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RESUMO 

O presente trabalho propõe-se, por meio da semiótica discursiva e do alargamento proposto 

pelos teóricos que a seguiram, a examinar como a promocionalidade é empregada no canal 

GNT, já que é líder da TV por assinatura, na categoria entretenimento feminino e, sobretudo, 

o canal mais admirado pelo mercado publicitário, cujas especificidades de constituição o 

tornam um objeto instigante a ser explorado. Para tanto, é apresentado uma breve 

contextualização sobre promocionalidade, seguido dos conceitos principais da semiótica 

greimasiana e sua contribuição teórico-metodológica; após a apresentação são examinadas a 

grade de programação e o intervalo comercial do GNT, identificando as estratégias 

promocionais empregadas no eixo da paratextualidade e da intertextualidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: comunicação televisual; GNT; Grupo Globo; promocionalidade; 

semiótica discursiva. 

 

 

CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS 

 

As emissoras de televisão, pertencentes a grandes conglomerados midiáticos, 

concentram, ainda, o maior investimento da verba publicitária, superior a todas as outras 

mídias. No papel de emissoras de televisão, elas abrem seus espaços para informar assuntos 

que sejam de pertinência da sua área de atuação, entreter e suscitar o interesse de 

uma audiência e educar os usuários/telespectadores em relação à conteúdos sociais. 

Simultaneamente às tradicionais funções de informar, entreter e educar, a emissora de 

televisão é, também, empresa de comunicação que, como outra empresa qualquer, sobrevive 

da venda de seus produtos e serviços.  

Nesse sentido, o sistema televisual brasileiro, além de divulgar, tornar público, 

projetar e conferir prestígio e valor a tudo que é veiculado em sua tela, ainda promove a sua 
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grade de programação, os seus programas, os atores, apresentadores e todos os produtos 

controlados e ofertados por ela. Em decorrência desse movimento, a publicidade televisual 

transborda os espaços tradicionais e permeia todo o seu fazer, isso porque quando ela assume 

o papel de anunciante de seus próprios produtos, não se restringe apenas aos intervalos 

comerciais. 

A mesma lógica e funções também são adotas pelas emissoras de tevê fechada. 

Entretanto, conforme Moreira (2009), existem diferenças pontuais entre a TV aberta e a TV 

fechada, que iniciam pelo modelo de negócio e culminam na criação de conteúdo.  Enquanto a 

primeira é mantida por anunciantes, a segunda por assinantes; enquanto na TV aberta, os 

conteúdos são criados com base na audiência, isto é, na aceitação do produto pelo 

telespectador e pelo interesse do anunciante em atingir tal público; na TV por assinatura, essa 

dissociação possibilita mais liberdade para a criação e oferta de produtos televisuais. 

Essa liberdade permite experimentações à linguagem promocional da tevê por 

assinatura, pois as condições de produção, distribuição e consumo podem sofrer distintas 

lógicas e atualizar-se em diferentes formas: seja na exibição de produto para anunciante 

externo, seja na definição de ações de caráter social empreendidas pela própria emissora, seja 

na qualificação de seus programas, seja na divulgação de serviços para terceiros, entre outros. 

Neste sentido, este estudo propõe-se a examinar como a promocionalidade é 

empregada no canal GNT, já que é líder da TV por assinatura, na categoria entretenimento 

feminino e, sobretudo, o canal mais admirado pelo mercado publicitário, cujas especificidades 

de constituição o tornam um objeto instigante a ser explorado. 

Assim, a pesquisa está fundamentada no aporte teórico-metodológico da semiótica de 

inspiração europeia e na classificação adotada pelo Grupo de Pesquisa em Comunicação 

Televisual (COMTV), liderado pelas pesquisadoras Maria Lília Dias de Castro e Elizabeth 

Bastos Duarte que, considerando o texto televisual como um produto concreto de uma 

determina ação, vê a análise na perspectiva de uma paratextualidade, intertextualidade e 

intratextualidade.   

Para alcançar tal objetivo, o artigo apresenta brevemente uma contextualização sobre 

promocionalidade, seguida dos fundamentos da semiótica greimasiana e sua contribuição 

teórico-metodológica; após a apresentação são examinadas a grade de programação e o 

intervalo comercial do GNT, identificando as estratégias promocionais empregadas no eixo da 

paratextualidade e da intertextualidade. 

