser identificado como sendo o da 

“informação” que permite a “liberdade”, “aío”, “rentabilidade” e “inovação”.  

O tema da informação é polarizado. O enunciatário pretendido, que é expresso na fala 

e comportamento da cliente feminina, é visto por uma perspectiva negativa; por outro lado, na 

fala do personagem masculino, ele é apresentado como sendo algo libertador, que conduzirá o 

enunciatário à liberdade, a autonomia de suas próprias escolhas financeiras. O enunciatário 

pretendido é apresentado como alguém que está aprisionado por não possuir as “informações” 

necessárias e, quando firma o contrato com o que o enunciador tem a oferecer, recebe a 

                                                
10 As debêntures são títulos de renda fixa de longo prazo (ou seja, com prazo acima de um ano), que são 

emitidos por empresas e podem ou não ter como garantia algum tipo de ativo. Sua finalidade principal é financiar 
os projetos de investimento ou alongar dívidas da empresa. As debêntures podem ser emitidas com uma cláusula 
de conversibilidade, ou seja, se o título não for pago no final do período, poderá ser convertido em uma quantidade 
correspondente de ações da empresa. Embora a grande maioria das debêntures seja considerada como títulos de 
renda fixa, algumas podem ser consideradas como títulos de renda variável, desde que a remuneração oferecida 
seja com base na participação nos lucros da empresa emissora. 

11 São aplicações bem parecidas com o CDB, mas têm vantagens de serem isentas de Imposto de Renda. 
12 Os fundos de investimentos são a forma mais conhecida de aplicação financeira e funcionam como 

uma espécie de condomínio de recursos individuais de pessoas físicas ou jurídicas. Na maioria dos casos, esses 
fundos funcionam como um condomínio aberto, sem limite máximo de participantes, administrado com a 
finalidade de aplicar estes recursos no mercado e maximizar o retorno para o investidor (cotista). Mas em alguns 
casos, podem ser fechados. Em geral, estes fundos não permitem o saque a qualquer momento e o investidor deve 
manter a aplicação por um prazo determinado de tempo. A soma das aplicações individuais de cada um dos cotistas 
constitui o patrimônio do fundo. 
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“informação”. Porém, tal “informação” que o conduz à liberdade é uma característica típica do 

nosso tempo, como pontuou Bauman ao escrever:  

“Há informação demais por aí”, conclui Eriksen. “Uma habilidade fundamental na sociedade 
de informação consiste em se proteger dos 99,99% de informações oferecidas que são 
indesejadas.” Podemos dizer que a linha divisória entre a mensagem importante, aparente 
objeto da comunicação, e o ruído de fundo, seu reconhecido adversário e obstáculo mais 
nocivo, foi quase removida. 

Na acirrada competição pelo mais escasso dos recursos – a atenção de potenciais 
consumidores –, os fornecedores de pretensos bens de consumo, incluindo os de informação, 
buscam desesperadamente sobras não cultivadas do tempo dos consumidores, qualquer 
brecha entre momentos de consumo que possa ser preenchida com mais informação. 
Esperam que alguma parcela da multidão anônima situada na extremidade receptora 
do canal de comunicação, no curso de suas buscas desesperadas pelas informações de 
que necessitam, acabe cruzando por acaso com informações das quais não precisa, mas 
que os fornecedores desejam que absorva, e depois fique impressionada o bastante ou 
apenas cansada a ponto de fazer uma pausa ou reduzir sua velocidade pelo tempo 
necessário para absorvê-las in lieu daquelas que originalmente procurava. (BAUMAN, 
2008: Locais do Kindle 763-772) (grifo nosso) 

O tema da informação, que quem a possui é livre e autônomo e quem não a possui está 

aprisionado, é figurativizado no texto quando a personagem feminina sai pela porta giratória do 

banco. No discurso visual temos: 

 

[fala da personagem feminina logo quando sai do banco] Toda vez que eu 

saio do meu banco eu fico com a mesma impressão de que eu posso investir 

melhor, mas não sei por onde devo começar. 

O jogo de câmeras começa com um quadro fechado e a porta giratória, que visam 

promover o efeito de sentido de um ambiente de clausura. A personagem feminina tem no banco 

um sistema que lhe poda e priva das informações que estão retidas fora do seu alcance. 

Em outra medida, a informação que possibilita a independência é figurativizada no 

texto principalmente pelo personagem “Gabriel Leal”. Ele é o agente que compartilha todas as 

informações necessárias para que a enunciatária alcance tal liberdade, levando-a para um 

ambiente não mais fechado e pequeno, mas para uma instituição aberta e grande. 
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Os nossos assessores de investimento vão te apresentar diversas opções 

dentro do seu perfil. Porque só aqui você tem o maior número de produtos 

para o seu objetivo, com transparência, menores taxas e mais comodidade. 

Uhm. Vou começar a estudar sobre investimentos agora mesmo. 

Você não precisa ser um especialista em investimento para fazer suas 

economias renderem mais. Conte com a gente para deixar tudo mais claro e 

simples pra você. 

Oi, tudo bem? 

Era com você mesmo que eu queria falar. 

Já o tema do “aío” pode ser comparado ao papel do “tutor intelectual e moral”, ou na 

sua expressão grega original, a do παιδαγωγός (paidagôgos), a pessoa responsável não apenas 

pela educação, mas alguém que zelava pela educação intelectual e moral do seu jovem senhor 

(LOUW; NIDA, 1992). O “assessor” não é um servo (doulos), mas tem o papel de orientar, 

preservar pelo desenvolvimento intelectual do seu senhor e, nesse caso, será o responsável por 

desenvolver o conhecimento financeiro do enunciatário. 

Faz-se tal correlação, pois o tema do “aío” é figurativizado pela função do “assessor”. 

A XP se apresenta como sendo um personagem, alguém que oferecerá uma “assessoria com 

transparência e imparcialidade”. Seu interesse é o interesse do seu senhor, acima do interesse 

da XP. Entretanto, ele está disponível a conduzir e não a realizar. 
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O tema da “rentabilidade” somente é possível para aqueles que possuem a informação, 

ou conhecimento, sobre como e onde aplicar melhor seu investimento. Esse tema é 

figurativizado na forma como os serviços são elencados, “Debêntures, LCI e LCA, Fundos de 

Investimentos”, e nos outros atributos que a XP possui. Por meio deles, ela será capaz de obter 

tais resultados. 

Já o tema da inovação é uma das marcas do trabalho da XP, pois recebe o 

reconhecimento de atuar de forma diferente à dos bancos, agindo de forma inovadora. Esse 

tema é figurativizado nos assessores, que trabalham com tecnologia de última geração, sendo 

ela a ferramenta usada na prestação do serviço realizado.  
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Os assessores são a figurativização da alta tecnologia, pois são relacionados à 

modernidade dos computadores e das informações voláteis, que precisam ser analisadas a todo 

momento. Ao mesmo tempo em que aparecem, eles são ornados com as imagens de portais de 

conteúdo específico, reforçando o valor da modernidade, pois são jornais digitais, modernos, 

diferentes do antiquado, do analógico, caracterizado pela porta giratória do Banco $; a porta da 

XP é moderna e automática 

3.8.3. Nível fundamental: Sintaxe e Semântica 
Os dois anúncios apresentam em seu texto as expressões “Se você ainda não viu”, 

“quem valoriza seus investimentos”, “Toda vez que eu saio do meu banco eu fico com a mesma 

impressão de que eu posso investir melhor, mas não sei por onde devo começar.”, “Quanto 

mais eu penso nisso, mais angustiado eu fico, afinal todo mundo tá no banco.”, “Uhm. Vou 

começar a estudar sobre investimentos agora mesmo. / Você não precisa ser um especialista em 
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investimento para fazer suas economias renderem mais. Conte com a gente para deixar tudo 

mais claro e simples pra você. / Oi tudo bem? / Era com você mesmo que eu queria falar.”. 

Quando isso ocorre, temos a relação entre possuir a informação, que te conduz à autonomia da 

decisão, por consequência, à liberdade, em relação à ausência de informação, que por 

consequência leva ao aprisionamento. 

Desse modo, pode-se propor as categorias formas de liberdade vs. aprisionamento e, 

também, informação vs. ignorância.  

3.8.4. Plano da Expressão 
No plano da expressão desta campanha, serão examinadas as oposições que produzem 

sentido, sendo assim, vamos tratar das relações cromáticas, de forma e movimento. Para isso, 

analisaremos as cenas com a cliente feminina e as com o Gabriel Leal, funcionário da XP. 

