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RESUMO 

O presente trabalho buscou identificar quais as estratégias de persuasão que foram utilizadas 
um comercial de branding de uma empresa que atua no setor de serviços. Optou-se por 
analisar dois comerciais da campanha “Orgulho Gaúcho” do Banco Estadual do Rio Grande 
do Sul - Banrisul. Para tanto, foi feita uma pesquisa qualitativa, por meio de levantamento 
bibliográfico, análise dos comerciais e descrição das estratégias. Para a análise foi utilizado o 
suporte teórico e técnico do texto publicitário e linguagem audiovisual e também os Estudos 
Culturais. Observou-se que os elementos utilizados nos comerciais remetem à cultura regional 
riograndense. A análise dos audiovisuais endossa a necessidade do conhecimento, por parte 
do emissor da mensagem, do público-alvo que deve ser atingido, para que ocorra a 
identificação e o envolvimento do receptor com o anunciante. Dessa maneira, intensifica-se a 
possibilidade da comunicação ser bem sucedida. 
  
PALAVRAS-CHAVE: propaganda – persuasão – branding – cultura regional 
 
 
ABSTRACT 
 
The present research look for identify which persuasion strategies appears in a branding 
commercial of a service section company. It was analyzed two commercials of the campaign 
"Orgulho Gaúcho" of Banco Estadual Rio Grande do Sul - Banrisul. Anyway, it was 
developed a qualitative research, through bibliographical rising, commercial’s analysis and 
strategies’ description. For the analysis it was used the theoretical and technical support of the 
advertising text and audiovisual language and also the Cultural Studies. It was observed that 
the elements used in both commercials refers to riograndense regional culture. The analysis of 
the commercials endorses the knowledge, on the part of the message originator, of the target 
that should be reached, this way the receiver identification and involvement with the 
announcer will happen. This way, it intensifies the possibility for the communication be well 
done.   
    
KEY-WORDS : advertising - persuasion - branding - regional culture 
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INTRODUÇÃO 

 

Com o constante aumento da concorrência entre os anunciantes, cada um busca captar 

a atenção do seu público de diversas maneiras. A cada dia as abordagens se renovam. Hoje, 

não basta mostrar apenas o que se quer vender, é preciso emocionar o consumidor, envolvê-lo 

com o produto.  

A propaganda é utiliza uma linguagem de persuasão muito eficiente. Sua função é 

despertar no público o desejo de compra, e conseqüentemente levá-lo à ação. A toda hora 

somos bombardeados por muitos anunciantes, que brigam por um espaço na mente do 

consumidor. São comerciais de televisão, anúncios de revistas, outdoors e vários outros meios 

que trazem mensagens que despertam os desejos mais secretos.  

Etimologicamente, a palavra persuasão vem do latim persuadere, que significa 

convencer, levar alguém a crer, a aceitar ou decidir (fazer algo), sem que daí decorra, 

necessariamente, uma intenção de iludir ou prejudicar. Num comercial audiovisual, o texto 

publicitário, a trilha sonora e a imagem são responsáveis pela persuasão do consumidor numa 

campanha publicitária. Cada um possui inúmeras técnicas e estratégias para chamar e manter 

a atenção do cliente. O texto publicitário, por exemplo, tem a função de atrair o público para 

determinado produto, apresentando seus benefícios e posteriormente motivar o receptor à 

compra. Claro que ele não atua sozinho. Ele é parte de um todo. 

A trilha sonora é outro fator importante para que a persuasão seja eficaz. Ela é 

responsável pela transmissão da emoção, porque é através dela que também se dá o tom 

desejado ao comercial. Portanto, a escolha correta da trilha é crucial para a transmissão da 

mensagem.  

Por fim, a imagem. Ela é a geradora de impacto no consumidor. É rápida e intensa. 

Com ela, é possível persuadir o público mostrando o produto em uso ou, através de uma cena 

bem captada. A imagem é repleta de signos que fazem o consumidor se identificar com o 

produto ou serviço anunciado. 

Numa linguagem persuasiva, levamos em consideração primeiramente os valores do 

consumidor, para depois associá-los às características do produto ou serviço. Ou seja, 

conciliar os valores e a visão de mundo do consumidor às características do produto 

anunciado. Para isso, é imprescindível um grande conhecimento sobre o público-alvo a ser 

atingido. Devemos conhecer sua ideologia, seu universo cultural e reproduzi-los, construindo 

discursos de acordo com a visão de mundo que o consumidor tem. Esse é o chamado método 
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da emulação, no qual se cria uma situação em que o consumidor possa se projetar e o produto 

é um importante personagem da cena (FIGUEIREDO, 2005, p. 58).  

