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RESUMO 

A trabalho examina o discurso contido nos anúncios institucionais da empresa estatal 
brasileira Petrobras. O material analisado compreende anúncios veiculados entre os anos 
de 2006 e 2007 na revista Superinteressante, publicada pela editora Abril. Objetivou-se 
identificar as novas formas de manipulação da informação e como ocorrem as trocas 
simbólicas na apropriação do conteúdo jornalístico pela publicidade. Para tanto, empregou-
se a metodologia de Análise de Discurso. 

Palavras-chave : Comunicação, Jornalismo, Linguagem, Publieditorial, Mídia Impressa, 
Publicidade e Propaganda. 

 
RESUMEN 

El artículo  examina el discurso contenido en los anuncios institucionales de la empresa 
brasileña Petrobras. El material analizado comprende anuncios vehiculados entre los años 
2006 y 2007 en el magazine “Superinteressante”, publicada por la editora Abril. El 
objetivo es identificar las nuevas formas de la información y como suceden los cambios 
simbolicos en la apropiacion del  los contenidos periodisticos por la publicid. Por lo tanto, 
fue empleada   la metodología de Analice del Discurso.  

Palabras-clave : Comunicación, Periodismo, Lenguaje, Publireportaje, Media Presa, 
Publicidad. 
 
 
ABSTRACT 
This article examines the institutional advertisements discourse of the Brazilian state-
owned company Petrobras. The analyzed pieces comprehend ads published between the 
years of 2006 and 2007 in the Superinteressante magazine, issued by editora Abril. The 
objective is to identify the news configurations of the information and how to occur the 
symbols exchange in the appropriation of editorial content with advertising. To do so, it 
was used the Discourse Analysis methodology. 

Keywords : Communication, Journalism, Language, Advertorial, Print Media, Advertising. 
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Introdução 

 

Nos últimos anos, determinados anúncios publicitários passaram a ser diagramados 
e apresentados de forma não convencional em algumas revistas.  Em particular notamos 
que os anúncios da empresa Petrobras veiculados pela revista Superinteressante, entre os 
anos de 2006 e 2007, apresentavam características jornalísticas em sua composição. 

É comum, no meio publicitário, lançar mão da criatividade e da inventividade com 
o objetivo de realçar as qualidades do produto a ser divulgado. Porém, a forma de 
configuração de muitas das peças publicitárias apresentadas na revista Superinteressante, 
suscitou-nos uma inquietação relativa ao esmaecimento da linha que divide as áreas de 
publicidade e jornalismo, o que nos conduziu à reflexão sobre as novas formas de 
manipulação manifestadas nos meios de comunicação em virtude das exigências 
mercadológicas nos dias atuais.   

 Utilizamo-nos dos pressupostos de Charaudeau (2006) sobre o discurso e a lógica 
simbólica das mídias e, no que tange à manipulação da informação na criação das peças 
estudadas, os conceitos cunhados por Bourdieu (1997), mais especificamente a respeito 
dos atores sociais em seus respectivos espaços – os denominados “campos sociais”-, nos 
quais a posse de determinados capitais, como o simbólico, permite sua manipulação.   

 

  Ética e Comunicação 

  As áreas de jornalismo e a publicidade possuem premissas éticas a ser seguidas 
pelos profissionais e envolvidos em seu processo de produção. Para Bucci (2000), “a 
separação entre o que é matéria e o que é peça publicitária deve ser evidenciada justamente 
porque o leitor tem direito de saber que o interesse comercial não invade a informação” 
(BUCCI, 2000, p. 66). 

  A maioria dos códigos de ética no jornalismo, tais como os editados no Brasil pela 
ANJ (Associação Nacional de Jornais) e pela Federação Nacional dos Jornalistas, além dos 
americanos redigidos pela ASNE (American Society of Newspaper Editors) e pelos 
editores membros da Associa ted Press, recomendam que a veracidade das informações 
deve ser o princípio norteador de qualquer conteúdo jornalístico. Por isso faz sentido que o 
indivíduo receptor de uma mensagem jornalística estabeleça “uma relação de confiança 
com a publicação [e que acredite] no que ela diz e na qualidade de suas fontes”. 
(SCALZO, 2003, p. 81). 

  No Brasil, o acesso à informação é tido como um direito do cidadão e, por esse 
motivo, não se poderia privá-lo de obtê- la. O jornalista Eugênio Bucci (2000) comenta que 
no código de Ética da Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) consta o seguinte 
artigo: “O acesso à informação pública é um direito inerente à condição da vida em 
sociedade, que não pode ser impedido por nenhum tipo de interesse” (BUCCI, 2000, p. 
57).  

  Porém o jornalismo, que em tese é o responsável por informar, depende e interage 
com diferentes campos sociais, mas principalmente junto ao econômico. Ele colabora para 
moldar os campos com os quais apresenta pontos de convergência, ao passo que também 



sofre influência dos mesmos, tornando-se assim uma estrutura estruturante e estruturada ao 
mesmo tempo. 

  Assim, do ponto de vista de Bucci (2000) para que fosse possível garantir o acesso 
a informação por parte do cidadão o ideal seria [...] “repartir a empresa em duas partes: 
uma editorial e outra comercial. Duas metades de uma mesma empresa funcionam 
paralelamente, o repórter na redação e o vendedor das páginas publicitárias, autônomos, 
sem entrarem em contato uns com os outros” (BUCCI, 2000, p. 61). Ele acredita que com 
essa separação não haveria possibilidade de interferências com intuito comercial no 
trabalho jornalístico.  

  No entanto, vivemos outra realidade de mercado. A editora Abril, por exemplo, cria 
mecanismos para aproximar anúncios à linha editorial de suas revistas, como 
apresentaremos a seguir por meio das peças da Petrobras veiculadas na revista 
Superinteressante. O formato mais utilizado é denominado publieditoriais, ou seja, 
anúncios publicitários, pagos, feitos na forma de matérias editoriais (jornalísticas), com 
formato semelhante ao contexto da mídia na qual são veiculados. No caso das peças aqui 
analisadas percebemos eu “os publieditoriais apresentados na revista Super Interessante 
tem o layot totalmente similar ao da revista” (FALCO, 2007).  

A ética na área de comunicação é proveniente do fato de que a comunicação social 
é um lugar de conflito. “Apesar do direito a informação ser uma garantia legal, os 
procedimentos do jornalismo atual foram adaptados de acordo com as relações capitalistas 
de produção e consumo” (BUCCI, 2000, p.60).  

Apresentamos a seguir as normatizações postas pelos órgãos reguladores das áreas 
envolvidas. A ANER (Associação Nacional dos Editores de Revistas) recomenda em seu 
manual de princípios éticos, a necessidade de diferenciar espaço editorial do publicitário, 
de maneira facilmente identificável pelo leitor.   