No tocante à organização cromática, pode-se recorrer às relações trabalhadas por Floch 

(1985: p. 150-151), pois, nesse anúncio, também temos as relações de contraste entre cores e a 

utilização de palhetas cromáticas. Essa relação entre alto e baixo contraste pode ser percebida 

por duas ênfases, sendo uma relativa às aparições condizentes à personagem feminina e a outra 

em relação ao personagem do Gabriel Leal. A cliente feminina é apresentada em um plano 

cromático predominantemente cinza, monocromático, e com baixo nível de contraste, em 

oposição ao personagem do Gabriel Leal, cuja palheta de cores evidencia contraste e maior 

diversidade nas cores empregadas, policromáticas. 

No desenvolvimento do vídeo, a cliente mulher sofre um processo de transformação 

nas suas cores. As roupas da mulher, logo quando sai do banco, estão em tonalidade de cinza, 

porém, quando encontra o Gabriel Leal, no final do vídeo, suas cores mudaram: suas roupas 

estampam o marrom e o verde. Ela é envolvida na palheta de cores do Gabriel Leal. 

No condizente às formas, tem-se, no que se refere à cliente feminina, uma 

proeminência de verticalidade: as linhas das construções, o corpo da atriz e as demais formas 

se padronizam verticalmente. Por outro lado, quando o personagem do Gabriel Leal aparece, 

há maior evidência nas linhas horizontais. À semelhança do que aconteceu na relação com as 

cores, na primeira cena da cliente mulher, as formas são verticais. Porém, quando ela encontra 

o Gabriel Leal, há uma mudança no padrão, dando ênfase às formas horizontais.  
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Os aspectos do movimento desse vídeo se organizam na relação saída e entrada, pois 

a atriz inicia o vídeo deixando o banco e percorrendo, por toda a duração do vídeo, um ambiente 

externo; já o Gabriel Leal percorre as dependências da XP, até o momento em que, à porta da 

empresa, encontra a cliente mulher e a convida para entrar. Ela está a sair e ele a entrar. 

O contraste entre organização linear e cromática dá possibilidade de percebermos 

valores existentes nesse anúncio, pois os aspectos de personalidade e massificação são 

evidentes. Nos planos em que a personagem feminina é apresentada, a relação cromática faz 

uso de contrastes pouco evidentes, tornando a personagem “mesclada” ou fundida à instituição, 

eliminando as características de pessoalidade. No personagem que representa a XP, seu 

contraste é duplamente apresentado, sendo evidente na fala do Gabriel Leal e discreto quando 

relacionado aos assessores. 
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Essas relações cromáticas apresentam os valores de personalização vs. massificação, 

pois mesmo quando os assessores são apresentados com baixo contraste, eles ainda estão 

referenciados à voz do Gabriel Leal, logo, são expostos como uma extensão dele; todos formam 

a XP, mas atuam individualmente no serviço ao cliente. 

Já nas relações lineares, a verticalização percebida quando a personagem feminina sai 

do “Banco $”, em contraste com a horizontalidade da XP, denota os valores de relação entre o 

banco e a corretora XP, pois as relações na corretora são expostas como relações horizontais. 

A corretora se apresenta como uma empresa horizontal. Tais elementos reforçam os valores de 

cumplicidade vs. massificação. 

Tal valor presente na relação de pessoalidade e impessoalidade pode ser percebido no 

aspecto cinemático desse anúncio, pois temos um percurso explícito da mulher que está saindo 

do banco; já a XP, inicialmente, está em repouso. Ela caminha sem rumo, em um movimento 

de saída do banco, até o momento em que a palavra “desbancarização” produzirá um 

estranhamento nela e reorganizará todo movimento dos personagens; agora, é o personagem da 

XP que caminha até a cliente, a encontra e a leva para dentro da corretora. O que temos com 

esse aspecto cinemático é o reforço do valor das relações impessoais vs. pessoais.  

Percebe-se, então, que a interação nos significantes, que nos possibilita identificar as 

relações de sentido percebidas, promove um sistema semissimbólico. Nesse sistema, é possível 

encontrar a seguinte relação: Massificação e Antiquado vs. Personalização e Moderno. A 

massificação e o antiquado fazem sempre referência ao banco e a XP se apresenta com serviços 

mais personalizados, com maior e melhor relação pessoal e moderna. 

Na relação existente entre os dois planos, temos um texto que se sustenta dentro da 

seguinte proposta de sistema semissimbólico: 

Expressão: claro    vs. escuro 

linhas horizontais  vs. linhas verticais 

orientado   vs. desorientado 

Conteúdo:  liberdade e informação vs. ignorância e aprisionamento  
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3.9. Campanha 03 – “Desbancarize seus investimentos” 

Roteiro do Vídeo 
Texto do anúncio “Invista em Assessoria – Invista na XP” audiovisual 

O Murilo Benício, ator, você já conhece, mas o empresário e investidor, você vai 

conhecer agora. 

Quando eu soube que a XP está transformando o mercado com uma forma diferente 

de investir, virei cliente na hora. 

Só na XP eu conto com assessor de investimentos que busca as melhores 

oportunidades no Brasil e no exterior, de acordo com meu perfil, com transparência e 

imparcialidade. 

Faça como eu, e mais de 160 mil investidores. Mude para a XP Investimentos. 

 

Texto do anúncio “Forma de investir mudou – Mude para a XP” audiovisual 

A economia mudou e você já deve ter notado como a XP está transformando o mercado 

de investimentos.  

Como investidor, eu sei o que acontece no mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, 

investir com assessoria já é uma realidade. Aqui no Brasil, quem faz isso é a XP. 

Só lá, eu e 160 mil clientes contamos com assessores que buscam as melhores 

oportunidades para cada perfil. São inúmeras opções para você investir de forma mais eficiente, 

com total transparência e segurança. 

Se você ainda não ouviu falar da XP Investimentos, [tá] na hora de se informar melhor. 
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Texto do Anúncio Impresso 
[texto em destaque] Como ator, eu improviso. Como investidor, não. 

[texto em menor destaque] A economia mudou nos últimos tempos, e a forma de 

investir não pode continuar a mesma. A XP foi a primeira a oferecer assessoria de investimentos 

que busca as melhores oportunidades no Brasil e no exterior, respeitando o perfil de investidor 

de cada cliente, com transparência e imparcialidade. 

Invista de forma diferente, invista com a XP. 

Murilo Benício – Ator e investidor XP. 

[texto com dados] Quem valoriza seus investimentos, prefere a XP – 15 anos de 

mercado / R$ 40 Bilhões sob custódia / mais de 160 mil clientes. 
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Texto do Anúncio Impresso 
[texto em destaque] Como ator, eu improviso. Como investidor, não. 

[texto em menor destaque] A economia mudou nos últimos tempos, e a forma de 

investir não pode continuar a mesma. A XP foi a primeira a oferecer assessoria de investimentos 

que busca as melhores oportunidades no Brasil e no exterior, respeitando o perfil de investidor 

de cada cliente, com transparência e imparcialidade. 

Invista de forma diferente, invista com a XP. 

Murilo Benício – Ator e investidor XP. 

[texto com dados] Quem valoriza seus investimentos, prefere a XP – 15 anos de 

mercado / R$ 45 Bilhões sob custódia / mais de 170 mil clientes. 

[texto final] XP – Taxa Zero – Invista sem taxas de abertura e manutenção de conta e 

sem tarifas de TED para retirada. 
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Texto do Anúncio Impresso 
[texto em destaque] Assessor de investimentos: um personagem permanente na 

minha vida financeira. 

[texto em menor destaque] Em diversos países do mundo, investir com assessoria 

financeira já é uma realidade. No Brasil, quem oferece isso é a XP. Só lá, você conta com 

assessor de investimentos que busca as melhores oportunidades para cada tipo de perfil, com 

transparência e imparcialidade. Faça como mais de 170 mil investidores: mude para a XP. 

Murilo Benício – Ator e investidor XP. 

[texto com dados] Quem valoriza seus investimentos, prefere a XP – 15 anos de 

mercado / R$ 45 Bilhões sob custódia / mais de 170 mil clientes. 

[texto final] XP – Taxa Zero – Invista sem taxas de abertura e manutenção de conta e 

sem tarifas de TED para retirada. 
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Texto do Anúncio Impresso 
[texto em destaque] Quando você se relaciona com transparência e imparcialidade, 

não existe espaço para taxas. 

[texto em menor destaque] A XP Investimentos coloca o relacionamento com seus 

clientes sempre em primeiro lugar. 

Por isso, foi a primeira a zerar todas as taxas para manutenção de conta e tarifa de TED 

para retiradas, independente do valor investido ou da quantidade de operações. Você conta com 

a assessoria de umas maiores instituições financeiras do Brasil e ainda não paga taxas. 

Mude para a XP e venha investir de forma diferente. 

Murilo Benício – Ator e investidor XP. 

[texto final]  Custódia de renda fixa – Zero. 

Custódia de Bolsa – Zero. 

Custódia de COE – Zero. 

Custódia de Tesouro Direto – Zero. 

