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O JOGO DE IMAGENS NO DISCURSO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: O 

IDOSO

Adélia Maria Evangelista Azevedo

NEAD/UEMS

0 - Introdução

O presente artigo aborda as relações de interlocução entre o banco (instituição 

financeira pública ou privada) e o idoso brasileiro (aposentado ou pensionista do INSS) 

através do discurso publicitário impresso em revistas, tais como: Veja, Época e outras. 

Para tal investigação do processo de interlocução entre os sujeitos reconstruímos o jogo 

de imagens e as condições de produção, através do percurso teórico da Análise do 

Discurso (AD) com os seguintes autores: Cardoso (1999), Pêcheux (1990), Orlandi 

(1987) e de alguns percursos da Lingüística Argumentativa.

1 - O jogo de imagem e as condições de produção que antecedem ao discurso

publicitário:

Para Cardoso (1999, p.23), a Análise do Discurso (AD) tem uma preocupação 

muito grande com as condições de produção de “enunciabilidade” do discurso, o que 

faz com este seja tomado “ao mesmo tempo como enunciado e enunciação, como dito e 

dizer”. 

E segundo a autora, podemos afirmar que as escolhas lingüísticas e discursivas 

que compõem um discurso publicitário não são aleatórias, mas são estratégias marcadas 

por interlocutores (sujeitos) que enunciam a partir de posições inscritas numa formação 

social. Por isso, as condições de produção passam a ser compreendidas através da 

representação do imaginário histórico-social, porque os sujeitos que produzem 

linguagem o fazem de lugares ideologicamente marcados.

E ao definir a noção de “condições de produção”, nos reportamos ao precursor 

Pêcheux (1990, p.79-87), pois foi ele quem afirmou que o discurso não deve ser 

entendido como simples transmissão de informações, mas como “efeitos de sentido” 
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entre A e B, que são lugares determinados na estrutura de uma formação social, lugares 

esses que estão representados por uma série de formações imaginárias: a imagem que o 

falante tem de si, a que tem do seu ouvinte etc.

Essas imagens incluem também o referente (o “contexto”, a “situação” na qual 

aparece o discurso), uma vez que se trata de um “objeto imaginário” e não da realidade 

física. Portanto, no entender de Pêcheux (1990, p.82), “existem nos mecanismos de 

qualquer formação social regras de projeção que estabelecem as relações entre as 

situações (objetivamente definíveis) e as posições (representações dessas situações)”. O 

autor esclarece ainda que, dentre os elementos que constituem um estado dado das 

condições de produção de um discurso, um deles pode tornar-se dominante. Na relação 

entre instituição financeira (banco privado ou público) e o idoso (aposentado ou 

pensionista do Instituto Nacional de Seguridade Social INSS), por exemplo, a 

representação que os idosos fazem daquilo que o banco lhes designa é que domina o 

discurso. Sem esquecer o referente, é claro, o discurso publicitário sobre o empréstimo, 

ou linha de crédito.

Teríamos, portanto, um complexo jogo de imagens que poderiam ser descritas 

como segue:

IA(A): Imagem do lugar de A para o sujeito colocado em A: “Quem sou eu para que eu lhe fale 

assim?”

IA(B): Imagem do lugar de B para o sujeito colocado em A: “Quem é ele para que eu lhe fale 

assim?”

IB(B): Imagem do lugar de B para o sujeito colocado em B: “Quem sou eu para que ele me fale 

assim?”

IB(A): Imagem do lugar de A para o sujeito colocado em B: “Quem é ele para que ele me fale 

assim?”

IA(R): Ponto de vista de A sobre o R: “De que lhe falo assim?”

IB(R): Ponto de vista de B sobre o R: “De que ele me fala assim? (PÊCHEUX, 1990, p.83-84)

Dessa forma, o autor afirma que as formações imaginárias fazem parte das 

condições de produção do discurso e são responsáveis pelas “antecipações das 

representações” que possibilitam a construção das estratégias discursivas.