Já o Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária (CONAR) apresenta 
os seguintes artigos:  

Art 28 – O anúncio deve ser claramente distinguido como tal, seja qual for a sua 
forma ou meio de veiculação. 

Art 29 – O anunciante será sempre facilmente identificável, seja pela marca do 
produto, seja pelo nome do fabricante, fornecedor ou distribuidor, exceção feita ao previsto 
no parágrafo único do Artigo 9º. É recomendado, também, que as Agências se 
identifiquem nos anúncios impressos veiculados sob sua responsabilidade. 

Art 30 - A peça jornalística sob forma de reportagem, artigo, nota, texto- legenda ou 
qualquer outra que se veicule mediante pagamento, deve se r apropriadamente identificada 
para que se distinga das matérias editoriais e não confunda o Consumidor. 

Art 31 – Este código condena os proveitos publicitários indevidos e ilegítimos, 
obtidos por meio de “carona” e/ou “emboscada”, mediante invasão do espaço editorial ou 
comercial de veículo de comunicação. (NORMAS LEGAIS E CONVENCIONAIS DA 
PROPAGANDA, 2004, p. 24) 



Conscientes de que o tema tratado resvala na questão da ética, focamos nossa 
análise na manipulação dos dados em função da consolidação das marcas 
Superinteressante e Petrobras.  

 

Manipulação da informação 

As formas de manipulação da informação nos anúncios institucionais da Petrobras, 
veiculados na revista Superinteressante, se referem a troca de capital simbólico entre estas 
instituições. O intuito é a consolidação de suas marcas perante a opinião pública.  

Dessa maneira a apropriação das características jornalísticas por meio da 
publicidade e de seu valor simbólico, serve como mecanismo de validação de uma marca 
institucional. Isso somado a veiculação de tais peças no corpo de uma revista (a 
“Superinteressante”) da qual lhes são emprestadas as características jornalísticas.  

 A revista “Superinteressante” é uma publicação mensal que contém matérias 
informativas sobre comportamento, saúde, tecnolo gia, futuro, história, aventura e ciências 
em geral. A linguagem adotada em sua redação está voltada para o público jovem. Dessa 
maneira trata-se de uma publicação destinada a um público em formação, que “aprende” 
com o conteúdo ali exposto. 

 Há na relação entre Editora Abril e Petrobrás uma forma de intercâmbio de capital 
simbólico e que serve para consolidar esses atores. 

 No livro “Sobre a Televisão”, ao falar sobre a influência do jornalismo, Bourdieu 
(1997) expõe e discute a relação entre publicidade, jornalismo e mercado na Europa. Isso 
além dos mecanismos que estruturam a área de comunicação no campo jornalístico e 
daquilo que o autor denomina ilusão criada nesse campo de atuação: 

[...] um campo jornalístico cada vez mais sujeito às exigências do 
mercado (dos leitores e dos anunciantes) exerce, em primeiro lugar 
sobre os jornalistas (e os intelectuais-jornalistas) e, em seguida, e 
em parte através deles, sobre os diferentes campos de produção 
cultural, campo jurídico, campo literário, campo artístico, campo 
científico. Trata-se então de examinar como a restrição estrutural 
exercida por esse campo, ele próprio dominado pelas pressões do 
mercado, modifica mais ou menos profundamente as relações de 
força no interior dos diferentes campos, afetando o que aí se faz e o 
que aí se produz e exercendo efeitos muito semelhantes nesses 
universos fenomenicamente muito diferentes. Isso sem cair em um 
ou outro dos dois erros opostos, a ilusão do nunca visto e a ilusão 
do sempre assim. (BOURDIEU, 1997, p. 101) 

 

 O autor segue explicando sobre a idéia de autonomia de um órgão de difusão 
(emissora de televisão) e de suas relações com seus financiadores. Ou seja, da relação de 
um órgão de difusão com a publicidade ou à subvenção do poder público. Fatos que fazem 
com que a idéia de independência ou de neutralidade do jornalismo vincula-se a seu 
envolvimento com seus financiadores:  



O grau de autonomia de um órgão de difusão se mede sem dúvida 
pela parcela de suas receitas que provém da publicidade e da ajuda 
do Estado (sob a forma de publicidade ou de subvenção) e também 
pelo grau de concentração dos anunciantes. (BOURDIEU, 1997, p. 
102) 

 Com isso, Bourdieu (1997) aponta uma série de elementos ligados à denominada 
neutralidade do jornalismo e dos valores agregados ao profissional dessa área.  

 Já em relação as circunstâncias em que se dá a veiculação da informação, 
Charaudeau (2006) afirma que há uma série de dispositivos de encenação empregados 
nessa situação. Sendo que sem os referidos dispositivos não seria possível a interpretação 
das mensagens, já que o dispositivo é o suporte material que ao mesmo tempo transmite e 
integra-se à mensagem.  

 Dessa forma o autor denomina a imprensa como uma área escritural, feita de 
palavras, de gráficos, de desenhos e, por vezes, de imagens fixas, sobre um suporte de 
papel (CHARAUDEAU, 2006, p. 113) a qual se constitui por textos de redação distanciada 
entre o emissor e o receptor da mensagem. Assim, a distância entre ambos os atores da 
comunicação é acentuada pela ausência física, e da ausência da representação física do 
emissor.   

 Por isso na mídia impressa itens como o tempo e acontecimento, a redação de um 
texto, a produção da informação e a leitura não coincidem entre si. Isso porque é necessário 
um tempo para o preparo do produto impresso, bem como para sua distribuição e leitura por 
parte do receptor, o que lhe atribui especificidade. 

 Nosso questionamento tem em vista o comportamento do mercado editorial na 
atualidade. Dessa maneira, levamos em conta a configuração do Estado Neoliberal e o 
fenômeno da Globalização, entre outros aspectos: 

 

Lógica econômica e lógica tecnológica são certamente 
incontornáveis, mas é a lógica simbólica que nos interessa aqui: 
trata-se da maneira pela qual os indivíduos regulam as trocas 
sociais, constroem as representações dos valores que subjazem a 
suas práticas, criando e manipulando signos e, por conseguinte, 
produzindo sentido. Não deixa de ser paradoxal, no final das contas, 
que seja essa lógica que governe as demais. CHARAUDEAU, 
2006, p.16).  

 

 Se a estrutura econômica “determina as condições e as posições dos sujeitos 
sociais” (BOURDIEU, 1997, p.25), é por que há uma estrutura simbólica construída e 
alimentada pela lógica econômica que determina as posições dos sujeitos sociais, aqui 
representados pela Petrobras e Editora Abril (revista Superinteressante).  