Custódia de TED para retirada – Zero. 
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3.9.1. Nível narrativo: Sintaxe e Semântica 
Continuando no processo de análise da publicidade praticada pela XP, escolhe-se 

agrupar esses anúncios devido ao caráter do seu conteúdo: todos exploram, pelo ator Murilo 

Benício, a relação do cliente com o Assessor. 

Nesse grupo de anúncios, temos uma nova face da estratégia da XP. Os dois primeiros 

anúncios, por meio das suas narrativas, preparam seu público para a narrativa aqui apresentada. 

Nos primeiros anúncios, vimos como eles, em sua primeira campanha, apresentaram uma 

narrativa que atacava a credibilidade e a capacidade dos bancos de produzir bons rendimentos; 

em sua segunda campanha, apresentaram uma narrativa que responde à problemática proposta 

pela primeira, mas dá um passo além quando introduz o “assessor”, o profissional capaz de 

alcançar os bons resultados. Agora temos uma narrativa que apresenta a relação do cliente da 

XP com seu assessor e os benefícios dessa relação. 

Os sujeitos dessa narrativa permanecem sendo a XP como S1 e o público final como 

S2, que deverá firmar o contrato, para obter o OV, que é a boa rentabilidade para seus 

investimentos. Na interação entre os sujeitos, o destinador manifesta a relação de uma interação 

que já comprovou o seu poder-fazer graças a sua competência do saber. O destinatário 

demonstra já firmar o contrato, pois a XP legitimou o saber que o habilita para realizar as tarefas 

necessárias. 

Tal demonstração acontece por meio do personagem do Murilo Benício, pois ele 

interpreta o papel do Destinatário (GREIMAS; COURTÉS, 2008: p. 132) que compreende o 

Destinador, e firma o contrato proposto. 

Quando eu soube que a XP está transformando o mercado com uma forma 

diferente de investir, virei cliente na hora. 

Logo após a XP ter trabalhado a construção da sua competência, em suas 

comunicações anteriores, esses anúncios têm a ratificação delas e a demonstração do 

destinatário firmando o contrato com o destinador. Quando o destinador afirma: 

[Texto do anúncio “Invista em Assessoria – Invista na XP”] 

Só na XP eu conto com assessor de investimentos que busca as melhores 

oportunidades no Brasil e no exterior, de acordo com meu perfil, com 

transparência e imparcialidade. 

[Texto do anúncio “Forma de investir mudou – Mude para a XP”] 
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Só lá, eu e 160 mil clientes contamos com assessor que busca as melhores 

oportunidades para cada perfil. São inúmeras opções para você investir de 

forma mais eficiente, com total transparência e segurança. 

[Anúncio Impresso] 

A XP foi a primeira a oferecer assessoria de investimentos que busca as 

melhores oportunidades no Brasil e no exterior, respeitando o perfil de 

investidor de cada cliente, com transparência e imparcialidade. 

No Brasil, quem oferece isso é a XP. Só lá, você conta com assessor de 

investimentos que busca as melhores oportunidades para cada tipo de perfil, 

com transparência e imparcialidade. 

O “saber” existente no destinador é testemunhado pelo destinatário, justificando, 

assim, sua decisão de firmar o contrato em busca do OV. 

3.9.2. Nível Discursivo: Sintaxe e Semântica 
Nessa fase da campanha, a XP explora, por meio de um “enunciatário esperado” uma 

forma de legitimar todo o jogo de persuasão que já foi empregado em suas campanhas 

anteriores. O enunciador faz uso do ator Murilo Benício para referendar e dar credibilidade à 

XP. 

Quando nos anúncios temos: 

[Texto do anúncio “Invista em Assessoria – Invista na XP”] 

O Murilo Benício, ator, você já conhece, mas o empresário e investidor, você 

vai conhecer agora. [...] Quando eu soube que a XP está transformando o 

mercado com uma forma diferente de investir, virei cliente na hora. [...] Faça 

como eu, e mais de 160 mil investidores. Mude para a XP Investimentos. 

[Texto do anúncio “Forma de investir mudou – Mude para a XP”] 

Como investidor, eu sei o que acontece no mundo. Nos Estados Unidos, por 

exemplo, investir com assessoria já é uma realidade. Aqui no Brasil, quem 

faz isso é a XP. [...] Só lá, eu e 160 mil clientes contamos com assessor que 

busca as melhores oportunidades para cada perfil. São inúmeras opções para 

você investir de forma mais eficiente, com total transparência e segurança. 

[texto de anúncio impresso] Como ator, eu improviso. Como investidor, 

não. 
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O uso da 1ª pessoa produz o efeito de proximidade e identificação, porém, quando, em 

sua primeira fala, temos “O Murilo Benício, ator, você já conhece”, o que acontece é que a fala 

em 1ª Pessoa recebe também o efeito de uma fala em 3ª pessoa, tornando toda a fala objetiva e 

com efeito de verdade. Por ser do Murilo Benício, a fala se torna carregada de autoridade, 

devido a sua posição em nossa sociedade. Esse é um recurso típico da retórica, como muito 

bem aponta Fiorin: 

[…] quem argumenta introduz a si mesmo como prova no exame da questão, mencionando 
seus conhecimentos ou qualquer outra habilidade. O objetivo é levar a plateia a aceitar um 
ponto de vista, baseando-se na autoridade de quem o enuncia, no seu conhecimento 
especializado, na sua credibilidade ou na sua integridade pessoal. […] Esse tipo de argumento 
é o que é chamado, em retórica, argumento de autoridade ou argumentum ad verecundiam, 
isto é, argumento que apela para a modéstia, para o respeito, para a reverência. (FIORIN, 
2015: p. 176) 

O jogo de autoridade ou realidade e proximidade e identificação reforça a estratégia 

da construção de um “enunciatário esperado”, um enunciatário que não apenas firma o contrato, 

mas reconhece a verossimilidade do contrato proposto pelo enunciador. 

Objetivando a produção do efeito de realidade, visando aumentar a concretude do 

contrato de veridicção, a XP soma ao discurso trabalhado em 1ª Pessoa outros em 3ª Pessoa e 

discursos diretos, buscando aumentar o efeito de realidade. No discurso visual, emprega: 
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As chamadas de veículos de informações referendam a autoridade da XP por meio do uso do 

discurso direto e o uso da 3ª Pessoa corrobora a produção do efeito de verdade. 

[Texto do anúncio “Invista em Assessoria – Invista na XP”] XP está 

transformando o mercado com uma forma diferente de investir, virei cliente 

na hora. / Só na XP eu conto com assessor de investimentos que busca as 

melhores oportunidades no Brasil e no exterior, de acordo com meu perfil, 

com transparência e imparcialidade. 

[Texto do anúncio “Forma de investir mudou – Mude para a XP”] Nos 

Estados Unidos, por exemplo, investir com assessoria já é uma realidade. 

Aqui no Brasil, quem faz isso é a XP. 

[texto de anúncio impresso] A XP foi a primeira a oferecer assessoria de 

investimentos que busca as melhores oportunidades no Brasil e no exterior, 

respeitando o perfil de investidor de cada cliente, com transparência e 

imparcialidade. 

Os temas presentes nessas campanhas dão evolução aos apresentados na anterior, pois 

o tema da “liberdade” e do “aío” são explorados e mostrados por meio dos benefícios existentes 

em quem os vivencia. 

O παιδαγωγός (paidagôgos) no período dos gregos era compreendido como alguém 

que possuía as seguintes responsabilidades e atribuições: 
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Muitos pedagogos cumpriram seu papel com gentileza e se dedicaram às suas obrigações em 
um vínculo que durou toda a vida. No entanto, seja má ou boa, a administração do pedagogo 
sempre terminava quando o menino atingia a maioridade e se tornava seu próprio mestre. [...] 
Quando Sócrates perguntou ao jovem Lysis se alguém governava (archein) sobre ele, ele 
respondeu que seu pedagogo, um escravo, o governou. Em resposta à investigação adicional 
sobre como o pedagogo o governava, Lysis respondeu: "Levando-me (agon) à escola, 
suponho." Essa descrição comum dificilmente é exaustiva ou completamente precisa, pois o 
pedagogo fez muito mais do que simplesmente levar a criança para a escola, e nem sempre 
liderou, mas muitas vezes seguiu seu encargo. (YOUNG, 1990) 

O tema do aío é figurativizado pelo papel do “assessor”, pois ele será o responsável 

por guiar todos que buscam não apenas a “maturidade”, mas a “independência” na gestão dos 

seus investimentos. Isso é tão acentuado que se recorreu ao ator Murilo Benício, pois, mesmo 

sendo um ator de sucesso, uma pessoa de autoridade e prestígio social, alguém que já alcançou 

a “maturidade” em sua vida pública, ele subordina-se ao seu “assessor” e ouve suas orientações 

e ensinamentos. O assessor se assemelha ao “paidagôgos”, pois assim como um escravo tem 

apenas o interesse de ser fiel ao seu senhor; os “assessores” servirão aos seus “senhores” por 

meio de um serviço “transparente e imparcial”. 