Para Orlandi (1987, p.180) é preciso acrescentar que o discurso é visto como 
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“o lugar, o centro comum que se faz no processo de interação entre falantes e ouvintes, 

autor e leitor” e esse processo de interação pressupõe uma dinâmica “bipolar 

contraditória” que ocorre quando o autor se coloca no lugar do outro (do leitor) e vice-

versa, num jogo de imagens refletidas no texto, o que mostra que o domínio de cada um 

dos interlocutores é, em si, parcial, sendo a sua unidade do/no texto/discurso.

Assim, questionamos: Como se estabelece o jogo de imagens no discurso 

publicitário entre: o banco (instituição financeira) e o interlocutor: idoso (aposentado ou 

pensionista do INSS)?

E antes de tentarmos responder, alertamos que para este trabalho recortamos 02

(dois) discursos publicitários que foram lançados em revistas de circulação nacional, 

sendo: 01(um) discurso de instituição financeira privada e um discurso de 01(uma) 

instituição financeira pública direcionados ao interlocutor idoso (aposentado ou 

pensionista do INSS) e algumas informações do Censo de 2000/IBGE para obtermos 

informações sobre o perfil do idoso brasileiro, tais dados foram responsáveis pela 

imagem real como: responsabilidades no orçamento familiar, expectativa de vida e 

convivência familiar.

Excluímos do corpus de pesquisa os discursos publicitários na modalidade 

panfletos e os discursos publicitários que circularam na mídia televisiva, ou radiofônica.

1.1 - IA(A): a imagem que A tem de si mesmo. “Quem sou eu instituição financeira 

para que eu lhe fale assim?”

O locutor A, representado pelo banco (instituição financeira privada ou 

pública) apresenta-se através de marcas lingüísticas da 3ª p.sing. a partir do logotipo da 

instituição financeira, ou através da palavra “empréstimo” essa imagem é comum aos 02

(dois) discursos do corpus. E essa imagem a partir da 3ª p.sing. torna-se aberta e

autorizada por outras instituições: senso comum (a voz do povo é a voz de Deus = 

tempo é dinheiro) ou a voz da instituição pública (governo federal = presidente da 

república). Com isso, a imagem que a instituição financeira tem de si mesma é a de 

mostrar-se dinâmica por acumular capital e disponibilizá-lo ao interlocutor idoso (

aposentado ou pensionista do INSS).

Outro aspecto, é que a instituição financeira preocupa-se de certa forma com o 
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bem estar da pessoa com 60 anos, pois as instituições financeiras acreditam que o 

interlocutor (idoso) precise do empréstimo bancário e ela poderá favorecê-lo.

1.2 - IA(B): a imagem que o locutor A tem do seu interlocutor B. A questão que subjaz 

essa posição é: “Quem é ele (idoso) para que eu banco (instituição financeira) lhe fale 

assim?

O banco fala a um interlocutor B que vem representado de forma direta para o 

idoso, mas não é qualquer idoso, mas sim uma categoria específica. Essa categoria é dos 

aposentados ou pensionistas do INSS, com isso o discurso da instituição financeira e de 

rejeitar através do não-dito, o interlocutor sujeito assalariado (pessoa que depende de 

um emprego, ou que poderá ficar desempregado), ou pessoas que possuem uma 

previdência privada

Quais outras imagens que se tem dele idoso? É alguém com tempo, pois já 

trabalhou muito pelo Brasil, mesmo sendo pensionista do INSS o banco pressupõe que 

não tenha dinheiro, por isso, o locutor A enuncia: Você com tempo e dinheiro; E viva 

com tempo e dinheiro no bolso; Você que é aposentado ou pensionista do INSS agora 

tem crédito;Você já trabalhou pelo País.O Banco do Brasil dá crédito para isso.