  

 



 Lógica econômica, Publicidade e Jornalismo 

 A lógica econômica tem favorecido a apropriação do discurso jornalístico pela 
publicidade. De acordo com Marshall (2003), até meados da década de 1990 do século 
passado, havia nítida separação entre área comercial e editorial nos veículos de 
comunicação.  

 Nos últimos anos, no entanto, o “muro” que separa conteúdo editorial e comercial 
nos veículos de comunicação vem diminuindo sua altura e, em alguns casos, caído por 
inteiro.  O principal motivo é o fato de a imprensa assumir a linguagem do capital, 
rendendo-se as exigências mercadológicas e a técnicas publicitárias.  

 O mercado editorial de revistas, por exemplo, apresentava no ano de 2000, 10.6% 
do valor total investido em propaganda no Brasil. Em 2007 o percentual foi de 8,5% e tem 
diminuído anualmente. Isso de acordo com o instituto InterScience. 

 O fato de os anunciantes destinarem verbas, anteriormente aplicadas em 
publicidade, em outras formas de divulgação de produtos, tais como promoção, eventos, 
patrocínio e mídia digital, pode colaborar para a construção de um novo cenário, no qual os 
veículos de comunicação permitem a apropriação de seu discurso jornalístico em 
campanhas publicitárias, no intuito de aumentar suas receitas. Assim, portanto, manteria 
sua posição em seu campo social.  

 Atualmente os consumidores têm se pulverizado na variedade de opções de meios 
de comunicação. Se no passado havia poucas emissoras de televisão e títulos de revista no 
país, hoje presenciamos inúmeros canais de TV por assinatura e publicações segmentadas. 

 Os espaços tradicionais destinados à publicidade, nos veículos de comunicação, têm 
convergido com os espaços editorias. Os profissionais de propaganda apresentam, assim, 
novas formas de criação de anúncios e campanhas. A dificuldade em atingir públicos cada 
vez mais dispersos na variadas formas de mídias, leva o profissional da área de publicidade 
a encontrar outras ferramentas e linguagens de comunicação.  

 A apropriação do discurso jornalístico tem se apresentado como uma das 
alternativas adotadas e por isso julgamos ser importante a compreensão do uso deste 
mecanismo de comunicação na contemporaneidade.  

 Visto que neste artigo nos propomos a analisar a manipulação da informação nos 
anúncios institucionais da Petrobras, veiculados em uma publicação de ampla difusão no 
Brasil, abordamos a questão da lógica simbólica das mídias e sua relação com a lógica 
econômica. Assim, ao compreendermos essas relações se torna possível analisarmos como 
se constrói e se consolidam as posições dos agentes (Petrobras e Editora Abril – revista 
Superinteressante), em seus respectivos campos sociais, mais especificamente, como se dá 
a troca de capital simbólico entre as mesmas.  

 Com isso, observamos que nas peças publicitárias analisadas ocorre uma espécie de 
intercâmbio desses capitais, algo como que um pacto velado, já que os anúncios não 
explicitam que a informação por eles propagada se trata de conteúdo publicitário. Isso 
ocorre porque há muita semelhança entre as apresentações destas peças, quase que idênticas 
ao conteúdo das matérias jornalísticas produzidas pela revista. Além disso o fato da editora 
da revista Superinteressante ser a responsável pela elaboração das peças da estatal,  
intensifica nosso pressuposto.   



 Análise dos Anúncios  

 Separamos três exemplares dos anúncios publicitários veiculados pela revista 
“Superinteressante” para análise, a qual nos detivemos em comparar os elementos 
apresentados em sua constituição aos das matérias jornalísticas que integram o corpo da 
revista.  

 Comparamos os infográficos, cores utilizadas, fontes consultadas, diagramação, 
títulos, legendas, o tipo de redação utilizada, aspectos da construção e apresentação do 
discurso. O recorte nos possibilitou apresentar três fases da veiculação desses anúncios, período em 
que se dá a intensificação das relações entre Petrobras e Superinteressante, no que tange a produção 
e veiculação, no corpo da revista Superinteressante, de anúncios publicitários da estatal com 
características similares ao conteúdo editorial e das matérias jornalísticas da publicação. 

 A Petrobras foi precursora na veiculação desse tipo de peça na Superinteressante, o que a 
torna a principal expoente dessa prática. De acordo com o site do Núcleo Jovem da editora 
Abril,2 a estatal é anunciante da referida editora e, mais especificamente, da revista 
Superinteressante, desde 2001.  

 A empresa veicula na publicação anúncios institucionais com características 
similares ao seu layout e texto. No entanto é somente a partir de julho de 2005 que as peças 
deixam de apresentar termos como “informe publicitário” “especial publicitário” e 
“publicidade”, tornando-se ainda mais idênticas as matérias jornalísticas do veículo.   

 Destacamos que é nesse momento que o nome da editora Abril começou a constar 
dos anúncios, o que demonstrou que sua relação com a estatal ia além da veiculação das 
peças publicitárias.  

 As expressões “informe publicitário” “especial publicitário” e “publicidade”, eram 
utilizadas para cumprir a recomendação da ANER de diferenciar a informação contida em 
peças publicitárias que apresentam semelhança com reportagens, das matérias jornalísticas 
produzidas pela equipe editorial do veículo de comunicação no qual o anúncio é veiculado. 
Os referidos termos foram substituídos nos anúncios da Petrobras, a partir de julho de 2005, 
pela expressão “Petrobras Apresenta”. 

 Notamos também que os anúncios da estatal, a partir de janeiro de 2005, contavam 
com a assinatura “© ESTÚDIO MOL”, menção relativa ao escritório paulistano de design, 
ilustração, animação e editoração. O MOL estabeleceu parceria com a editora Abril 
também neste ano. O referido estúdio era responsável por desenvolver, como consta em seu 
site3, ilustrações para matérias jornalísticas das revistas Superinteressante e Mundo 
Estranho. No caso dos anúncios da Petrobras, veiculados na revista Superinteressante, o 
Estúdio MOL criava a parte visual das peças publicitárias e a editora Abril os textos. No 
entanto a Abril só passa a assinar como responsável pela produção das peças a partir de 
junho de 2006.  

                                                                 
2 Disponível em: <http://www.ytrends.com.br/projetos.asp#616>. Acesso em 20 fev.2009 

3 Disponível em: <www.estudiomol.com.br> em notícias. A cada nova parceria com a editora Abril, o estúdio 
MOL publicava uma “nota” em seu site. 



 A Petrobras, por ser anunciante, determinava qual assunto cada texto deveria 
abordar. A maioria tratava de informações relativas às pesquisas do Centro de Pesquisas da 
Petrobras – Cenpes. Os temas abarcavam assuntos relativos às inovações tecnológicas 
realizadas pelo Cenpes e também sobre os avanços tecnológicos da estatal que possibilitam 
minimizar os impactos que uma empresa desse porte causa ou pode causar ao meio 
ambiente. 