A definição encontrada no dicionário para a palavra imparcial é: 

que não é parcial, isento de parcialidade/que se abstém de tomar partido ao julgar ou ao 
constituir-se em julgamento; que julga sem paixão. 

A figura do assessor é apresentada como um profissional que trabalhará buscando 

unicamente os interesses do seu senhor, sem que suas decisões sejam influenciadas ou 

carregadas de paixões alheias a ele. 

Já o tema da informação novamente é apresentado por meio de todas as informações 

e dados verificáveis usados pelo enunciador, visando persuadir o enunciatário. O tema é 

figurativizado por meio de todas as informações que são apresentadas ao enunciatário, sendo 

que elas o habilitam para a tomada de decisão e para agir em semelhança a todos os outros “170 

mil” clientes que já a possuem. 

3.9.3. Nível fundamental: Sintaxe e Semântica 
Pode-se propor a categoria “forma de informação vs. ignorância”, pois todo o jogo de 

persuasão trabalhado no anúncio visa libertar o cliente da ignorância (“A economia mudou nos 

últimos tempos, e a forma de investir não pode continuar a mesma” / “Quando eu soube que a 

XP” / “Faça como eu, e mais de 160 mil investidores. Mude para a XP Investimentos”) e todas 

citações de jornais que chancelam a competência da XP, levando, por meio do assessor, que o 

conduzirá à informação, as informações necessárias para obter os bons resultados de seus 

investimentos. Desse modo, pode-se propor as categorias “formas de informação vs. 

ignorância”.   
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3.9.4. Plano da Expressão 
Nos vídeos dessa campanha, a relação que pode ser proposta é da interação entre o 

personagem, Murilo Benício, e todo o cenário, porém, para que a relação se torne mais evidente 

será posto em contraste o vídeo “Desbancarize seus Investimentos”. Tal contraste evidencia os 

valores de conforto e comodidade vs. pragmático e despersonalizado. Essa inferência é possível 

graças à relação espacial expressa no cenário do anúncio, sendo que, para a análise, é necessário 

relacionar os dois vídeos desta campanha com o espaço que a cliente mulher, da campanha 

anterior, saiu, neste caso o “Banco $”. 

 
Em ambos os vídeos em que o ator Murilo Benício atua, os eventos acontecem com 

ele entrando em seu imóvel, em sua própria casa. A exclusividade e o conforto de uma porta de 

pé-duplo podem ser postos em relação com a porta estreita e pequena que o Banco $ ofereceu 

no último vídeo. 
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A porta estreita, pequena e apertada, de onde a personagem feminina saiu, no último 

anúncio, é contrastada com a porta do elevador ou a grande porta da sacada do apartamento. O 

conforto do apartamento do ator entra em realce com o serviço pragmático ofertado pelos 

bancos. 

A XP faz uso das feições semissimbólicas do panorama urbano da cidade de São Paulo, 

para expressar a exclusividade do apartamento onde o ator mora.  

 
O apartamento possui aspectos de uma cobertura de alto padrão, no centro da cidade 

de São Paulo. Tais elementos evidenciam que o serviço é oferecido para todo tipo de investidor, 

independente da sua condição financeira. O Murilo Benício, em sua cobertura, na cidade de 

São Paulo, ou a mulher que sai do banco e caminha a pé pela cidade, ambos recebem o 

atendimento de um assessor da XP. 

As informações que são projetadas nas paredes, piso e janelas não apenas informam, 

mas ornam o imóvel. A XP recorre aos valores da tipografia empregada, típica de título de 

jornal. A informação é tão abundante que ela não apenas informa, mas está presente em todo 

tempo com seu cliente. A XP o munirá de informação sempre. 

A campanha impressa é marcada pelo uso de valores semissimbólicos, pois sempre 

que fazem referência ao benefício oferecido “Taxa Zero”, eles evocam uma tipografia 

tipicamente contábil, comumente conhecida, e com valores históricos das calculadoras com 

impressão em bobina, popularmente comercializadas pela marca Olivetti. 
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Não se restringindo apenas ao aspecto tipográfico, o número 0 é substituído pelo 

símbolo matemático do “conjunto vazio” ø. A referência à tipografia dos números de um 

contador e o símbolo do conjunto vazio reforçam a ideia da ausência de custos financeiros ao 

cliente. 

Na relação existente entre os dois planos, temos um texto que se sustenta dentro da 

seguinte proposta de sistema semissimbólico: 

Expressão: espaço amplo   vs. espaço apertado 

formas reconhecíveis  vs. formas desconhecidas 

Conteúdo:  informação   vs. ignorância  
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Então entendi que nesta vida tudo o que a pessoa pode fazer 

é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos 
comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso 
trabalho. Isso é um presente de Deus. (Eclesiástes 3.12-13) 
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4. Comparação do Itaú com a XP 
Neste capítulo, iremos comparar como as duas empresas analisadas empregaram suas 

estratégias discursivas no processo de persuasão dos seus clientes. As comunicações do Itaú e 

da XP Investimentos foram analisadas por meio da semiótica de linha francesa, portanto, o 

percurso de análise já foi trilhado. Vamos comparar as estratégias usadas e, assim, evidenciar 

quais foram os temas e figuras trabalhados e quais os sentidos construídos em cada empresa. 

Para tanto, vamos utilizar o ator da enunciação de cada empresa, e por meio dele as 

compararemos. Escolhe-se o ator da enunciação, por ser a “entidade do discurso que resulta da 

conversão dos actantes narrativos, graças ao investimento semântico que recebem no discurso.” 

(BARROS, 2011: p. 85). Entendemos que as características construídas pelas empresas, no 

decorrer das comunicações, podem ser expressas na figura do ator da enunciação e, por meio 

dele, teremos os fundamentos para comparar as empresas. 

Este capítulo organiza-se em duas partes, conforme foi empregado por Barros (2000), 

em estudos sobre publicidade de bancos: 

A. Estabelecimento das identidades, construída no conjunto de anúncios, e das 

estratégias e campos de sentido utilizados nessa construção: 

B. Comparação das identidades, estratégias e campos de sentidos das duas 

instituições.  

Para comparar as identidades, serão postos em relação os atores da enunciação 

construídos por cada uma das duas empresas. 

4.1. Itaú 
No conjunto de anúncios do Itaú, destacamos as estratégias empregadas na sintaxe e 

na semântica discursiva.  

O uso de estratégias de aproximação, percebidas pela forma como os anúncios usam 

as “pessoas do discurso”, assim como o uso de marcas de oralidade nos textos corroboram para 

que a aproximação entre enunciador e enunciatário se estreite. Essa maneira de trabalhar a 

distância entre o destinador e o destinatário é percebida também na organização cronológica 

dos anúncios. 

Na primeira campanha, temos uma enunciação-enunciada, decorrente de uma 

desembreagem enunciativa, estratégia continuada nos outros anúncios. O uso do “ele (em lugar 

do eu) vs. você” é percebido no discurso verbal do anúncio “você não precisa usar terno e 

gravata para investir. Nem ser economista. O Itaú sabe disso e, para ficar sempre ao seu lado, 

deixou tudo mais simples, digital e sem aquele economês chato”. O Itaú, por meio dessa 

estratégia, reforça seu papel temático, mas também se aproxima do destinatário. 
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Na segunda campanha, a estratégia do “ele (em lugar do eu) vs. você” permanece, 

porém há um novo procedimento que reforça o efeito de aproximação. O uso da estratégia de 

“pergunta e resposta”, no verbal, e o olhar direto para o destinatário, no visual, promovem maior 

proximidade. No primeiro anúncio, no discurso visual, os jovens trocam olhares entre si, já no 

segundo, o olhar é direto ao destinatário. 

Na terceira campanha, veiculada em jornal, permanece também a estratégia do “ele 

(em lugar do eu) vs. você”, reforçando o papel temático do banco, mas agora o elemento que 

acentua o efeito de proximidade está relacionado aos marcadores conversacionais presentes na 

campanha. O uso de marcadores conversacionais promove ainda o efeito de interação 

interpessoal, construindo com isso um enunciador não apenas próximo, mas que interage com 

o enunciatário. 

Dando sequência ao exame da estratégia de proximidade, na última campanha, 

mantém-se o uso do “ele (em lugar do eu) vs. você”, mas enfatiza-se a subjetividade, típica da 

proximidade, pela liberdade que cada destinatário tem de enunciar seus “motivos” de 

investimento. Há uma intensificação na interação entre enunciador e enunciatário, com o 

recurso do nome próprio e da participação do destinatário nas redes sociais. A estratégia do 

nome próprio promove a fusão entre o Itaú e o cliente: “Banco e destinatário do anúncio, nesse 

caso, se fundem, se integram, pois há um você individualizado figurativamente pelo nome” 

(BARROS, 2014: p. 82). A interação entre destinador e destinatário, pelas redes sociais, pode 

ser considerada uma “coenunciação” (PESSÔA, 2010: p. 254), pois traz o destinatário e seus 

motivos para investir para dentro do anúncio. 