E para atingir diretamente, o locutor A, dirige-se a um interlocutor B (pessoa 

com 60 anos, ou mais e aposentado, ou pensionista do INSS) por você, isso ocorre, 

porque no discurso publicitário, o interlocutor é tomado por uma jovialidade, ou seja, 

mesmo que ele esteja na 3ª idade, ou seja idoso será tratado na maioria dos discurso 

publicitários por um pronome de tratamento menos informal e mais próximo da 

instituição financeira que enuncia.

Desse modo, a imagem que a instituição tem do seu interlocutor é de um futuro 

cliente, com possibilidades reais para o crédito imediato, porque tem renda fixa através 

do vínculo com o INSS, favorecendo aos bancos o desconto das parcelas dos 

empréstimos de forma direta nos vencimentos dos aposentados e pensionistas do INSS. 

Isso corresponde: não haver atrasos nas parcelas, ou calotes futuros o que diferencia o 

cliente pensionista ou aposentado do INSS dos demais clientes, ou interlocutores, 

potencialmente, viáveis para os bancos, como: jovens universitários, mulheres 

socialmente estáveis no mercado de trabalho, micro empresários, fazendeiros...e outros.  
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A imagem do idoso, enquanto um interlocutor que está fora da disputa do mercado é 

positiva, porque representa um potencial a ser atraído ou conquistado, pois tem agora

crédito, ou seja, um empréstimo disponível pela instituição financeira e o INSS. Isso é 

recente no contexto histórico e social do país, porque anos atrás era impossível no Brasil 

e na política financeira das instituições (privadas ou públicas), afinal a imagem do 

interlocutor idoso era rejeitada, pelo estigma de pessoa não-ativa no mercado do 

trabalho.

1.3 - IB(B): a imagem que B tem de si mesmo. Quem sou eu (pensionista ou aposentado 

do INSS) para que ele (instituição financeira) me fale assim?

A imagem que o idoso (aposentado ou pensionista do INSS) tem de si mesmo é 

a da pessoa orgulhosa por ter exercido uma profissão ao longo dos anos na sociedade e 

ter contribuído com o Instituto Nacional de Previdência Social. Para determinar a 

imagem de si mesmo utilizamos alguns dados com as informações do Censo 

IBGE/2000, nos quais revelam que os idosos representam 8,6% da população brasileira, 

um percentual aproximado de quase 15 milhões de pessoas com 60 anos ou mais de 

idade e que a maioria dos idosos vive nas grandes cidades. Os dados do documento do 

Censo de 2000 apontam, também, que 62,4% dos idosos eram responsáveis pelos 

domicílios brasileiros, observando que num conjunto dos domicílios brasileiros 

(44.795.101), 8.964.850 tinham idosos como responsáveis e representavam 20% do 

contingente total. E a expectativa de vida, em 2000, estava em torno de 69,4 anos de 

(70,2 anos quando o responsável era do sexo feminino e 68,9 anos para o idoso 

responsável do sexo masculino) com uma propensão real de aumentar para os próximos 

anos. Com isso, há idosos responsáveis pela parte orçamentária dos lares brasileiros, 

aliada a uma crescente expectativa de vida para os idosos, em decorrência dos avanços 

na medicina. E que tais os idosos na sua grande maioria moram com parentes (filhos, 

filhas, noras e netos...).

As informações do Censo/2000 revelam que apesar dos avanços, o nível de 

escolaridade entre os idosos é baixa, porque uma parcela muito pequena concluiu o

ensino médio, ou universitário e por isso muitos não estão acostumados a lidar com a 

linguagem financeira aplicada pelos bancos, ou descritas nos discursos publicitários das 
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instituições como: taxas de juros embutidas nas parcelas de um empréstimo e as 

representações das parcelas em meses e não em anos. Há que se considerar que nem 

todos aqueles não tenham 60 anos, ou mais e que tenham o ensino médio, ou superior 

no país compreendem tais informações bancárias (tarifas, CPMF, taxas de juros...).