  



 

1. A (auto)promocionalidade televisual 

Levando em consideração as alterações mercadológicas sofridas pela sociedade e o 

alargamento do fazer televisual, as tradicionais funções de entreter, educar, informar, são 

complexificadas e adquirem, ainda, uma outra função que perpassa as demais: a função 

promocional. Essa função, definida por Castro (2007), se manifesta a partir de um ambiente 

centrado na economia capitalista, na sobrevivência das empresas privadas e na maximização 

dos lucros. Assim, a função promocional é intrínseca ao fazer da televisão brasileira, que 

nasce comercial e precisa capitanear o investimento de anunciantes para sobreviver. 

Nesse intuito, as emissoras de televisão exacerbam o discurso do seu próprio fazer, o 

que leva ao transbordamento da promocionalidade que se transforma em uma 

autopromocionalidade, tornando-se um movimento que atende tanto à divulgação de 

produtos, serviços, marcas e ideias, quanto à criação de valor e importância a tudo que é 

veiculado nela e por ela.   

Por ser um movimento que perpassa todo fazer televisual, a promocionalidade, vai 

além, utiliza seu lugar no break comercial, ocupa espaços na grade de programação e invade 

atividades produzidas pela própria emissora, ou seja, todo produto televisual necessita, 

fundamentalmente, ser exibido, ostentado e projetado.  

Conforme Castro (2007), a promocionalidade televisual busca identificar, qualificar, 

celebrar e projetar o seu próprio fazer, cujas metas de cada ação têm objetivos a serem 

alcançados. 

[...] (1) A identificação da emissora e/ou de seus produtos: nível em que o objeto da 

produção televisual busca passar de nome comum a nome próprio, visibilizando-se 

como marca; (2) a conferência de atributos à emissor e/ou seus produtos: nível 

responsável pela explicitação dos traços distintivos, das peculiaridades de seus 

fazeres, da competência de sua ação; (3) a celebração da emissora e/ou de seus 

produtos: nível responsável pela autoexaltação do nome e de seus atributos, 

buscando uma unanimidade de reconhecimento; e (4) a apropriação da emissora 

e/ou de seus produtos por parte dos telespectadores: nível do consumo dos produtos 

televisuais. (CASTRO, 2007, p. 125).   
 

 

As ações de promocionalidade que constituem a comunicação televisual são inseridas 

na grade sobre duas formas, autônomas (produtos independentes, normalmente exibidos nos 

intervalos dos programas) ou difusas (inserções de viés promocional, realizadas no interior 

dos programas); com finalidades (subgênero de divulgação e/ou projeção); sob uma condição 

de anunciante, que pode ser externo (quando compra espaço para divulgar produtos e 

serviços) ou interno (quando a emissora e empresa se unem e criam um discurso voltado à 



 

própria projeção) com efeito provocado (adesão ao produto/serviço mostrado); e a 

configuração assumida, o que resulta em alguns subgêneros possíveis (CASTRO, 2014), 

como: Chamadas: menção a programas ou a grade de programação, com exposição de 

fragmentos de cenas, ou remissões explícitas, para serem apresentadas nos intervalos ou 

dentro da programação; Ação socioeducativa: programas curtos, com viés social, cultural ou 

educativo, por iniciativa ou apoio da emissora; Ação socioinstitucional: práticas instituídas 

pela empresa na comunidade onde atua; Comercial ou peça publicitária: espaços que 

divulgam produtos, serviços e marcas, com vistas a atingir o público visado; Patrocínio: 

exibição do anunciante em diferentes espaços (intervalo, programas); Vinheta: espaço que 

caracteriza um determinado programa, tema ou posicionamento da emissora; Programas 

Metadiscursivos: espaços que são preenchidos com os acontecimentos da própria grade de 

programação, como é o caso de Vídeo Show, da Rede Globo; Identidade Visual do anunciante 

externo ou interno: exposição da logomarca, apresentada isoladamente em espaços da grade; 

Merchandising comercial, social e autorreferencial: inserções de produtos, marcas, serviços 

com viés comercial; menções a temas, ideias, valores de cunho social, ou remissões a 

produtos da própria emissora, com viés autorreferencial, dentro de um programa em curso; 

Quadros: inserção de atores e apresentadores em outros programas ou práticas da emissora; 

divulgação das conquistas obtidas, pela empresa, sempre com a intenção de valorizar o 

próprio fazer. 