O banco Itaú, em sua estratégia do uso das pessoas do discurso, mostrou duas ênfases: 

o reforço do seu papel temático, relacionando-o aos temas na área de investimento; o efeito de 

proximidade, trazendo o público novo, em faixa etária e em experiência financeira. 

No que concerne à semântica do discurso, o Itaú trabalhou seus temas e figuras da 

seguinte forma. Na primeira campanha, labor e ócio, que constituem o tema, são colocados em 

relação de contraste, e o trabalho (labor) assume valores negativos. O homem que trabalha está 

perdendo a oportunidade de desfrutar dos prazeres da vida. O ócio, como característica positiva, 

pode ser descrito, como já feito nesta pesquisa, como a possibilidade de desfrutar da vida, 

evitando as responsabilidades típicas de uma vida adulta. A necessidade de não trabalhar 

permite que o destinatário goze das alegrias da vida jovial. 

Os temas foram figurativizados no discurso verbal e visual, sendo que o do trabalho 

se expressou no verbal por meio da figura do homem de terno e gravata, que domina um 

conhecimento chato, que debochadamente é referido de “economês”. Já o tema do ócio tem 

suas figuras no visual, pelos jovens que caminham alegremente no poente de uma tarde. 
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Os temas identificados no anúncio, mesmo quando estão no campo da racionalidade e 

da formalidade, são ressignificados e empregados com o objetivo de evidenciar valores 

emocionais e joviais. O trabalho é empregado negativamente, enquanto a juventude e os 

prazeres são positivamente valorizados. 

A segunda campanha trabalhou os seguintes temas: o rendimento como uma ação 

capaz de produzir mais riqueza e o conhecimento que gera a capacidade para obtenção dos 

bons resultados financeiros. Os dois temas são figurativizados pelas figuras expressas 

visualmente e por suas falas: o rendimento, que aparece tematicamente, tem sua concretização 

pela interação “pergunta e resposta”; já o tema do conhecimento tem suas figuras nas 

expressões faciais. 

A terceira campanha explora os temas de liberdade e prazer, futuro e realização, sendo 

a liberdade para desfrutar dos prazeres da vida oferecida apenas para quem investe no Itaú. O 

futuro e a realização se relacionam com a liberdade, pois, graças à liberdade para desfrutar dos 

prazeres, será possível alcançar as realizações futuras. O tema “liberdade e prazeres” é 

figurativizado na imagem da família na região de embarque e desembarque de um aeroporto, e 

o tema “futuro e realização” se expressa nas vitórias sociais apresentadas no anúncio 

audiovisual. O vídeo traz, assim, a imagem de uma jovem se formando, de mulheres grávidas, 

de idosos desfrutando dos prazeres da aposentadoria e de jovens que iniciam sua vida 

matrimonial. 

A alegria, a descontração e os prazeres da vida são trabalhados nesta campanha. As 

realizações futuras e a liberdade de experimentar os prazeres da vida têm um apelo jovial, uma 

jovialidade que independe da idade, pois é um estado de espírito. 

Já na quarta campanha, os temas trabalhados são o da massificação e da 

personalização. A massificação se expressa pelos inúmeros perfis de destinatários existentes, 

e o da personalização se relaciona com a proposta de resolução das necessidades de forma 

personalizada, pois se apresenta como capaz de atender de maneira eficaz a todos os múltiplos 

perfis. 

O tema da massificação é figurativizado, no discurso verbal, pelo uso dos marcadores 

conversacionais, e também pelos múltiplos perfis de investidores: “investe pensando no longo 

prazo”, “aceita correr um pouco de risco”, “meio indeciso”, “perfil mais arrojado”, “mais 

conservadora”. Já o tema da personalização tem suas figuras pela polarização produzida pelos 

múltiplos perfis de clientes, a complexidade decorrente da pluralidade de investidores, 

respondida de forma tão objetiva, denota a descomplicação na forma como se apresenta ao seu 

público.  
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Os temas da última campanha são mercadoria e dinheiro. Como já exposto na análise, 

esses temas foram ressignificados: “mercadoria” passa a significar o elemento mais valioso que 

pode motivar um ser humano; o “dinheiro” recebe um aspecto litúrgico, pois é por meio dele 

que o enunciatário pode estabelecer a tão desejada relação mística com seu tesouro. 

Os temas da “mercadoria-tesouro” tiveram sua figurativização nas cenas do pai 

abraçando seu filho, da jovem que arruma sua mala e dos jovens se casando, com muita alegria. 

Já o tema do dinheiro é figurativizado de forma mais sutil, pois é expresso pela hashtag 

“#invista”. O ato de investir só é possível através do dinheiro aplicado e, nesses anúncios, tanto 

no vídeo quanto nos impressos, ele é figurativizado por #invista.  

Ambos os temas, que parecem estar no campo da formalidade e racionalidade, são 

investidos de novos valores semânticos com o objetivo de endossar a jovialidade que já vem 

sendo trabalhada nas campanhas anteriores. 

Em todas as campanhas, portanto, a forma como os temas são figurativizados 

evidencia a jovialidade e a descontração. No discurso visual, há o recorrente recurso de jovens, 

pessoas alegres, senhores e senhoras que se divertem despreocupadamente, e há um forte apelo 

emotivo.  

O uso da figura dos jovens sempre é feito para atenuar os valores negativos. Constrói-

se um ator da enunciação que é apresentado de forma jovem e/ou feliz. No anúncio “Motivos 

para Investir”, por exemplo, o enunciatário não é mais jovem, porém a figurativização dos 

temas do dinheiro e da mercadoria enfatiza a alegria emocional. 

Os anúncios mostram a transformação do estado da alma, como a alteração de um 

estado de angústia para o de confiança. 

A Semiótica, ao reconhecer que há um componente patêmico a perpassar todas as relações e 
atividades humanas, que ele é o que move a ação humana e que a enunciação discursiviza a 
subjetividade, mostra que as paixões estão sempre presentes nos textos. A teoria narrativa 
desenvolvida inicialmente explicava o que se poderiam chamar “estados de coisas”, mas não 
o que se denominariam “estados de alma” (GREIMAS; FONTANILLE, 1993). Ela 
trabalhava com textos em que há transferência de objetos tesaurizáveis ou com textos em que 
há estruturas diversas de manipulação e de sanção. Seria preciso ocupar-se de textos que 
operam com a paixão, definida como qualquer “estado de alma”. (FIORIN, 2011: Locais do 
Kindle 1684-1694) 

O que acontece, no decorrer dos anúncios analisados, é a mudança do estado passional 

do enunciatário projetado. Em todas as campanhas é apresentado um enunciatário que está num 

estado de “angústia”, pois, caso não firme o contrato, terá que trabalhar e não poderá desfrutar 

da vida, não terá suas dúvidas respondidas, não poderá mudar de vida, permanecerá inseguro 

por não saber como investir de acordo com seu perfil ou não poderá cuidar do “seu motivo”, 

porque não investiu. Poderíamos expressar o percurso de aumento da tensão (BARROS, 1989: 

p. 65) da seguinte forma: 
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Percurso de aumento de tensão: relaxamento > intensão > tensão 

Confiança   Decepção   Insegurança 

crer ser   não crer ser   crer não ser 

Em todas as campanhas, há um aumento da tensão, quando o cliente é movido da 

confiança à insegurança. Isso acontece porque o cliente percebe que precisa obter o OV, caso 

contrário, permanecerá na insegurança: 

Há dois tipos de falta, conforme resulte da insatisfação ou da decepção (que pressupõe a 
insatisfação), quais sejam a falta de objeto-valor e a falta fiduciária ou falta de confiança. A 
liquidação da falta toma, portanto, duas direções, na tentativa de suprir a falta de objeto ou 
de resolver a crise de confiança, e produz, nesses percursos, novos efeitos passionais. 
(BARROS, 1989: p. 65) 

Entretanto, toda a tensão é exposta a um relaxamento, pois a insegurança é sanada, e 

em todas as campanhas há respostas, produzindo assim os motivos para que se possa voltar a 

ter confiança: 

Percurso de diminuição da tensão: tensão > distensão > relaxamento 

Insegurança   Segurança   Confiança 

crer não ser   não crer não ser  crer ser 

Entretanto, há nos anúncios um aumento gradativo do estado de confiança. Ela vai 

crescendo paulatinamente, graças à exposição cronológica que o Itaú faz com suas campanhas.  