Outra constatação é a que os idosos brasileiros que freqüentam mensalmente os 

caixas eletrônicos para sacarem os vencimentos não estão acostumados ao ambiente do 

banco e nem muito menos interagir com os funcionários e/ou o gerente e solicitarem

empréstimos, por isso há necessidade de um atendimento especial, ou direcionado, pois 

são idosos com que necessitam interagir numa sociedade de consumo. E que de certa 

forma são influenciados pelo discurso midiático e por familiares leitores de revistas.

Há que se mencionar para a construção dessa imagem que os idosos têm uma 

concepção, ainda utópica, de uma aposentadoria feliz com tempo e dinheiro para 

usufruir, uma vez que trabalhou durante muito tempo e que contribuiu pontualmente 

para a Previdência Social.

1.4 - IB(A): a imagem que B tem de A . “Quem é ele (instituição financeira) para que 

ele me fale assim?”

O idoso (aposentado ou pensionista do INSS) tem uma imagem do banco 

(instituição financeira) de uma instituição de poder, pois tem capital e é responsável por 

viabilizar linhas de créditos através do empréstimo. E que ocupa um lugar de destaque 

na sociedade, pois se apresenta de forma elitizada nas páginas das principais revistas. E 

por ocupar um lugar social de destaque na sociedade, a instituição financeira vem 

cercada da credibilidade da população ou do governo, pois mostra um valor de verdade 

cercado de aspectos positivos: poder de compra, ascensão e status social.

1.5 - IA(R): a imagem que A tem do referente, ou daquilo de que se fala. De que eu 

(instituição financeira) lhe falo?

O referente é o empréstimo, para aposentados e pensionistas do INSS, e é 

preciso considerar que se trata de um dos produtos a ser oferecido ao cliente, nega-se: 

seguro, poupança e outras modalidades. Com isso, a imagem que A tem do tema é 
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centrada previamente em agências publicitárias que trabalham com dados das pesquisas 

do Censo do IBGE/2000, de que aposentados e pensionistas têm um rendimento fixo, 

têm interesses em um crédito a mais. E da abertura de uma linha de créditos entre as 

instituições financeiras (privadas ou públicas) e o Instituto de Previdência Nacional –

INSS; e que a linha de crédito entre bancos e o INSS garante o desconto direto nas 

aposentadorias ou pensões das parcelas. Por isso, o referente é um assunto atual, de 

interesse social e financeiro para os bancos privados e públicos. 

Dessa forma, para se dizer o que se diz é preciso do jogo de associações 

semânticas: uso de frases nominais, tais como: Empréstimo do Banco BGN para 

Aposentados e Pensionistas do INSS; Você com tempo e dinheiro, Empréstimo 

Facilitado, Brasil Um país de Todos Governo Federal - enunciações mais rápidas em 

letras grandes para que se tenha uma leitura rápida, dinâmica por parte do interlocutor.

Para falar sobre o tema, o discurso publicitário faz uso dos verbos no 

imperativo afirmativo acompanhados de locuções adverbiais de tempo e lugar: “Ligue 

agora. Ligue de qualquer localidade” direcionando a ação de ligar para o agora e que 

independe de uma única região, pois o uso do “qualquer localidade” amplia o valor 

semântico da expressão e denota o poder do banco, em específico, em atingir todo o 

território brasileiro. Outros enunciados, próprios do discurso publicitário procuram 

induzir a realização de ações reais: “Aproveite”;“Ligue para xxxx”; E viva com tempo e 

dinheiro. As incidências quanto ao verbo no imperativo: “Ligue”, apontam para a 

facilidade do tema: empréstimo por telefone, sem filas e burocracias, isto atinge 

diretamente o não-dito de que “não precisa enfrentar filas”, “tudo simples e fácil para 

você, aposentado, ou pensionista do INSS”, “atendimento personalizado”; ou aquela de 

que: “nas agências bancárias as filas não enormes e tomam um tempo do cliente”, e não 

é possível viver com tempo, mas sem dinheiro, outros aspectos que reforçam a interação 

entre: o locutor – o referente.