As práticas de (auto)promocionalidade encontram-se em intervalos comerciais e 

programas da grade. Aparecem no intervalo: quando a emissora destaca atrações que vão ao 

ar nos próximos dias; quando divulga ações sociais desenvolvidas pela emissora na sociedade; 

quando cede a sua imagem a ações de patrocínio; quando anuncia outras emissoras que 

pertencem ao mesmo grupo empresarial. Surgem na grade da programação: quando há 

interação entre os apresentadores de um mesmo segmento de programas; quando os 

apresentadores se referem ao programa que segue na grade, entre outros. Essa capacidade 

configura a televisão como o melhor canal de divulgação de si mesma, pois não precisa 

custear as despesas dos espaços ocupados. 

A promocionalidade, com essas possibilidades, compreende desde as ações sugeridas 

por anunciantes externos, relativas à compra de espaços, envolvimento de patrocínios, apoio e 

parcerias; até ações da própria emissora, ligados à divulgação da grade de programação, 

criação de chamadas, inserções dentro de programas, à escolha do posicionamento a ser 

veiculado. Sua finalidade é atingir o telespectador e garantir a adesão ao que lhe é ofertado. 



 

Dessa forma, adotando a perspectiva da semiótica greimasiana e seus desdobramentos, 

parte-se do princípio da promocionalidade do fazer televisual que busca a divulgação de 

marcas, produtos e serviços, bem como do seu próprio fazer, traduzido em produtos e ações, 

dirigidos ao telespectador, para analisar a produção de sentido do canal GNT. 

 

2. A construção teórico-metodológica 

 Para compreender a promocionalidade empreendida pelas emissoras de televisão, é 

preciso adotar um posicionamento teórico que considere, também, o panorama sociocultural 

em que se insere, as relações que mantém com outros textos que lhe servem e com os quais 

interage, e as relações internas, entre os planos de expressão e conteúdo. 

Na perspectiva da semiótica discursiva, os produtos midiáticos são textos, que 

manifestam diferentes linguagens. E o estudo desses é essencial para o entendimento dos 

sentidos da produção televisual. Para Greimas e Courtés (2013) o texto é uma unidade de 

sentido, e, para interpretá-lo, é preciso seguir um percurso gerativo, ou seja, uma sucessão de 

patamares que parte do simples e abstrato ao complexo e concreto. Esses patamares inter-

relacionam-se na articulação daquilo que está sendo dito. 

Em termos metodológicos, e seguindo a semiótica greimasiana, adota-se a proposta de 

Duarte e Castro (2014a, 2014b), no delineamento do percurso para o estudo do texto e da 

textualidade, possibilitando um estudo em três níveis: paratextualidade, intertextualidade e 

intratextualidade.  

A paratextualidade diz respeito às relações que o texto contrai com o entorno 

comunicacional, embora nem sempre apareçam de forma explícita no texto. Diz respeito ao 

panorama sociocultural, envolvendo o histórico da empresa, a funcionalidade da proposta, os 

investimentos destinados, o domínio tecnológico adquirido. A intertextualidade concerne às 

relações do texto com outros textos contraindo, ainda, dois tipos de relações: as de cunho 

paradigmático – relações com textos que lhe servem como referência – e as de cunho 

sintagmático – relações com textos que o antecedem ou sucedem, e com os quais interage. A 

intratextualidade refere-se às relações internas que são utilizadas para contar a narrativa. 

Abrange os planos da expressão e do conteúdo, presentes na estrutura da narrativa, 

envolvendo escolhas discursivas de caráter semântico (tematização e figurativização) e 

sintático (actorialização, temporalização, espacialização e tonalização).  

No âmbito deste trabalho, privilegiam-se exclusivamente os níveis paratextual, por se 

tratar de um canal de televisão por assinatura (GNT), produzido por uma programadora 



 

(Globosat) e mantido por um conglomerado midiático (Rede Globo), com um padrão de 

qualidade a ser seguido, e intertextual, por se tratar de um canal de entretenimento para o 

público feminino, com especificidades de constituição. 