O percurso de “relaxamento > intensão > tensão > distensão > relaxamento” presente 

em cada campanha, também é percebido quando as organizamos cronologicamente. O grau de 

tensão é maior na primeira, pois o relaxamento é exposto apenas no discurso visual, no modelo 

apresentado ao destinatário. Já o relaxamento é maior na última campanha, pois tanto no verbal 

quanto no visual há elementos que o expressam, e há, no anúncio impresso dessa campanha, a 

coenunciação que expressa o estado de relaxamento do enunciatário. 

A maneira como o Itaú constrói a jovialidade no decorrer das campanhas é 

estrategicamente planejada: parte-se de um estado em que o destinatário tem sua confiança 

atacada, pois os prazeres da juventude projetados nos anúncios não estão disponíveis, caso não 

firme o contrato. Percorre-se todo um caminho que leva o destinatário da confiança para a 

insegurança e que o traz de volta à confiança; expõem-se os prazeres disponíveis àqueles que 

investem no banco e esses benefícios estão sempre relacionados à juventude. 

As estratégias dos anúncios são predominantemente sensoriais e emocionais, pois 

buscam criar sobretudo aproximação “corporal” e “afetiva” com o destinatário para levá-lo a 

investir no banco. Há, porém, também estratégias racionais. 

Na dimensão sensorial, no plano da expressão, há uso das cores quentes, com 

predominância do tom laranja, explorado inicialmente de forma semissimbólica, até ser elevado 

à categoria de símbolo completo, que expressa os valores de agilidade, descomplicação, 
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praticidade e facilidade dos serviços oferecidos pelo Itaú. Já no plano do conteúdo, o uso do 

nome próprio do destinatário na composição de suas campanhas promove o processo de 

identificação sensorial. 

Na dimensão emocional, a estratégia de aproximação foi empregada gradativamente, 

pois a distância entre o destinador e o destinatário na primeira campanha é expressivamente 

menor do que na última, tendo em vista que nela houve a introdução do nome próprio, o maior 

recurso de aproximação que se pode usar. O uso dos efeitos de proximidade e identificação, 

expressos por meio do “você” ou quando chama o cliente pelo nome, visa estabelecer uma 

relação de cumplicidade e comprometimento. Há, também, o uso, expresso nos discursos 

visuais, das características de alegria, descontração, prazeres e satisfação, e outros traços 

emocionais, que se manifestam nas expressões faciais e na gestualidade retratada nos anúncios.  

Na dimensão racional, há uso da estratégia de enunciação-enunciada, pois, por meio 

dela, o papel temático do banco é reforçado, apresentando ao destinatário que quem realizará 

todas as atividades é o banco Itaú, uma instituição já consolidada. Essa estratégia oferece ao 

destinatário a segurança necessária para que possa tornar sua escolha fundamentada na 

instituição que é o banco Itaú. 

O Itaú construiu um ator da enunciação jovem, porém busca relacionar-se não apenas 

com o público jovem, mas com todos que valorizam os benefícios da juventude, sendo que essa 

jovialidade não é fundamentada nos aspectos cronológicos, mas sim, em um posicionamento 

discursivo. Para que isso seja possível, o manter-se ou sentir-se jovem, o banco oferece, por 

meio dos valores presentes em suas campanhas, o tempo como algo fundamental. O tempo 

oferecido possibilitará que, quando se falar do cuidado e preocupação com os filhos, os pais 

terão tempo para realizar tal cuidado. A estratégia é explorar a figura da jovialidade. Por 

exemplo, na campanha “Motivos para Investir”, são os jovens que convidam o destinatário para 

que aja como “coenunciador”, e na interação das redes sociais temos uma mãe, preocupada com 

os filhos, e um adulto desfrutando da vida. Ambos interagem coenunciativamente, 

demonstrando desfrutar o tempo, para assim manter-se jovem e, com isso, experimentar as 

alegrias da vida. 

4.2. XP Investimentos  
No conjunto de anúncios da XP Investimentos, destacamos as estratégias empregadas 

na sintaxe e na semântica discursiva. Há uso de estratégias de aproximação, pela forma como 

os anúncios usam as “pessoas do discurso”, porém ela é feita de forma menos intensa do que 

nas campanhas do Itaú. A aproximação é buscada, mas deve-se manter certo distanciamento. 
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A corretora XP Investimentos apresenta características mais formais e racionais 

expressas no ator da enunciação. Independente do fato das comunicações se direcionarem para 

públicos diferente, essa imagem rivaliza com a imagem proposta pelo Itaú e age como uma 

resposta polêmica à comunicação do banco. 

A XP, por meio do uso das pessoas da enunciação, começa sua estratégia de 

relacionamento com seu público diminuindo todo o distanciamento que possa existir. No 

diálogo estabelecido entre os personagens dentro da metapublicidade, o uso da 1ª pessoa 

promove o efeito de aproximação. 

Essa estratégia permanece nos anúncios seguintes, porém com o acréscimo do uso da 

1ª pessoa do plural, quando a XP fala sobre si. Tal estratégia reforça a individualidade, mas a 

mantém aliada a um coletivismo. Isso reforçou a ideia pessoal do “assessor”, sendo ele um 

agente que se relaciona de forma próxima, porém que age coletivamente pela XP. 

Ainda na segunda campanha, a XP emprega recursos que visam promover o efeito de 

realidade para as informações que deseja comunicar. Citações de jornais reforçam a realidade 

que o anúncio busca construir. 

A estratégia de promover aproximação e, ao mesmo tempo, o efeito de realidade, 

promovida pelo uso da 1ª e da 3ª pessoa permanece no terceiro anúncio. Nela, o ator Murilo 

Benício empresta seu prestígio social e, por meio dele, promove o efeito de aproximação e 

autoridade. Ele faz uso da 1ª pessoa em sua fala, mas, em um dado momento, diz “O Murilo 

Benício, ator, você já conhece”; assim, sua fala em 1ª pessoa recebe o efeito de 3ª pessoa, 

produzindo realidade e verdade. 

Essa estratégia traz não apenas o efeito de realidade e verdade, mas também o de 

autoridade, reforçando a imagem do que a XP projeta como um “enunciatário esperado”, um 

enunciatário que desde a primeira campanha estava em construção e agora atinge sua 

maturidade. Um destinatário que é capaz de reconhecer a verossimilidade do que lhe é proposto. 

A relação de proximidade produzida respeita certo distanciamento e faz questão de se sustentar 

em elementos que promovem o efeito de realidade. 

Sobre a semântica do discurso, a XP trabalhou seus temas e figuras da seguinte forma. 

Na primeira campanha, Fuja dos Bancos, os temas explorados foram da economia, por meio da 

ganância; da credibilidade, por meio das estratégias argumentativas trabalhadas pelo 

enunciador, nas quais uma de suas ambições é minar a credibilidade dos bancos, e também o 

tema do tempo. O desejo de querer sempre render é imediato, não há tempo a se perder. 

Os temas da economia e da credibilidade se interligam, pois a economia tem seu valor 

inflamado pela ganância, age como um cinzel minando a credibilidade dos serviços prestados 

pelos bancos. O desejo de sempre obter lucro e ganhos econômicos possibilitou que a 
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credibilidade dos bancos fosse atacada. O tema do tempo também se relaciona com o da 

economia e é apresentado ao destinatário como algo escasso, que não se deve perder, já que 

“tempo é dinheiro”. 

O tema da economia tem suas figuras apresentadas no discurso verbal quando é dito, 

no diálogo dos personagens: “Horrível né?! Crise, dólar alto. O dinheiro não rende nada.”, “Sair 

da poupança e investir onde rende mais.”, como também, no meta-texto publicitário que é 

estampado no mobiliário do cenário. Nele está escrito: “Banco Rende Nada”, “Banco Taxa”, 

“de olho em cada centavo”, “Seja você também um cliente do Banco Taxa. Oferecemos as 

melhores taxas do mercado para nós mesmos. Venha nos fazer uma visita.”. 

A credibilidade é figurativizada e expressa no discurso verbal, nos diálogos que 

acontecem na metapublicidade “(Banco Rende Nada) – Psiu, como estão as coisas aí? (Banco 

Taxa) – Horrível né?! Crise, dólar alto. O dinheiro não rende nada. (Banco Rende Nada) – 

Aqui tá igual. E o pior é ficar com essa cara de tonto fingindo que está tudo bem.”. Também 

se expressa a credibilidade pelo discurso visual que faz referência à publicidade de outras 

instituições financeiras, pois o personagem do Banco Rende Nada sai do universo imaginário e 

entra no “real”. 

O tema do tempo tem suas figuras no discurso verbal. No meta-anúncio do Banco 

Rende Nada, o homem, logo após compreender os benefícios de “desbancarizar”, age 

imediatamente abandonando sua acompanhante. 

Na segunda campanha, “Desbancarize seus investimentos”, os temas trabalhados 

foram da informação, que permite a liberdade; o do aío como um tutor intelectual; o da 

rentabilidade, que somente é possível para aqueles que possuem a informação, ou 

conhecimento, sobre como e onde aplicar melhor seu investimento, e o da inovação na forma 

como realiza o investimento. 