É possível observarmos alguns percursos no discurso publicitário 01: o 

primeiro é abordar sobre o referente com o uso do verbo no presente do indicativo (ação 

presente: aqui, agora), pois com as frases verbais no presente do indicativo assumem 

uma função semântica atemporal e reforçam aspectos positivos do referente, ou seja, 

uma durabilidade para a venda do produto, o uso de verbo no imperativo com o objetivo 

de atuar diretamente no interlocutor para que ele execute ações, e por último de 
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intercalar com enunciados modalizadores: locuções adjetivas e o uso de diminutivos 

suavizando a enunciação.

Discurso 01:

O empréstimo do Banco BGN para Aposentados e Pensionistas do INSS tem as 

menores taxas. E o Banco BGN desconta aos pouquinhos da sua aposentadoria ou 

pensão, em até 48 meses....O atendimento é 24 horas. E viva com tempo e dinheiro no 

bolso.

Neste enunciado 01, as expressões: menores taxas, desconta aos pouquinhos

da sua aposentadoria ou pensão, suavizam o desconto e apresentam informações 

“simplistas”sobre o parcelamento da dívida, informações essas que não mostram o 

percentual de juros aplicado nas parcelas e que amenizam a linguagem da 

impossibilidades: as taxas são maiores, os descontos são grandes, empréstimo é para 

empresário. Há construções como: até 48 meses, que denotam o fenômeno semântico da 

escalaridade com o até, pois trata o tema como algo amplo, ou seja, as parcelas poderão 

acontecer em 12, 24, 36 meses e o limite é de 48 meses e há a substituição de anos por o 

uso de meses, ou seja, a informação da durabilidade de pagamento do empréstimo vem 

em meses para, novamente, suavizar o discurso para o interlocutor, não-dito: facilidade 

e tranqüilidade no empréstimo é o que o Banco BGN oferece.

O enunciado, O atendimento é 24 horas, exclui um horário específico, por 

exemplo, da 9 h às 15 h, geralmente, praticado pelas agências bancárias e com isso a 

disponibilidade de atendimento é integral, por telefone e exclusivo, somente para um 

tipo de interlocutor, o aposentado ou pensionista do INSS. O referente vem marcado 

pela elasticidade de prazos, atendimento exclusivo e um discurso rápido, tais 

enunciados diferenciam não só o assunto: empréstimo, como distingue a instituição 

financeira, personifica o banco privado BGN de outras instituições financeiras.

Na há linguagem não-verbal, no discurso publicitário 01, ao fundo da página a 

cor verde, essa cor representa o banco, isso distingue e personifica a imagem da 

instituição. Outro aspecto é a imagem visual do “garoto propaganda” um artista global, 

de 60anos ou mais, vestido de terno e gravata, alegre, com aliança na mão esquerda e 

que está ao telefone praticando a ação de contactar o banco com o objetivo de contrair o 
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empréstimo.

E ao rodapé da página surgem em tamanho menor as informações descritas 

aqui e  observamos que elas trazem imagens (não-verbais e verbais) que procuram 

aproximar o locutor do interlocutor para induzi-lo a utilizar o telefone o mais rápido 

possível para ligar e realizar o empréstimo bancário. O referente é tratado de forma 

direta e que denota ações rápidas, sem rodeio e de fácil compreensão.

Analisaremos, a seguir, o referente tratado no discurso 02,

Você já trabalhou pelo país. O Banco do Brasil dá crédito para isso. No Banco do 

Brasil, aposentados e pensionistas do INSS têm crédito com taxas a partir de 1,5% 

a.m.... Empréstimo sem burocracia e com desconto no benefício....É a menor taxa do 

mercado. É o Banco do Brasil somando esforços ao Governo Federal para 

democratizar o crédito no nosso País.