 

2. Exame do canal GNT 

 Para a análise foram convocadas duas mídias, a televisão por assinatura via cabo no 

canal 41 da NET e a internet, nas homepages do Grupo Globo, Globosat e GNT, bem como 

no aplicativo GNTPlay
5
 (disponibiliza a programação ao vivo e hospeda os programas da 

grade). A delimitação temporal para a coleta dos dados abrange três semanas do mês de 

março de 2017, mais precisamente entre os dias 13 a 31 de março, período em que, 

normalmente, as emissoras lançam uma nova grade de programação. O horário de captação 

dos dados compreende o horário nobre da televisão brasileira, mais precisamente, entre 20h e 

23h, horários em que são exibidos os episódios inéditos de cada programa, pois o restante da 

grade é constituída de reprises. O site do canal GNT e o GNTPlay servem de referência para a 

coleta dos dados, que são registrados, catalogados e analisados, diariamente, durante o 

período estimado. 

 

2.1 Nível paratextual 

Nesse nível, buscam-se apresentar, brevemente, numa dimensão ampla, que diz 

respeito à caracterização da Rede Globo e da Globosat, bem como seus ramos de atuação, 

propostas e posicionamento, e numa dimensão restrita, que tange à contextualização do canal 

GNT. 

 

2.1.1 Dimensão ampla  

O Grupo Globo é o maior conglomerado de mídia do Brasil e da América Latina, 

composto por mais de 80 empresas de diferentes segmentos – tevê aberta e por assinatura, 

jornais, revistas, rádios, editoras, websites, produtoras, operadoras, entre outros. Surgiu com a 

reunião das empresas de jornal, rádio e televisão e, paulatinamente, foi agregando outras 

várias empresas de mídia para fundirem o grande conglomerado. A missão do grupo é 

“informar, entreter e contribuir para a educação do país através de conteúdos de qualidade”
6
. 
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Uma das empresas pertencentes ao Grupo, é a Globosat, considerada a maior 

programadora da TV por assinatura da América Latina, que foi lançada em 19 de outubro de 

1991. Atende a distintos públicos e segmentos, dentre os principais estão: Rede Telecine 

(cinema), SporTV e Premier (esporte), Globonews (jornalismo), OFF (esporte radical e 

viagem), Multishow (entretenimento), BIS (música), Futura (educação), Globb (infantil), 

entre outros. 

 

2.1.2 Dimensão restrita 

O GNT é uma canal por assinatura brasileiro produzido pela Globosat. Pode ser 

acessado por meio da assinatura das operadoras NET, SKY, Telefônica, TVA, Embratel e 

outras redes independentes. Foi lançado em 19 de outubro de 1991, com o nome Globosat 

News Television, para transmitir informações, com interesse jornalístico.  

Em 1996, com o lançamento da GloboNews, um canal de jornalismo 24 horas, o GNT 

precisou reposicionar-se, iniciando a veiculação de séries, seriados e documentários. 

Entretanto, segundo pesquisas do Departamento de Marketing da Globosat, o canal não estava 

colocando-se adequadamente no mercado televisual. A pesquisa mostrou ainda, que uma 

parcela significativa do público era constituída por mulheres e que as produções relacionadas 

ao universo feminino tinham audiência satisfatória (SEBRAE/RS, 2010). Com base nesses 

dados, o Núcleo de Criação Digital da Globosat, reposicionou a marca, mudando a identidade 

visual do canal e teve como desafio, não se tornar um canal voltado exclusivamente ao 

público feminino. No entanto, em setembro de 2003, um novo posicionamento direcionou 

seus assuntos para o universo feminino, caracterizando-se como um canal de entretenimento 

para a mulher brasileira [...] o GNT abre espaço para discussões, traz novos olhares e 

estimula a mulher a querer se reinventar (GLOBOSAT, 2016).  

Desde então, o canal possui conteúdo diversificado, com foco na produção nacional e 

uma programação que aborda assuntos sobre moda, beleza, decoração, arquitetura, culinária, 

saúde, entre outros, sendo exibidos em gêneros, subgêneros e formatos variados.  