 A editora Abril descreve no site de seu Núcleo Jovem que os anúncios veiculados 
na Superinteressante são uma parceria com a Petrobras e os intitula como sendo “notícias”. 
Ainda no mesmo site emprega o termo “matéria” para designar o conteúdo dos textos dos 
anúncios. Destacamos o seguinte trecho do site: 

Cada matéria apresenta um avanço inédito da ciência e tecnologia 
alcançado pela Petrobras nos diversos campos em que a companhia atua. 
Todos os meses, o Núcleo Jovem envia um ilustrador e um repórter para 
apurarem de forma cuidadosa as informações para, a partir daí, 
desenvolverem um infográfico que consegue explicar, de maneira fácil e 
rápida, o assunto daquele mês.  

 Podemos afirmar então que o tratamento conferido aos anúncios da Petrobras recebe 
respaldo jornalístico da editora Abril. Identificamos, por exemplo, que nos anúncios da 
Petrobras, veiculados na Superinteressante nos meses de janeiro, fevereiro e março de 
2006, um endereço da internet (www.superfuturomelhor.com.br), cujo registro era de 
responsabilidade da Editora Abril, e não da Petrobras, para divulgação de uma promoção da 
estatal.  

 Assim, notamos que há um intercâmbio simbólico entre a Petrobras e a revista 
Superinteressante (editora Abril). A intensificação desse intercâmbio se dá quando a editora 
Abril, por meio do Núcleo Jovem, assina a responsabilidade pela produção do conteúdo dos 
anúncios da Petrobras, feito que ocorre a partir de julho de 2006. 

   



 

 Composto por duas páginas consta, em seu lado direito, uma subdivisão que ocupa 
1/3 da segunda página. O texto divulga a “Promoção invista num futuro melhor”, frase que 
classificamos como sendo o título. Tal classificação se justifica devido a localização da 
frase, em destaque e antes de qualquer outro texto, além de apresentar tamanho e fonte 
tipográfica distintos dos demais. Logo abaixo há um subtítulo: “Petrobras e você. Uma 
parceria a favor do planeta”. 

 Após o título e o subtítulo, o texto principal apresenta-se divido em quatro pequenos 
blocos, e conta com algumas imagens: duas setas indicativas na cor amarela, que remetem 
ao símbolo universal da reciclagem de lixo, também apresentado na peça; um globo 
terrestre estilizado; um desenho da estátua do Cristo Redentor, do Pão de Açúcar e de um 
teleférico, elementos tipicamente atrelados ao turismo na cidade do Rio de Janeiro. 

 O tema é relativo a uma promoção da estatal que premia, com um viagem ao Rio de 
Janeiro e visita ao Cenpes, as dez respostas mais criativas para a questão “o que cada um de 
nós pode fazer pela preservação da água nos próximos 30 anos?” 

 Em três dos blocos consta, letras amarelas, uma questão. Além da apresentada 
acima, há: “O que é o Cenpes?” e “ O que a Petrobras faz pelo planeta?”,  acompanhadas 
das respectivas respostas. Esse recurso, típico da revista Superinteressante em suas 
matérias, é apropriado pela Petrobras uma vez que o texto procura “ensinar o leitor” sobre 
assuntos relativos à empresa.  

 As respostas às perguntas “O que é o Cenpes?” e “ O que a Petrobras faz pelo 
planeta?”, procuram reforçar a posição da estatal em seu campo de atuação. Elas tendem a 
estabelecer um contrato de leitura com o leitor da publicação, de modo que este percebe a 
postura da empresa em relação às questões ambientais e também sobre seu investimento em 
tecnologia.  

 Ao término desta parte do anúncio localizamos a frase: “Veja o regulamento [da 
promoção] e detalhes do roteiro da viagem em “www.superfuturomelhor.com.br”. Como 
apresentamos anteriormente, o registro do domínio deste site é de responsabilidade da 
Editora Abril, e não da Petrobras.  

 Não há ao longo das duas páginas qualquer menção de que a referida promoção é 
uma parceria entre a Abril e Petrobras, até porque consta na parte principal da peça (título 
“Solução Sustentável”), a frase “Conteúdo sob responsabilidade da Petrobras”, e, no canto 
inferior esquerdo, a inscrição “© ESTÚDIO MOL”,  excluindo qualquer possibilidade de 
identificação da editora Abril no que tange a responsabilidade pela produção textual dos 
assuntos abordados. 

 Destacamos ainda da peça citada elementos da linguagem jornalística. Apresenta 
um título e um subtítulo, ambos estão em destaque, seguidos de um texto disposto ao lado 
esquerdo da página.  O primeiro parágrafo do texto contém uma breve apresentação, no 
formato de um lead. Ali constam informações que servem para situar o leitor em relação ao 
conteúdo desenvolvido ao longo do texto.  

 O título apresenta-se em destaque, em uma sutil tonalidade de laranja, ocupando 
toda a parte superior do anúncio. O subtítulo foi grafado em caixa alta (letras maiúsculas).  



 Notamos que está grafada em uma tarja, que atravessa a parte superior da peça, a 
expressão “Petrobras apresenta”. Composta em tonalidades de azul claro, a tarja não se 
destaca no anúncio pois se integra ao visual gráfico da peça. A apresentação dessa frase na 
tarja substitui as expressões “informe publicitário” “especial publicitário” e “publicidade” 
dos anúncios anteriores.  

 No corpo do anúncio há presença de imagens dispostas na forma de infográficos 4, 
que ocupam cerca de 2/3 do anúncio e apresentam setas e desenhos ilustrativos. Constam 
nesta imagem quatro sequências: 1, 2, 3a e 3b. Cada uma mostra como se dá o processo de 
aproveitamento da água retirada de poços de petróleos, assunto principal da peça. Tal forma 
de ilustração se torna um elemento didático, que procura auxiliar o leitor a compreender 
como se dá as etapas dos assuntos abordados nos textos. 

 Na parte inferior do lado direito há uma caixa de texto na qual consta, em destaque, 
a pergunta “VOCÊ SABIA?”, utilizada em todas as peças que analisamos neste estudo. A 
tonalidade empregada nessa expressão é a mesma apresentada no título da peça: laranja. O 
texto que responde a questão está em um quadrado branco e apresenta uma curiosidade 
acerca do assunto abordado ao longo da peça. Ao indagar e responder, o texto mais uma 
vez apresenta marcas de didatismo. 

 O aspecto didático das peças está, aliás, em todo o corpo da mensagem e obedece a 
linha editorial da revista Superinteressante. A publicação, destinada a jovens, tem por 
princípios instituídos pela editora Abril levar o conhecimento a esse público não de forma 
acadêmica ou cientificista, mas com uma linguagem coloquial, mais próxima ao cotidiano 
do jovem. É assim que o texto analisado se apresenta. 