Os temas dessa campanha se relacionam, pois o tema da informação é trabalhado de 

forma polêmica, apresentado pela figura da cliente mulher que está angustiada por não ter as 

informações necessárias. Logo, quem possui a informação está livre para realizar os bons 

investimentos. Esse tema se relaciona com o do aío, pois, graças a ele, a figura de um tutor 

intelectual, pode-se realizar os bons investimentos e assim alcançar a liberdade financeira. Por 

consequência, o tema da rentabilidade se tornará disponível, pois agora quem tem a informação, 

graças ao tutor intelectual, alcançará a boa rentabilidade. Já o tema da inovação se relaciona 

com os demais, pois é o serviço prestado, não poderá ser feito de forma igual à dos bancos, mas 

será inovador. 
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Na terceira campanha, Desbancarize seus investimentos, são desenvolvidos os temas 

trabalhados na campanha anterior. Os temas da informação e do aío são explorados, mostrando 

os benefícios existentes de quem firma o contrato. 

O tema da informação é trabalhado por todos os dados verificáveis que são expostos 

ao destinatário. Nas primeiras campanhas, era expressada a angústia pela ausência de 

informações, que o banco não fornecia, mas agora, nesta campanha, o destinatário tem todas as 

informações necessárias para firmar o contrato. 

O tema do aío atinge o clímax nesta campanha, pois ele é a peça fundamental para que 

o contrato seja firmado. Sem o auxílio de um tutor que explique e sane todas as dúvidas, o 

contrato não se torna aceitável, mas na campanha o tutor é apresentado. 

As figuras utilizadas para dar concretude ao tema do aío se expressam pela figura do 

assessor, que será o responsável por guiar todos que buscam não apenas a “maturidade”, mas a 

“independência” na gestão dos seus investimentos. Isso é tão acentuado que se recorreu ao ator 

Murilo Benício, que, sendo um ator de sucesso, uma pessoa de autoridade e prestígio social, 

alguém que já alcançou a “maturidade” em sua vida pública, subordina-se ao seu “assessor” e 

ouve suas orientações e ensinamentos. 

O tema da informação é figurativizado por meio de todas as informações que são 

apresentadas ao enunciatário, sendo que elas o habilitam para a tomada de decisão e para agir 

em semelhança a todos os outros “170 mil” clientes que já as possuem. 

Os temas identificados nos anúncios reforçam o aspecto racional empregado na 

comunicação da XP. Eles se dividem entre temas que se relacionam à área de finanças, ou ao 

do conhecimento, porém trata-se do conhecimento que permite um melhor desenvolvimento 

nas áreas econômicas. Os temas “emocionais” são polemizados na primeira campanha. A meta-

propaganda exposta apresenta, de forma negativa, os valores emocionais trabalhados em 

comunicação de outros bancos. 

A forma como a figurativização é trabalhada evidencia a racionalidade da campanha, 

pois há ênfase no discurso verbal. Dados, endossos de veículos de comunicação e atributos 

positivos que a XP possui são expressos no discurso verbal. 

O processo de figurativização age apresentando ao destinatário elementos que o 

auxiliarão no processo de tomada de decisão. Isso reforça a ideia de que a XP busca estabelecer 

uma relação com um enunciatário capaz de compreender racionalmente o que lhe é apresentado 

e, perante isso, tomar sua decisão. 

No decorrer das campanhas, temos a transformação dos estados passionais, levando o 

destinatário a um estado inicial de angústia à confiança. Essa transformação é presente em todas 
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as campanhas, mas com um grau de tensão maior na primeira e um grau de relaxamento na 

última. 

Percurso de aumento de tensão: relaxamento > intensão > tensão 

Confiança   Decepção   Insegurança 

Crer ser   não crer ser   crer não ser 

Na primeira campanha, a XP ataca a confiança nos bancos, promove a decepção, 

levando o destinatário para um estado de insegurança. Isso é feito pelos ataques realizados aos 

bancos: o termo “Desbancarizar”, que foi empregado em todos os anúncios, expressa que a 

solução para o estado de insegurança é “desbancarizar”. 

A insegurança se fundamenta no fato de que o serviço ofertado pelos bancos, como 

expresso nos anúncios, não capacita o destinatário a se tornar capaz de saber como investir. 

Esse estado de “crer não ser” está presente nos dois primeiros anúncios, por exemplo, “Horrível 

né?! Crise, dólar alto. O dinheiro não rende nada. – Aqui tá igual. E o pior é ficar com essa cara 

de tonto fingindo que está tudo bem.”, “Eu tenho um gerente cuidando da minha conta, mas por 

outro lado, tenho a sensação de que ele só me oferece os produtos do próprio banco. Parece que 

não rende, sabe?”. 

Entretanto, toda a tensão produzida nas primeiras campanhas, que levou a um estado 

de insegurança, é direcionada, por meio de uma distensão, para um estado de relaxamento. 

Percurso de diminuição da tensão: tensão > distensão > relaxamento 

Insegurança   Segurança   Confiança 

crer não ser   não crer não ser  crer ser 

O ato de “desbancarizar” é a solução para a insegurança e a XP é o agente que pode 

não apenas oferecê-lo, mas também personifica o “agente de desbancarização”. 

Na última campanha, o enunciatário esperado, expresso por meio do ator Murilo 

Benício, retrata possuir a segurança na XP, pois ela o capacita a realizar as atividades desejadas. 

Quando na campanha temos “Quando eu soube que a XP está transformando o mercado com 

uma forma diferente de investir, virei cliente na hora.”. A XP levou o destinatário a um estado 

de insegurança para depois poder reconduzi-lo a um estado de segurança.  

A XP promove uma polêmica, pois sua comunicação se interpola com a dos bancos. 

Mesmo promovendo uma comunicação de forma próxima, não tão próxima quanto os bancos, 

responde à publicidade bancária, explorando uma estratégia mais racional e com recursos que 

promovem o efeito de realidade.  

Na dimensão sensorial, no plano da expressão, há uso das cores frias e com os 

contrastes acentuados entre claro e escuro, a utilização da interpolação entre espaços apertados 
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e espaços amplos, as linhas retas e o jogo entre horizontalidade e verticalidade. Todos estes 

recursos promovem a modernidade e a agilidade que a XP ambiciona trabalhar.  

Na dimensão emocional, a maneira como é trabalhada a primeira pessoa promove o 

efeito de proximidade, porém, sem que haja um estreitamento. A proximidade empregada é 

para polemizar com a distância existente no serviço oferecido pelos bancos. Há, também, as 

estratégias das paixões, pois o ataque à credibilidade dos bancos é realizado por meio da 

promoção da angústia gerada em permanecer com seus investimentos dentro de uma instituição 

bancária.  

Na dimensão racional, há uso de dados, número de clientes atendidos, número de 

assessores e, também, as referências que veículos de informações fazem sobre seu serviço. Ao 

cliente são oferecidos diversos elementos que podem ser verificados. O autor Murilo Benício 

fundamenta sua mudança para a XP graças às notícias e a outros elementos racionais.  

A XP constrói o ator da enunciação racional e se apresenta de maneira formal. A 

formalidade pode ser percebida pela não utilização de recursos de oralidade, mas pela maneira 

institucional como ela se apresenta, expressa pela 1ª pessoa do plural. Ela procura estabelecer 

uma relação com destinatários que busquem informações e, assim, firmar o contrato proposto. 

O recurso de apresentar dados e informações e o uso de discursos em terceira pessoa, quando 

cita veículos de informação, reafirma sua racionalidade, pois constrói seu discurso com 

elementos que promovem efeito de realidade. 

4.3. O Ator da Enunciação do Itaú e da XP 
Quando colocamos o ator da enunciação do Itaú em contraste com o da XP, o que 

podemos destacar é que ambos procuraram relacionar-se com seus públicos de forma próxima. 

Porém, o Itaú buscou uma maior proximidade com seu cliente que, além disso, veio aumentando 

no decorrer do tempo. A estratégia do Itaú de posicionar-se de forma mais próxima pode ser 

justificada pelos valores emocionais que empregou em suas campanhas. O Itaú, quando fez uso 

de elementos racionais, buscou reforçar seu papel temático de Banco. 

O ator da enunciação, construído pelo Itaú, tem sua jovialidade percebida pela 

recorrência de figuras de jovens sempre alegres. Não há uma figura em que a tristeza ou 

racionalidade seja apresentada; até mesmo os homens e mulheres mais velhos, quando 

apresentados, figuram os prazeres de se alegrar na piscina ou em viagens. A forma como se 

relaciona com o seu público é próxima, assemelha-se às relações não formais, típicas de jovens. 