O canal possui um site que apresenta informações acerca de seus serviços, de sua 

grade de programação e que dá acesso às suas redes sociais digitais (facebook, twitter, 

instagram, pinterest, youtube, google+). Recentemente, lançou o GNTPlay, suporte que 

disponibiliza, ao vivo, a grade de programação do canal GNT e, também, hospeda todos os 

produtos televisuais já exibidos pelo canal, podendo ser acessado por diferentes plataformas 

(notebook, tablet ou smartphone). 



 

2.2 Nível intertextual 

Nesse nível, buscam-se apresentar as duas instâncias que o texto pode contrair: aquela 

em que o texto contrai com o seu modelo textual, denominado de paradigmático; e aquela que 

o texto contrai com outros textos que o sucedem e/ou precedem de acordo com a sua 

colocação na grade, denominado de sintagmático. 

 

2.2.1 Instância Paradigmática 

 Todo texto é construído tendo como base outros textos, seja para reforçar seus 

paradigmas, seja para romper e criar novos, estabelecendo, assim, uma relação direta ou 

indireta com o seu modelo textual, o qual, no âmbito desta pesquisa, é denominada de gênero: 

“O gênero constitui um domínio do conhecimento a partir do qual se atualizam diferentes 

subgêneros que, por sua vez, se manifestam em formatos distintos e particularizantes” 

(CASTRO; RABAIOLI; ANDRES, 2013, p. 05). 

 O gênero toma como referência o mundo exterior e o transforma em realidades 

discursivas que, de acordo com Castro e Duarte (2014a, p. 76), oferecem ao leitor quatro 

possibilidades distintas: metarrealidade, realidade que tem compromisso com o mundo 

externo; suprarrealidade, realidade que tem compromisso apenas com a coerência interna de 

seus produtos; pararrealidade, realidade que tem transita entre a meta e a suprarrealidade; e 

plurirrealidade, é o que transita entre os três mundos. 

 No âmbito deste trabalho, que busca discutir a função promocional do canal GNT, a 

discussão ancora-se na plurirrealidade que é aquela que pode tomar como referência o mundo 

real, o ficcional e o simulacional, embaralhando-os ao mesmo tempo, ou não. Os produtos daí 

resultantes têm por objetivo a divulgação dos produtos, serviços e/ou ações produzidas por 

uma determinada empresa, com o intuito de informar o público-alvo das suas iniciativas e, por 

isso, pertencem ao gênero promocional. Esse gênero promocional atualiza-se em diferentes 

subgêneros, ainda abstratos, que se atualizarão e se concretizarão em diferentes formatos. 

Assim, percebe-se que as inserções de promocionalidade e autopromocionalidade 

empreendidas pelo canal GNT têm por objetivo divulgar produtos, serviços, marcas e ações 

produzidas pela própria emissora e, também por empresas de diferentes segmentos.  

Como forma de inserção nos intervalos, o subgênero independente aparece tanto 

quanto o dependente, ou seja, nenhum prevalece sob o outro; quanto a finalidade das peças, os 

subgêneros que se destacam são aqueles que divulgam produtos, serviços, marcas e 

programas; no que se refere a condição dos anunciantes é interna (GNT) e externa (Natura, 



 

Renault, Samsung, McDonalds, Pompéia, Via Marte, Beach Park, etc); no que diz respeito ao 

efeito provocado, a maioria busca adesão ao produto/serviço/marca/programa exibido; quanto 

a configuração assumida, os subgêneros autopromocionais mais recorrentes são: 

 - Vinhetas são as peças mais exibidas no canal GNT. São apresentadas na abertura 

e/ou fechamento de programas, na transição de um quadro a outro, no intervalo comercial, 

com conteúdos que remetem às temáticas exploradas pelo canal. 

 

Figuras 1, 2: Frames de vinhetas dos programas Casa Brasileira e Cozinha Prática. Figura 3: Frame de 

vinheta institucional que antecede e sucede os programas da grade.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Print GNT play 

 
 

- Assinatura/exposição da marca são peças que aparecem de modo frequente e rápido, 

nos intervalos comerciais, apresentando o logotipo do GNT, junto a imagens que remetem aos 

programas veiculados. 