 O uso de recursos estilísticos da linguagem jornalística é constante. Um aspecto que 
estabelece ama relação entre o anúncio e a linguagem jornalística é a presença de opinião 
ou de esclarecimentos proferidos por profissionais que tenham qualificação (formação 
acadêmica ou atuação profissional) para tal. Estes são denominados em jornalismo como 
“fontes” ou “personagens”.  

 Percebemos que o uso desse recurso está presente em todas as peças analisadas. No 
presente anúncio, notamos duas incidências: 

“As mudanças operacionais propostas melhoraram muito a 
qualidade da água produzida”, comemora Jailton Ferreira do 
Nascimento, técnico do Centro de Pesquisas da Petrobras (Cenpes) 
e colaborador do projeto”.  

 “Devemos comprovar que (SIC) o reutilização dessa água não vai 
ter impacto para o ser humano, para os animais, a vegetação e o 
solo”, conta Jailton.” 

                                                                 
4 Tradução do termo da língua inglesa informational graphics . É uma forma de representar informações 
técnicas, como números, mecanismos, processos ou estatísticas de forma atrativa, permitindo ao leitor 
compreender o assunto principal do texto por meio da imagem, de forma mais rápida. 

 

 



 O fato de apresentar a opinião de um técnico, ou seja, um profissional que detenha 
conhecimento em uma determinada área de atuação, confere características de 
credibilidade. No exemplo acima a função de Jailton (técnico), atrelada a um centro de 
pesquisas que é mantido pela Petrobras, procura estabelecer, no contrato de leitura, 
confiabilidade na informação comunicada. 

 Como apresentamos, a própria editora Abril trata o anúncio da Petrobras como 
matéria jornalística e deveria por isso checar outras fontes de opinião, sendo que esse 
procedimento é um princípio jornalístico.  

Para qualquer jornalista, perseguir a precisão, a objetividade e a 
isenção é tarefa de todos os dias, mesmo sabendo que a 
objetividade, a neutralidade e a verdade absolutas não existem. 
Buscar o equilíbrio e a imparcialidade é, no mínimo, cuidar para 
que a apuração envolva todos os lados, sem tomar partido de um 
deles. (SCALZO, 2003, p. 81). 

 O texto do anúncio não é destinado a divulgar os produtos desenvolvidos pela 
Petrobras. Por se tratarem de peças institucionais, reforçam símbolos de premissas 
objetivadas pela empresa em seu campo de atuação. No anúncio analisado a estatal 
comunica suas ações em relação as pesquisas para o desenvolvimento sustentável que 
promove por meio do Centro de Pesquisa da Petrobras (Cenpes).  

 Ao fazer uso de características jornalísticas apresentadas no conteúdo editorial da 
Superinteressante, a empresa Petrobras estabelece uma espécie de intercâmbio de capital 
simbólico com a editora e a revista.  

 Ao analisarmos o fenômeno percebemos que há uma transferência, tal como cunhou 
Bourdieu (1997, 2003), das heranças distintivas nas sociedades contemporâneas no que 
tange a constante luta entre os atores, aqui representados pela Petrobras, Supeinteressante e 
editora Abril, para a ocupação de consolidação de espaços sociais.  

 Bourdieu demonstra como se estabelece o sistema de produção e circulação de bens 
simbólicos:   

O sistema de produção e circulação de bens simbólicos define-se 
como o sistema de relações objetivas entre diferentes instâncias 
definidas pela função que cumprem na divisão do trabalho de 
produção, de reprodução e de difusão de bens simbólicos. O campo 
de produção propriamente dito deriva sua estrutura específica da 
oposição – mais ou menos marcada conforme as esferas da vida 
intelectual e artística – que se estabelece entre, de um lado, o campo 
de produção erudita... e, de outro, o campo da indústria 
cultural...(BOURDIEU, 2003, p. 105) 

 O sistema de bens simbólicos é composto pelo campo de produção erudita que está 
organizado para a produção de bens culturais e os instrumentos de apropriação destes bens, 
e pelo campo da indústria cultural cujo objetivo é produzir bens culturais para não-
produtores de bens culturais. 

 No campo de produção erudita a tendência é produzir as normas tanto de produção 
quanto os critérios de avaliação de seus produtos. Há a legitimação do conhecimento pelos 



indivíduos que determinam sua produção. Há também a exigência de um nível de preparo 
para a compreensão das complexas estruturas que se engendram nesse campo. Por esse 
motivo sua produção é acessível somente aos detentores da gramática criada nesse campo.  

 Estabelece-se assim a lei da concorrência que visa conquistar o maior mercado 
possível. Por isso aquilo que é produzido nesse campo não depende tanto do preparo e 
conhecimento dos códigos por seus receptores. Este campo apresenta-se organizado para se 
ajustar à demanda de consumidores. Produz bens culturais ao grande público.  

 Assim percebemos que a relevância da posição social do ator Petrobras se dá em 
virtude da construção e consolidação de seu poder simbólico. Na peça analisada 
constatamos que isso pode se dar na forma em que a empresa estabelece, junto ao público 
jovem, sua posição social, posicionando-se ao mesmo tempo como provedor de 
conhecimento e referência em tecnologia e responsabilidade social.  

 Há incidência de termos que remetem a preocupação ambie ntal e com o futuro do 
planeta. A empresa procura, por meio de palavras que como pesquisa, estudo e testes, 
transmitir a idéia de que é uma instituição sustentável ecologicamente e que investe em 
pesquisa e tecnologia para corrigir suas possíveis falhas nesse quesito. 

 Na peça apresentada a Petrobras revela que descartava a maior parte da enorme 
quantidade de água extraídas dos poços na extração de petróleo. Ao utilizar termos como 
boas notícias, solução sustentável e melhorias , reforça sua posição simbólica junto ao 
interlocutor.  

Isso é consolidado ao estabelecer um também um intercâmbio de capital simbólico com as 
marcas editora Abril e Superinteressante. Destacamos o seguinte trecho do anúncio: 

As boas notícias não param por aí. Os pesquisadores já pensam em 
aproveitar a água produzida em um outro projeto social apoiado 
pela Petrobras. A idéia é usá- la para irrigar plantações de mamona, 
cultivada para a produção de biodiesel (veja “O futuro é verde”, na 
Super de janeiro de 2005). 

 Ao remeter a um publieditoral veiculado no corpo da revista Superinteressante, o 
texto ganha características de informação jornalística, pois a técnica de resgate é a mesma 
utilizada por veículos de comunicação quando abordam novamente um tema já publicado 
em outro momento.  

 Ao indagarmos a gerência de publicidade da Petrobras sobre os objetivos da 
empresa em relação à veiculação de anúncios institucionais na revista Superinteressante, 
produzidos pela editora Abril, o executivo de contas do setor, Raul Santa Helena, nos dá 
pistas que comprovam a troca simbólica existente nessa relação comercial.  