O uso dos marcadores conversacionais, na campanha que fala sobre tipos de investidores, 

ressalta a jovialidade e a descontração na maneira como o ator da enunciação do Itaú se constrói.  
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Esses elementos se explicam, quando comparados com a XP, pela polêmica proposta 

pela corretora. A XP manteve-se menos próxima de seu cliente do que o Itaú, pois buscava 

estabelecer uma relação não de afinidades emocionais, mas de competências racionais. Ela 

procurou apresentar, por meio dos diversos dados e informações, a consistência e a segurança 

do serviço apresentado. Os valores oferecidos estão no campo da racionalidade. 

O ator da enunciação da XP, se comparado ao do Itaú, é mais contido e formal. Há 

uma proximidade, mas ainda assim é formal e assemelha-se à proximidade típica de uma 

relação profissional. O ator da enunciação da XP em muito se parece com um assessor de 

investimentos, pois é próximo, mas não busca intimidade; sempre se expressa, por meio das 

figuras, recorre a elementos que produzirão efeito de realidade e o uso de dados e informações 

reforçam a seriedade com a qual se apresenta. 

A relação entre racionalidade, oferecida pela XP, e emocionalidade, oferecida pelo 

Itaú, é percebida quando ambas as empresas trabalham o valor do tempo. O Itaú explorou esse 

valor, visando a acentuá-lo como um benefício que potencializaria os prazeres e emoções da 

vida, já a XP o explorou racionalmente, à semelhança do ditado “tempo é dinheiro”. Ambas 

exploraram o mesmo tempo, mas com valores diferentes.  

Ainda que a XP buscasse relacionamento com um público diferente do da campanha 

do Itaú, ela se posicionou de forma polêmica em relação ao banco, ao se propor a sanar as 

demandas dos clientes dos bancos. A corretora buscou oferecer resposta aos anseios dos 

correntistas de banco. 
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O fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. 
(Eclesiástes 7.8) 
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5. Conclusão do trabalho 
 

Quando, no Evangelho de Lucas, o autor escreve “Pois onde estiverem as suas 

riquezas, aí estará o coração de vocês. (Mt. 6.21)”, o que se pode perceber é a íntima relação 

existente entre os valores mais profundos que temos em nosso coração e tudo aquilo que é o 

nosso maior tesouro. Para algumas pessoas, as riquezas não se restringem ao dinheiro, mas sim 

ao sorriso generoso de um filho que aprende a andar ou de uma jovem que fará sua primeira 

viagem ao velho continente. Nossas conquistas mais íntimas podem assumir contornos 

econômicos. Por outro lado, para um certo grupo de pessoas, essa riqueza é o brilho do ouro 

que vêm acumulando com o passar dos anos. 

Na conclusão desta dissertação, apresentaremos as estratégias de sentido trabalhadas 

pela XP Investimentos e pelo banco Itaú, quando falaram com seus públicos-alvo sobre tudo 

aquilo que era valioso para eles, e como buscaram persuadi-los, por meio dos elementos que se 

relacionavam intimamente com o que era mais valioso para cada pessoa. 

Buscando completar essa tarefa, as análises foram feitas com base na semiótica de 

linha francesa. Os anúncios do Itaú e da XP foram analisados cronologicamente. Os textos 

propostos pelas empresas foram explorados no plano da expressão e no plano do conteúdo e 

por meio das relações semissimbólicas existentes entre expressão e conteúdo. Logo após todas 

as análises terem sido realizadas, os resultados foram postos em contraste, buscando 

compreender como o ator da enunciação de cada uma das empresas foi construído.  

O banco Itaú, ao falar sobre a oportunidade de se obter ganhos financeiros, construiu 

um universo em que o tempo é o valor que perpassa todas as campanhas. Ele dá tempo ao 

cliente, que poderá, assim, desfrutar de tudo aquilo que é, para ele, valioso. No decorrer das 

campanhas, os temas evidenciavam jovialidade e descontração, pois o tempo oferecido pelo 

Itaú possibilitava, a quem investisse, uma vida de prazeres e alegria. O investidor teria tempo 

para se alegrar com seu “tesouro” e poderia desfrutar das suas “riquezas”. 

Isso foi feito por meio de inúmeras figuras de pessoas felizes. Independentemente da 

idade, todos são felizes e não têm preocupação. Os investidores do banco Itaú podem desfrutar 

despreocupadamente da vida. Quando se falou em dinheiro, não foi ele explorado por meio dos 

seus aspectos econômicos, mas sim pelos benefícios emocionais que proporcionava. 

O ator da enunciação que o banco Itaú construiu com suas campanhas, sobretudo com 

os valores, temas e figuras, relaciona-se com seu destinatário de forma próxima, expressa-se 

emocionalmente e, quando se distancia, faz isso apenas para reforçar o papel temático do banco. 

Por sua vez, a corretora XP Investimentos, com o objetivo de conquistar seus clientes 

e novos correntistas, trabalhou na construção de um universo racional e pragmático. Mesmo 
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quando explorou o valor do tempo, o fez de forma racional, pois mostrou a seu público ser 

capaz de levá-los aos ganhos financeiros sem que perdessem tempo. 

A XP Investimentos explorou em suas campanhas a racionalidade do seu público-alvo, 

pois os temas se relacionavam a áreas em que essa característica é empregada. O apelo 

emocional dos bancos foi atacado pela proposta racional. O uso de efeitos de realidade, de 

dados e informações deram força à estratégia da corretora. As figuras ofereciam ao destinatário 

a capacidade de verificar as informações e reforçavam os contornos não emocionais que as 

campanhas construíram. 

O ator da enunciação que a XP Investimentos apresenta, principalmente, com seus 

valores, temas e figuras, expressa a racionalidade das campanhas. Mesmo quando se aproxima 

do seu destinatário, há uma distância maior que a do Itaú e seu cliente. Apresenta seu discurso 

com dados e informações, visando dar credibilidade e efeito de realidade. Assemelha-se à figura 

de um assessor, que auxilia o investidor com dados e informações. 

O trabalho do publicitário nessas campanhas “é, na maior parte das vezes, a procura 

de figuras para cobrir temas que transfiram valores para a marca” (HERNANDES; LOPES, 

2005: p. 235). A jovialidade, valor revelado nas campanhas do banco Itaú, se expressa pelas 

figuras de pessoas alegres e descontraídas. A ênfase na imaterialidade da vida, levando-as a um 

estado de alegria e descontração – não restrito à dureza da vida cotidiana, mas investido de 

valores oferecidos pelo banco ao público –, faz com que o destinatário busque, no Itaú, um 

meio de obter toda essa alegria. Nessa questão, destacamos o que pode ser percebido nos 

últimos anúncios analisados, em que o dinheiro é transvestido em um objeto místico, assumindo 

o “fetiche do dinheiro às avessas”. 

O dinheiro foi trabalhado pelo Itaú como um elemento místico, pois todos que o 

empregassem em investimento no banco poderiam realizar atividades e alcançar objetos que 

estavam muito além das usuais transações econômicas. O banco Itaú se apresentou como capaz 

de oferecer, por meio do investimento, a realização de todas as ambições pessoais. 

Em contrapartida, a corretora XP Investimentos explorou o mesmo dinheiro, mas em 

seu aspecto econômico, pois, graças aos valores racionais explorados, os que almejam lucro e 

buscam, portanto, bons rendimentos, na XP poderão obter tal serviço. 

Em virtude do que foi apresentado, deixamos as portas abertas para o desenvolvimento 

de futuras pesquisas que explorem, de forma mais ampla e profunda, o discurso do homem com 

seu trabalho e suas riquezas, pois a pluralidade encontrada nas duas instituições mostra que há 

inúmeras riquezas e inúmeras perspectivas sobre o trabalho. Então, nas próximas pesquisas, 

pretendemos explorar o trabalho e a riqueza em outros textos, buscando compreender quais são 

os discursos sobre o trabalho. 



 137 

Percebemos que há também espaço para que outras pesquisas, no tocante à relação 

entre a semiótica de linha francesa e a publicidade sejam produzidas, dando prosseguimento às 

pesquisas desenvolvidas por Jean-Marie Floch.  

Ao fim desta dissertação, concluímos que o investimento vai muito além das relações 

financeiras, pois há uma íntima relação entre os aspectos econômicos e os tesouros mais 

valiosos que existem em nossos corações. A diferença se deu, nesta pesquisa, nos valores 

explorados pelas duas instituições. Porém, independentemente de a riqueza estar no campo 

emocional, para os destinatários do Itaú, ou no campo racional, para os destinatários da XP 

Investimentos, ambos dedicam o fruto do seu trabalho para poder alcançar aquilo que é valioso. 
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7. Apêndice 

7.1. Itaú 

 

 



 142 

 

 



 143 

 

 
 



 144 

 

 



 145 

   

 



 146 

 

 

 
  



 147 

7.2. XP Investimentos 
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