 
Figuras 4, 5: Frames da marca GNT em fragmentos de programas Fazendo a Festa e Vida+Bela 

 

Fonte: Print GNT play 

 

 - Chamadas são peças muito utilizadas pela emissora. Faz referência a programas 

específicos, a programação diária, com o uso de flashes gravados que são exibidos nos 

intervalos da programação. 

Figuras 6, 7: Frames da chamada da nova temporada de Que Seja Doce e da programação de segunda-

feira. 

 

Fonte: Print GNT play 



 

- Insert é uma peça sobreposta à tela de alguns programas, com finalidade de 

divulgação do aplicativo GNT Play. 

 

Figuras 8, 9: Frames inserts GNT Play – Que Marravilha e Os homens são de Marte (série) 

 

Fonte: Print GNT play 

 

- Comerciais divulgando os canais (Premier/SportTV/Combate, Viva, Off, Bis, Globb, 

entre outros), pertencentes a Globosat. 

 

Figuras 10, 11: Frames comercial Premier/SportTV/Combate e Off 

 

Fonte: Print GNT play 

 

Quanto ao subgênero promocional é possível verificar a recorrência de: 

- Comerciais divulgando produtos, serviços e marcas, de diferentes segmentos 

(automobilístico, alimentício, vestuário, calçados, cosméticos, medicamentos), com duração 

de 15’ e 30’, voltadas, em sua maioria, para o público feminino. 

 

Figuras 12, 13 e 14: Frames comerciais Pompéia, Boticário e Flanax 

 

Fonte: Print GNT play 

 

- Patrocínio exibindo anunciantes em diferentes espaços que antecedem e sucedem 

alguns programas, como por exemplo: Santa Ajuda (Zap, Altemburg, OMO e Consul); 

Decora (Zap, Cônsul e Coral); Super Bonita (Dove, Claro, Avon, Clousap). 



 

- Merchandising comercial é empregado de modo discreto pela emissora. A marca 

Cônsul e os atributos da geladeira e do fogão são explorados pelo apresentador do programa 

Decora. 

- Merchandising social não é prioridade para o canal, apenas uma peça promocional de 

uma ONG, solicita apoio financeiro às comunidades carentes do mundo, somente durante o 

final de semana, de modo discreto. 

Figura 15, 16: Frame merchandising social Actionaid 

 

Fonte: Print GNT play 

 

2.2.2 Dimensão Sintagmática 

A dimensão intertextual de caráter sintagmático corresponde às relações que o texto 

em questão contrai com outros textos que o precedem e/ou sucedem na cadeia, ou na grade de 

programação. De acordo com Duarte e Castro, todo o texto é construído em resposta a um 

texto anterior, é produzido para esclarecer, contrapor ou julgar e, assim, atualizar as outras 

falas com novos espaços de manifestação. Por isso, a relação sintagmática “compreende a 

interação de um produto midiático com outros textos, midiáticos ou não, dando conta de 

reiterações e/ou apropriações de outras vozes, que nele se atualizam, e o reconhecimento do 

que o precede e sucede” (DUARTE; CASTRO, 2014b, p. 8).  

Essas relações materializam-se na referência a outros textos, apropriações de 

fragmentos, transposição de personagens, e até mesmo reapresentações que um texto faz de 

outros textos, ressignificando-o e/ou atribuindo-lhe novos sentidos (SOUZA; CASTRO; 

ANDRES, 2016) 

 Aqui, uma das estratégias mais utilizada pelo Canal GNT são as de metadiscursividade 

ou encadeamento recursivo. Essa estratégia é um recurso intertextual que atualiza outro 

discurso que o precede, e que, ao mesmo tempo, é condição de sua existência (CASTRO, 

2007). Pode ser manifestada por meio de alguns movimentos, tais como: chamamentos a 

outros textos, indicação de resposta ao quadro anterior, alusão a outros textos, entre outros. 