 Para ele, na parceira estabelecida com a revista, a Petrobras oferece o conteúdo 
tecnológico relevante para o leitor e a publicação o know-how na editoração e 
comercialização das informações jornalísticas. De acordo ainda com o profissional, a 
veiculação de “publieditorial” na publicação consiste em um conteúdo relevante fornecido 
pela estatal, que é selecionado e editorado pelo veículo, no caso, a editora Abril. Desta 
forma o conteúdo da companhia ganharia status de informação por meio da qualidade 
gráfica e teórica do conteúdo da Superinteressante.  



 
 O segundo anúncio que apresaremos marca o início de uma nova fase de veiculação 
das peças publicitárias institucionais da Petrobras no corpo da revista Superinteressante. 
Veiculadas entre julho de 2006 e abril de 2007, apresentam como órgão responsável por 
sua produção o Núcleo Jovem da Editora Abril. Trata-se de um momento importante no 
qual se dá a consolidação das trocas simbólicas dos atores envolvidos no processo de 
comunicação aqui analisado.  

 A partir de junho de 2006 os anúncios da Petrobras veiculados na Superinteressante 
passam por uma grande reformulação gráfica. São substituídas as tonalidades claras de azul 
e verde, predominantes na fase anterior, por um azul mais escuro e intenso. Os infográficos 
ficam mais dinâmicos e modernos, assim como a tipologia aplicada nos textos, que 
aumentam de tamanho, como podemos comprovar nas representações das peças a seguir; 

 

 



 Ao contrário das peças anteriores, a edição de junho de 2006 apresenta quatro 
páginas seqüenciais destinadas à veiculação institucional da Petrobras. O assunto abordado 
se refere à conquista da Petrobras no que tange a auto-suficiência na produção de petróleo. 

 Embora não conste mais das peças a promoção “invista num futuro melhor”, cujos 
vencedores tiverem seus nomes divulgados no anúncio da estatal em maio de 2006, um 
novo elemento convida os leitores a acessar um site. Trata-se do portal 
www.pordentrodatecnologia.com.br, site de extensão dos anúncios da Petrobras veiculados 
na revista Superinteressante. Da mesma forma do endereço eletrônico constante das peças 
de janeiro a março de 2006 (www.superfuturomelhor.com.br) a responsabilidade do 
registro do domínio é da editora Abril, embora não seja explicito no texto sua 
responsabilidade para a criação desse endereço eletrônico. No entanto ao acessar o portal é 
possível obter informações a esse respeito. 

 A partir de junho de 2006 todas as peças contam com a frase, inscrita no canto 
inferior direito da segunda página dos anúncios: “Confira este infográfico também em 
versão animada no site www.pordentrodatecnologia.com.br ”.  Todo o conteúdo do site é 
produzido pela editora Abril, por meio de seu Núcleo Jovem. No portal encontram-se todas 
as peças publicitárias institucionais da Petrobras ve iculadas desde de 2001 na revista 
Superinteressante, todas com infográficos em versão animada. 

 No anúncio “como chegamos à auto-suficiência” há uma frase de apresentação do 
site: “Agora você também pode conferir este infográfico em versão animada no site 
www.pordentrodatecnologia.com.br” 

 Outra mudança que marca o período é relativa à expressão ”Petrobras Apresenta”. 
Antes apresentada em fonte maior, sob uma tarja que percorria toda a parte superior do 
anúncio, agora é apresentada no canto direito superior da primeira página, assim como na 
fase anterior, porém em tamanho minúsculo. Inscrita na forma vertical, contorna outra 
expressão, cujo tamanho é maior: “Por Dentro da Tecnologia Petrobras”.  

 Entende-se que a frase procura suprir as exigências da ANER em diferenciar o 
conteúdo publicitário similar ao de matérias jornalísticas produzidas no veículo na qual a 
peça é veiculada.  No entanto, consideremos que o uso da expressão não abarca tal 
exigência. A editora Abril, ao responder algumas de questões que formulamos, informou 
que o leitor consegue diferenciar esse tipo de publicidade das matérias elaboradas pela 
redação. 

 De acordo com Viviane Palladino, Editora do Núcleo Jovem, é possível perceber a 
diferença devido a marca do anunciante estar nitidamente exposta na página e, como essa 
marca não é a da editora Abril, não se refere a conteúdo editorial. Viviane ainda informa 
que o Núcleo Jovem possui algumas pesquisas com os leitores das revistas do Núcleo 
Jovem (da qual faz parta a Superinteressante). Os entrevistados apontam o conteúdo 
produzido para os anúncios da Petrobras como sendo publicidade. A maioria comenta que 
mesmo se tratando de propaganda, gosta de ler, pois apresenta informação.  

 A presença da editora na peça analisada é comunicada na parte inferior da segunda 
página da peça “cada vez mais fundo”. Em substituição da inscrição “© ESTÚDIO MOL”, 
surge a expressão “Conteúdo produzido pela área de projetos especiais do Núcleo Jovem da 
Abril, sob encomenda da Petrobras”. Grafada em letras minúsculas e em branco, é quase 
imperceptível.  



 Constam ainda expressões como auto-suficiência  e m produção de petróleo, 
desenvolvimento de tecnologias e inovação (incidente sete vezes). Ao lado de outras, 
como pioneirismo e recorde, comunicam elementos com os quais a instituição deseja ser 
reconhecida, ou seja, como apresentado no texto da peça, a estatal se consolida na liderança 
mundial na extração de petróleo em águas profundas e ainda o Brasil em posição 
privilegiada no mundo. O alcance da auto-suficiência de petróleo sustenta o fato da estatal 
ser uma espécie de segunda bandeira nacional, um “orgulho” da nação ou ainda uma 
empresa dos brasileiros. 

 Já na peça “cada vez mais profundo” os termos Tecnologias criadas, desenvolver 
tecnologias, novas descobertas, inovações e pioneiro  reforça a posição do texto da peça  
“como chegamos à auto-suficiência” 

 A aproximação e a troca de bens simbólicos entre Petrobras, Superinteressante e 
editora Abril torna-se, a partir de então, mais aprofundada. Na peça, ao convidar os leitores 
a conhecer as tecnologias criadas pela companhia para superar a barreira dos 3.000 metros 
de profundidade em águas profundas para extração de petróleo, o texto faz uso novamente 
do recurso de redação jornalística ao resgatar  temas já apresentados:  

Você pode conferir algumas dessas tecnologias nas edições 
anteriores da SUPER, como a bóia submersa que alivia o peso dos 
risers, permitindo alcançar maiores profundidades e economizar na 
instalação da plataforma (ed. jul./03). Outra novidade que você 
pode conferir por aqui é o sistema de aquecimento de dutos 
submarinos, que previne a formação de hidratos – muito comum no 
ambiente frio e de alta pressão de águas ultra profundas (ed. 
dez./03). Mais recentemente, a SUPER mostrou também que a 
Petrobras usa dispositivos elétricos para bombear óleo e gás  até 
a superfície e uma árvore-de-natal molhada que facilita o controle 
dos poços submarinos de petróleo (ed. fev./06). 