Nele o enunciado traz dois percursos temporais, o primeiro no passado e outro 

no presente, tal enunciação tem o objetivo de estabelecer a memória de quem foi o 

interlocutor no passado e de instaurar o presente da enunciação, para isso usa num 

primeiro momento o verbo no pretérito perfeito: Você já trabalhou pelo país. E depois 

se apresenta, no presente (agora): O Banco do Brasil dá crédito para isso, e esse crédito

vem marcado pela polissemia: valorização do interlocutor (fato de ter trabalhado pelo 

Brasil) e de dar crédito (conceder empréstimo), algo que não ocorria no passado do 

Brasil. Desse modo, o referente, empréstimo e a instituição financeira, funde-se numa 

só enunciação com o uso do presente do indicativo, tempo semântico mais versátil para 

o discurso publicitário. Neste caso, instaura-se a atemporalidade mais uma vez: 

aposentados e pensionistas do INSS têm crédito a partir de 1,5% a.m....Empréstimo sem 

burocracia e com desconto no benefício.... É a menor taxa do mercado. É o Banco do 

Brasil somando esforços ao Governo Federal para democratizar o crédito no nosso 

País. As expressões adjetivas procuram reforçar a idéia de um referente/instituição 

bancária democrática, aberta a todos os brasileiros, sem burocracia (nega o enunciado: 

empréstimo é burocrático), desconto no benefício, menores taxas do mercado: a partir 

de 1,5 % , não quer dizer que esta seja a taxa real de juros aplicada às parcelas do 

empréstimo, mas que iniciam com o valor de 1,5% ao mês e podem ser estendidas.

A instituição financeira é pública, por isso apresenta-se aliada ao governo 
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federal, que em tem como slogan: Um país de Todos , pois foi eleito (2003-2006) para 

representar o povo, ou seja, Todos os brasileiros, sem contar é claro que o presidente da 

república, Luís Inácio da Silva, foi eleito pelo Partido do Trabalhadores (PT) e 

representa o legítimo do Governo Popular, com isso há uma fusão de interlocutores: o 

Banco do Brasil/empréstimo e o governo federal/presidente da república. Assim, a 

instituição financeira pública, implicitamente marca o referente: empréstimo, como 

algo: democrático, popular, possível de ser realizado graças a uma política do governo 

federal de valorização dos aposentados e pensionistas do INSS. E esse interlocutor 

marca ainda a presença incondicional: O tempo todo com você, junto com a instituição 

financeira.

Para o discurso publicitário 02, não há o uso de verbo do imperativo, ou de 

enunciados que induzam explicitamente o interlocutor ao empréstimo, pois trata do 

referente como um empréstimo, linha de crédito, uma campanha publicitária do banco 

público e do próprio governo federal.

A linguagem não-verbal traz ao fundo da página a cor azul, com letras em 

amarelo, cores que identificam o Banco do Brasil e a imagem de um idoso de 60 anos 

ou mais, desconhecido, com a cabeça inclinada para cima, alegre e no estilo de bem com 

a vida, mostra-se alegre, jovial pelo uso de camiseta. 

Após discutirmos sobre o referente, iremos apresentar a imagem que surgiu 

nesse contexto da abertura de crédito pelos bancos e dos efeitos de sentido causados 

pelos discursos publicitários que circularam na mídia de, sem desconsiderarmos o 

contexto social e histórico dos enunciados e que o discurso publicitário age diretamente 

sobre o interlocutor transformando vidas e a própria sociedade.

1.6 - IB(A(R): imagem que B tem do referente: empréstimo apresentado por A, ou seja, 

o que eu aposentado ou pensionista penso do referente que a instituição financeira lhe 

apresenta?