 - A apresentadora Astrid Fontenelle, do programa Saia Justa, faz propaganda para a 

marca Morana (acessórios), durante o intervalo comercial. O programa Saia Justa, exibido às 

quartas-feiras, às 21h30, no canal GNT, estreou no dia 17 de abril de 2002 e, desde então, é 



 

um dos programas de maior audiência do canal. Já passou por algumas formações, 

atualmente, além da âncora Astrid Fontenelle, compõem o programa as atrizes Mônica 

Martelli e Taís Araújo, e a cantora Pitty. Percebe-se aqui, que a marca Morana, de acessórios 

exclusivos para mulheres, associa-se ao programa Saia Justa, que caracteriza-se, 

principalmente, por um bate-papo de mulheres sobre vários aspectos sociais e culturais, é 

também um dos mais antigos programas do canal, apresentado pela jornalista Astrid 

Fontenelle e protagonista do comercial. 

 

Figura 17: Frame comercial Morana com a apresentadora Astrid Fontenelle 

 

               Fonte: Print GNT play 

 

- Apresentadora Micaela Góes do programa Santa Ajuda faz propaganda para a 

Altenburg (travesseiro). O programa Santa Ajuda, pertencente a programação do canal GNT 

desde 2011, é apresentado atualmente pela personal organize Micaela Góes que, na atual 

temporada, conta com a ajuda da sua avó, Dona Risoleta. O tema principal do programa são 

as dicas de organização de pequenos espaços e a manutenção de alguns produtos de casa. 

Percebe-se aqui, que a marca Altenburg, de produtos para cama, mesa e banho, associa-se ao 

programa Santa Ajuda, que personifica-se pela apresentadora Micaela Góes. 

 

Figuras 18, 19: Frame comercial Altenburg com a apresentadora Micaela Góes 

 

Fonte: Print GNT play 

 

Outra estratégia recorrente foi a de autorreflexividade ou reiteração da própria 

emissora. Essa estratégia é um recurso intertextual caracterizada pela fala de si mesma, 

reiterando marcas e ações (CASTRO, 2007). Pode ser manifestada por meio de alguns 

movimentos, tais como: alusão à programação, indicação das marcas da emissora, entre 

outros. 



 

- Programa Papo de Segunda traz o ator da Tevê Globo, Rodrigo Lombardi, para falar 

sobre amor, tema da próxima novela da emissora, A Força do Querer. O programa Papo de 

Segunda é uma versão masculina do programa Saia Justa. Apresentado no canal desde 2015, 

nas segundas-feiras, por volta das 22h, é comandado por Marcelo Tas, João Vicente, Leo 

Jaime e Xico Sá. A telenovela Força do Querer, que estreou em abril de 2017, na Rede Globo, 

tem como um de seus protagonistas o ator Rodrigo Lombardi que, na narrativa, é o 

empresário Caio que faz par romântico Bibi, representada pela atriz Juliana Paes. Percebe-se 

aqui, que o Grupo Globo utiliza-se do programa Papo de Segunda, sob o tema do Amor, para 

apresentar, lançar e reforçar a estreia da nova novela da Rede Globo, convocando, para o 

programa, aquele ator que além de ser um dos protagonistas, na narrativa, é separado do seu 

grande amor. 

 

Figuras 20, 21: Frames programa Papo de Segunda com Rodrigo Lombardi, ator da Rede Globo 

 

Fonte: Print GNT play 

 

- Divulgação de aplicativo receitas GNT, canal youtube e GNT play. A programação 

do Canal GNT é marcada por vários programas de culinária. Nesses programas, em especial, 

os apresentadores sempre salientam que é possível acessar as receitas na íntegra pelo 

aplicativo da emissora. Outra plataforma utilizada pelo canal é o Youtube, em que a emissora 

disponibiliza alguns programas, ou parte deles, bem como propagandas institucionais e novos 

fragmentos dos programas que irão estrear na tela da tevê. Semelhante estratégia é utilizada 

pelo aplicativo GNT Play, em que ao término de todos os programas, é inserida uma vinheta 

especificando que o programa, anteriormente exibido, está disponível na íntegra no aplicativo, 

restrito para assinantes. Essas três estratégias representam o transbordamento da mídia 

televisual que, para manter o contato com os seus telespectadores, disponibiliza a 

programação para ser vista quando e onde quiser. 