 Destacamos a frase “mais recentemente, a SUPER mostrou também que a Petrobras 
usa dispositivos elétricos para bombear óleo e gás”. O discurso da Petrobrás transporta para 
a publicação a comunicação das notícias da estatal. Assim faz uso da indumentária 
simbólica da editora Abril e da Superinteressante para fazer crer que o texto de seus 
anúncios são matérias jornalísticas.  

 O intercâmbio de capital simbólico entre as empresas fica evidente nessa frase. A 
Petrobrás faz o leitor crer que o interesse em divulgar suas notícias parte da 
Superinteressante. Ao afirmar que “a SUPER mostrou” em outras edições métodos 
tecnológicos da empresa, não é equivocado considerarmos que a Petrobrás tenda a 
persuadir o leitor de que as informações lidas em seus anúncios são textos jornalísticos 
produzidos pela revista, ou seja, pela redação da publicação. 

 No entanto a estatal compra o espaço publicitário para poder divulgar suas notícias. 
Viviane Palladino, do Núcelo Jovem da Editora Abril, afirma que os espaços da Petrobrás 
são anúncios e por isso são pagos. Ainda ressalta que todos os conteúdos produzidos pelo 
setor são pagos pelo cliente (anunciante), que compram espaços nas revistas ou sites da 
editora Abril e pagam mais do que o valor da veiculação para que estes anúncios sejam 
produzidos pela editora.  



 Para o profissional da gerência de Publicidade da Petrobras, Raul Santa Helena é 
delicado afirmar se uma ação (os anúncios analisados nessa pesquisa) apresenta valor maior 
do que outra (publicidade convencional), pois essa análise não pode se restringir apenas ao 
valor investido, visto que existem outros aspectos importantes que devem ser considerados. 
Ele esclarece que as peças veiculadas na Superinteressante e analisadas nessa pesquisa não 
são consideradas anúncio. Para Santa Helena anúncio é uma nomenclatura mais apropriada 
para definir uma peça publicitária elaborada pela agência de propaganda para atender os 
objetivos de comunicação de uma empresa. A agência então, após aprovação da empresa, 
negocia a veiculação das peças em um espaço comprado junto ao veículo de comunicação. 
 Já os anúncios do projeto “Por dentro da Tecnologia” são negociados pela Petrobras 
diretamente com a editora Abril, sem intermédio de agência de publicidade, mesmo a 
empresa sendo atendida por três: Heads Propaganda, F/Nazca Saatchi & Saatchi e Quê 
Comunicação. Como a veiculação ainda continua, é possível afirmar que o fato de trocar 
premissas institucionais tem repercutido positivamente para a companhia.  

 Por fim, a última peça analisada marca o princípio da última fase dos anúncios da 
Petrobras que observamos. Veiculados entre maio de 2007 e junho de 2008, apresentam 
como órgão responsável por sua produção o Núcleo Jovem da Editora Abril. Trata-se de 
um momento importante no qual se dá a consolidação das trocas simbólicas dos atores 
envolvidos no processo de comunicação aqui analisado.  

 No mês de maio de 2007 as peças publicitárias institucionais da Petrobras sofrem 
nova reformulação gráfica. A principal mudança percebida são as cores predominantes nos 
anúncios. As totalidades de azul que marcaram a fase anterior cedem espaço para um forte 
amarelo, que atrelado ao verde, se posiciona como as cores predominantes nos anúncios da 
estatal até os dias atuais. É uma referência direta ao logotipo da empresa, que apresenta as 
mesmas cores e que também são as cores principais da bandeira do Brasil.  

 



 Os infográficos tornam-se mais modernos, com cores mais vivas. Em conjunto com 
as setas, que nessa fase estão mais presentes, apresentam-se dinâmicos e criam a sensação 
de movimento. A presença das setas indicativas é constante e colaboram para desempenhar 
a função de movimento das etapas dos processos representados.  

 Assim como em todas desse período constam crédito para o ilustrador. Na 
apresentada o responsável é Erenito Betta, nome grafado na parte inferior, vertical e em 
branco. Está na  primeira página, próximo ao item 2 (coleta) do infográfico.  

 No canto inferior da segunda página consta um retângulo vertical com um texto cujo 
título é “quer conhecer os boxes da equipe AT&T Williams?”. Trata-se de uma promoção 
da Petrobras para premiar cinco leitores que respondessem, de forma criativa, a questão: 
“como será o combustível do futuro?”.  

 No segundo parágrafo deste texto há uma frase que apresenta a Petrobras como 
parceira da editora Abril: 

“É, meu amigo, e os prêmios não acabam aí... Se você estiver a fim 
de bancar uma de jornalista e mandar bem na cobertura do GP de 
Fórmula 1, seus vídeos e textos sobre o Grande Prêmio podem ir 
parar nas páginas da Petrobras da Superinteressante! Vai perder 
essa chance? Acesse www.pordentrodatecnologia.com.br e saiba 
como participar”. 

 Notamos na edição de agosto de 2007, ou seja, a anterior da que analisamos acima, 
um anúncio convencional da Petrobras apresentava um texto referente a mesma promoção 
comunicada no anúncio analisado.  Destacamos a seguinte frase da peça de agosto de 2007 :  

Os ganhadores ainda poderão fazer vídeos e matérias para a 
Superinteressante, contando como foi a experiência. Acesse 
http://super.abril.com.br/pordentrodatecnologia/promocoes.shtml, 
veja todas as informações e participe. 

 No anúncio há o site da Editora Abril, e no qual o leitor poderá obter mais 
informações e também participar da promoção. Notamos que a troca simbólica das 
instituições analisadas se consolida. Ela já não se restringe aos anúncios com características 
jornalísticas do projeto “por dentro da tecnologia Petrobras”. O intercâmbio simbólico das 
instituições se dá nas relações e protocolos que essas trocas possibilitam aos agentes 
envolvidos. Se na primeira fase de nossa pesquisa isso ocorria de forma velada, agora é 
mais explicito e efetivo.  