Para reconstruir tal imagem utilizamos alguns dados empíricos, ou seja, “de 

que forma o excesso de informações causa no idoso?”, pois muitos foram levados pela 

sedução dos discursos publicitários, crédito rápido e por serem responsáveis por 20% do 

conjunto de 44.795.101 dos lares brasileiros, dados do Censo IBGE de 2000, contraíram 
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o empréstimo com desconto nos vencimentos.

A euforia e a avalanche dos discursos publicitários revelaram que o idoso 

(aposentados ou pensionistas do INSS) por opção própria, ou influenciados, 

diretamente, por discurso midiáticos e também por familiares acreditaram na 

possibilidade de realizarem: viagens, reformas de domicílios, compras de 

eletrodoméstico. E o mais grave que é o de saldar dívidas dos próprios parentes, e até 

mesmo empréstimos para pagar empréstimos com a disponibilidade das linhas de 

créditos financiadas pelos bancos.

Construída para ter uma imagem positiva e democrática, o empréstimo 

bancário passou a ter de uma imagem negativa, pois passou a gerar num curto espaço de 

tempo para aposentados e pensionistas do INSS problemas reais, tais como: 

endividamento e redução de 55% da aposentadoria ou pensão, e outros.

2 - Considerações Finais:

Ao reconstruírmos o jogo de imagens e as condições de produção dos discursos 

publicitários entre: o banco (instituições financeiras) e o interlocutor idoso (aposentado, 

ou pensionista do INSS) revelamos os valores ideológicos e as relações de poder 

existentes entre eles e o surgimento da voz de autoridade que regula e estabelece as 

relações, a instituição: a do governo federal.

A imagem que o locutor (instituição financeira) A tem do interlocutor B idoso, 

aposentado ou pensionista do INSS, é a de um interlocutor potencial, inserido na 

sociedade, porque possui o caráter de consumidor, cliente, categoria valorizada pelas 

agências bancárias no presente “agora”. Essa imagem surgiu a partir do resultado do 

Censo IBGE de 2000 e da implantação de linhas de crédito através do Instituto Nacional 

de Previdência Social, governo federal, e as instituições financeiras particulares ou 

públicas, como prática de democratização do empréstimo. Assim, tem-se o idoso, 

aposentado ou pensionista do INSS, descapitalizado x capitalizado, que só tem valor 

social quando dispõe de crédito (empréstimo) e é totalmente excludente, pois nega as 

demais políticas de valorização do idoso que poderiam surgir no país, tais como: as 

inserções social e cultural, com a valorização das experiências adquiridas ao longo dos 

anos.
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Anexos

Discurso 01:

Empréstimo do Banco BGN para Aposentados e Pensionistas do INSS. Você com 

tempo e dinheiro.

Ligue agora. É grátis xxxxx

Atendimento 24 horas.

Menores taxas e até 48 meses para pagar.

O empréstimo do Banco BGN para aposentados e pensionistas do INSS tem as menores 

taxas. E o Banco BGN desconta aos pouquinhos da sua aposentadoria ou pensão, em até 48 
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meses. Ligue de qualquer localidade: xxxxxxxxx. O atendimento é 24 horas. E viva com tempo 

e dinheiro no bolso. (Revista Época, 17/01/05, nº 348)

Discurso 02:

Você já trabalhou pelo país. O Banco do Brasil dá crédito para isso. No Banco do 

Brasil, aposentados e pensionistas do INSS têm crédito com taxas a partir de 1,5% a.m.

Empréstimos sem burocracia e com desconto no benefício. Aproveite. É a menor taxa 

do mercado. É no Banco do Brasil somando esforços ao Governo Federal para democratizar o 

crédito no nosso país.

Brasil

Um país de todos

Governo Federal

O tempo todo com você. (Revista Época,16/05/05, nº 365; Revista Veja 18/05/05, ano 

38,nº20).