 

 

 

 



 

Figuras 22, 23 e 24: Frames de programas que divulgam plataformas de acesso a programas do GNT 

  
Fonte: Print GNT play 

 

Considerações finais 

A proposta desse artigo foi mapear e refletir sobre o movimento promocional e 

autopromocional realizado pelo Canal GNT. Pelo exposto, fica evidente que a 

promocionalidade no canal GNT convoca anunciantes e assinantes por meio da 

intertextualidade, articulando os textos que lhe servem como modelo, com aqueles que o 

precedem e/ou sucedem na grade da emissora, manifestando-se por meio de diferentes 

instâncias paradigmáticas e sintagmáticas.  

Intertextualmente os espaços são ocupados de modo equilibrado entre promoção e 

autopromoção. A promoção fica restrita ao intervalo comercial e a autopromoção permeia 

todo o fazer televisual do GNT. As vinhetas são os subgêneros autopromocionais mais 

recorrentes e são constituídas de linguagem verbal, visual e sonora, em formas e cores que se 

combinam através de ritmo e movimento. As vinhetas do GNT, além de funcionar como 

separadores e conectivos de programas, desempenham uma função extra, como sinalizadores 

e identificadores de temas abordados pela emissora, despertando o interesse do telespectador 

pela diversidade de formatos, pelo ineditismo e pela criatividade das narrativas. Todas as 

inserções de (auto)promocionalidade convocadas pelo GNT contribuem para a criação de 

valor e importância a tudo que é veiculado nela e por ela.   

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 
CASTRO, M. L. D. de. Do gênero ao formato promocional televisual. In: DUARTE, E. B.; CASTRO, 

M. L. D. (Org). Comunicação audiovisual: gêneros e formatos. Porto Alegre: Sulina, 2007.    

 

 

CASTRO, M. L. D. de. Promocionalidade televisual: percurso, articulação, teoria e proposta 

metodológica. In: CORTINA A.; SILVA F. M. Semiótica e Comunicação: estudo sobre textos 

sincréticos. Araraquara, São Paulo: Cultura Acadêmica, 2014, p. 171-199  

 

 

CASTRO, M. L. D.; RABAIOLI, J.; ANDRES, F. S. Entre a publicidade e a promocionalidade: em 

busca de uma gramática desses fazeres. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA 

COMUNICAÇÃO, 36. 2013, Manaus, Amazonas. Anais... Manaus, 2013.   



 

DUARTE, E. B.; CASTRO, M. L. D. Produção midiática: o ir e vir entre teoria, metodologia e 

análise. In: BARICHELLO, E. M. R.; RUBLESCKI, A. (Org.). Pesquisa em comunicação: olhares e 

abordagens. Santa Maria: FACOS, 2014a, p. 67-87.   

 

______. Da teoria à aplicação: detalhamento metodológico. Porto Alegre: 2014b. Material didático 

PPGCOM/UFSM. 

 

 

GLOBOSAT, 2016. Marca GNT. Disponível em: 

<http://www.canaisglobosat.globo.com/marca/gnt/>. Acesso em: 07 jan 2016. 

 

 

GNT, 2016. Site do GNT. Disponível em: <http://www.gnt.globo.com/>. Acesso em: 05 jan. 2016. 

 

 

GNTPLAY, 2017. GNTPLAY AO VIVO. Disponível em:  <http://globosatplay.globo.com/gnt/ao-

vivo/>. Acesso em: 22 jan 2016. 

 

 

GREIMAS, A. J; COURTÉS, J. Dicionário de semiótica. São Paulo: Contexto, 2013. 

 

 

SEBRAE/RS. Fórum de design mostra grandes marcas em Porto Alegre. Sebrae/RS. 2010. 

Disponível em: <http://www.sebrae-rs.com.br/central-noticias/memorias/forum-design- mostra-

grandes-marcas-em-porto-alegre/2419303.aspx>. Acesso em: 11 nov. 2009. 

 

 

MOREIRA, F. L. A TV por Assinatura como modalidade de experimentação. Tese de Doutorado. 

Escola de Comunicação. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009. 

 

 

SOUZA, G.; CASTRO, M. L. D.; ANDRES, F. S. Texto autopromocional e suas possibilidades 

interpretativas. Porto Alegre: Intertexto, 2016, p. 329-348. 

http://www.canaisglobosat.globo.com/marca/gnt/
http://www.gnt.globo.com/
http://globosatplay.globo.com/gnt/ao-vivo/
http://globosatplay.globo.com/gnt/ao-vivo/