 Embora ainda conte com título, “um novo conceito de refino” e um subtítulo, “com 
economia de energia, refinaria processa petróleo em apenas uma unidade, a de destilação 
atmosférica”, ambos não ocupam mais um lugar de destaque nas peças. Percebemos na 
parte superior do anúncio uma tarja de aproximadamente dois centímetros de altura, em um 
tom amarelo um pouco mais escuro do que o do restante da peça, demarcada com um 
contorno feito por duas linhas finas na cor preta, que atravessam toda a parte superior das 
páginas. Nela consta uma frase em caixa alta, com letras grandes, na cor verde, que resume 
o conteúdo de todo o texto apresentado.  



 No anúncio, a expressão é “Mais diesel no nordeste”. Ao término da palavra 
“nordeste”, há, em fonte menor, mais uma frase que colabora para compreensão do assunto 
apresentado na frase anterior: “refinaria na região suprirá demanda local do combustível”. 

 No mesmo espaço, mas na parte esquerda, há ”Petrobras Apresenta”, que na fase 
anterior era grafado na vertical. Agora é escrita na horizontal, em letra com fonte maior. 
Está acima da expressão “Por Dentro da Tecnologia”, que antes era acompanhada da 
palavra “Petrobras”.  

 A responsabilidade da produção da peça continua sendo da editora Abril, como 
podemos perceber na parte inferior da segunda página do anúncio, na qual consta a frase 
“Conteúdo produzido pela área de projetos especiais do Núcleo Jovem da Abril, sob 
encomenda da Petrobras”. No entanto está grafada na cor branca sob uma tarja 
transparente, em tom preto. 

 Termos que comunicam inovação tecnológica e responsabilidade ambiental são 
incidentes na peça analisada e novamente estão alinhados as premissas da estatal já 
apresentadas anteriormente. Consta ainda a opinião de um entrevistado. No texto analisado 
é José Tenório dos Santos, coordenador de projetos de engenharia básica do Cenpes. 

  

 Considerações Finais 

O poder simbólico é um poder de construção da realidade que tende 
a estabelecer uma ordem gnoseológica: o sentido imediato do 
mundo (e, em particular, do mundo social) supõe aquilo a que 
Durkheim chama o conformismo lógico, quer dizer, «uma 
concepção homogênea do tempo, do espaço, do número, da causa, 
que torna possível a concordância entre as inteligências» 
(BOURDIEU, 2007, p. 9). 

 Constatamos que a apropriação do discurso jornalístico por parte do anunciante 
(empresa Petrobras) na construção e veiculação de um anúncio publicitário é uma das 
inúmeras maneiras pela qual a empresa se vale para consolidar sua marca. Sendo que, neste 
caso, estabelece-se uma espécie de acordo entre a mesma e a redação da Superinteressante, 
da editora Abril.  

 Ambas as empresas, Petrobras e editora Abril, por meio da revista 
Superinteressante, associam seus nomes à idéia de conhecimento, saber, instrução, 
erudição, cultura e pesquisa. 

 A questão da apropriação do discurso jornalístico pela publicidade contemporânea 
tem sido tema de artigos, capítulos ou títulos de livros e também em matérias em revistas 
sobre comunicação e marketing. No livro “O jornalismo na era da publicidade”, o 
pesquisador e jornalista Marshall (2003) aborda a temática, a qual denomina “jornalismo 
cor-de-rosa” a atitudes das empresas jornalísticas que afrouxam a delimitação do espaço 
jornalístico e publicitário e que ao invés de distingui- las, optam por formas de aproximá-las 
ou até mesmo fundi- las. 

 Neste trabalho tivemos a oportunidade de constatar os procedimentos de uma 
prática publicitária a qual parte do afrouxamento apontado por Marshall (2003).  Isso quer 



dizer que para as empresas Petrobras e editora Abril, por meio do Núcleo Jovem da editora 
Abril e do veículo Superinteressante, criam um espaço simbólico entre a publicidade e o 
jornalismo e o denominam publieditorial.  

 Porém, o espaço criado não é apenas o espaço de um formato publieditoral. Mas, 
um lugar de grande poder simbólico, pois é estruturado para oferecer sensações visuais e de 
informação e, ainda, transmitirem a idéia de ordem gnoseológica, como explica Bourdieu 
(2007). Ou seja, nos anúncios que estudamos, constatamos que nos é oferecida a idéia de 
que tudo o que ali está posto é perfeitamente possível como informação, como valor 
científico, como pesquisa ou como saber. E, esses valores não aparecem agregados a esse 
ou aquele produto, mas à marca da Petrobras, ao valor da empresa.   

 Da mesma forma, os valores atribuídos a Petrobras são divulgados pela revista 
Superinteressante como valores cultivados em sua publicação pela editora Abril. Como 
vimos, Charaudeau (2006) explica isso como uma tentativa das instâncias midiáticas de 
realizarem, de maneira geral, um jogo de mascaramento. Um jogo que se dá no intuito de 
conferir credibilidade à instância midiática em questão. 

 Assim, a revista é organizada de maneira a conferir credibilidade aos assuntos que 
aborda (e a maneira que os aborda). Consta, por exemplo, no expediente da revista 
Superinteressante que a mesma não aceita publicidade redacional. Por qual motivo tais 
dizeres constam do expediente da revista? Para conferir credibilidade, para demonstrar que 
a publicação está adequada aos padrões éticos e aceitáveis para a área de comunicação. 

 Por outro lado, a produção de bens culturais é acessível somente aos detentores da 
gramática criada no campo de produção de bens culturais. Dessa forma, a revista 
Superinteressante destina -se a um grupo específico de leitores/consumidores: jovens 
interessados por conhecimento de maneira geral e que tenham acesso aos exemplares e sites 
da revista. Certamente, os editores da publicação sabem que podem cultivar o respeito de 
suas marcas junto a tais jovens. 

 Daí, refletimos sobre a delicada função que a publicidade exerce. Para Bauman 
(2007) os meios de comunicação produzem manchetes espetaculares, que possam atrair a 
atenção dos indivíduos e assim convencer mais anunciantes a fazer uso de seus espaços 
publicitários. Nessa ótica, os excessos praticados pelas mídias tornam os fatos em 
espetáculos e acabam contribuindo para construção de uma sociedade de consumidores. 

  Se a sociedade, contemporânea e pós-moderna, é marcada pelo consumidor, ser 
individualista e único, que constantemente precisa passar por testes “para obter os prêmios 
sociais que ambicionam [e assim] exige que remodelem a si mesmos como mercadorias, ou 
seja, como produtos que são capazes de obter atenção e atrair demanda e fregueses”. 
(BAUMAN, 2007, p. 13), podemos acreditar que nesse modelo de sociedade anunciado por 
Bauman vale tudo para se fazer consumir. E a informação, matéria prima da comunicação, 
fica em segundo plano.  

  A necessidade de agregar valor a marca da Petrobras provoca confusão e não 
sabemos o quanto o anúncio institucional “informa” de fato. Não sabemos sequer se foi 
pensado para informar ou para confundir o leitor/consumidor. 
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