Evidenciar aquilo que toca o consumidor é muito importante, principalmente para um 

anúncio ter destaque perante os outros. É um vínculo que se cria entre o anunciante e o 

público. Para isso, a propaganda utiliza inúmeras estratégias para persuadir seu público. Se 

antes se vendiam produtos ou serviços pelas suas qualidades físicas, hoje eles são vendidos 

por suas qualidades simbólicas, que, por meio de frases e imagens, torna-se um item 

integrante dele, como se fizessem parte da sua “personalidade”.  

Para formar essa “personalidade”, os publicitários fazem o uso de vários tipos de 

argumentos para envolver o consumidor. Daí surgem os anúncios que utilizam a emoção 

como forma de abordagem, com o objetivo de estabelecer uma ligação entre o anunciante e o 

público. Isso é o que as grandes empresas procuram atualmente, através de campanhas 

publicitárias com apelo altamente emotivo, gerar um relacionamento com seus clientes. 

Portanto, esse trabalho busca compreender como é importante particularizar a 

mensagem da propaganda com o conhecimento dos hábitos e a história de uma população, e 

usar isso adequadamente para conquistar o consumidor, criando um elo entre ele e o 

anunciante. 

Esse elo com o público é o que muitas empresas buscam. Os bancos brasileiros, por 

exemplo, são grandes anunciantes e atualmente a maioria deles tem utilizado a emoção como 

meio de gerar um relacionamento entre sua marca e seu público-alvo. Exemplos disso são o 

Banco Itaú que tem o slogan “Feito pra você” e o Banco do Brasil com a campanha “Todo 

seu”. 

Outro exemplo recente disso é a campanha “Orgulho Gaúcho”, do Banco do Estado do 

Rio Grande do Sul - Banrisul. O Banrisul é o maior banco do estado e um dos mais rentáveis 

do país. Ele atua no varejo bancário, abrangendo todo o Rio Grande do Sul e está presente em  

mais nove estados. O banco se posiciona como "O banco que une os gaúchos", e através do 

seu discurso busca mostrar que é um banco de todos os gaúchos, de todas as classes sociais, 

pessoas jurídicas e físicas, do interior ou da capital, urbano ou rural. Por ser um banco 

estadual, a campanha mostra o tradicionalismo e paixão que todos os gaúchos e, inclusive o 

próprio banco, têm pelo Rio Grande do Sul. 

Abordar os costumes regionais de um povo é uma maneira de conquistar o receptor, 

valorizando o que é da terra, o que é nativo daquele lugar. Desse modo, exaltar sua cultura e 



 9 

seus valores o faz sentir-se orgulhoso de suas raízes e tradições. Dessa maneira, a 

identificação do receptor com a mensagem será imediata e bem sucedida. 

Neste trabalho, que tem por objetivo a identificação das estratégias de persuasão 

utilizadas nos comerciais do Banco Banrisul, o primeiro capítulo apresenta o conceito de 

propaganda, o que é, o que a diferencia da publicidade. É abordado também o conceito de 

branding. O segundo capítulo fala sobre persuasão, desde as motivações que movem o ser 

humano até os recursos persuasivos do texto publicitário e da linguagem audiovisual. O 

terceiro, é sobre os Estudos Culturais, enfatizando o tradicionalismo gaúcho.    

Para tanto, para o trabalho foram selecionados dois comerciais da campanha do banco 

Banrisul “Orgulho Gaúcho”, criados pela agência Dez Propaganda de Porto Alegre, 

veiculados no ano de 2005 e 2006. Dessa forma, no último capítulo apresentará o propósito 

desse trabalho que é a análise desses comerciais e a constatação de quais estratégias 

persuasivas foram utilizadas nele. Finalmente, as considerações finais apresentam um 

panorama das conclusões geradas através da análise. 
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1 CAPÍTULO I - PROPAGANDA 

 

1.1 PROPAGANDA 

 

A primeira vez que a palavra propaganda foi utilizada, foi no século XVII, para 

designar um órgão do Vaticano: o Congregatio de Propaganda Fide (Congregação para a 

propagação da fé), o qual tinha o objetivo de difundir os princípios católicos romanos em 

oposição aos ideais da Reforma Luterana (Pinho, 2004, p.131). Propaganda tem origem da 

palavra propagare, que significa reproduzir, difundir.  Em função disso, a palavra 

propaganda, é utilizada até hoje para designar a difusão de idéias, principalmente políticas.   

A propaganda não é uma atividade recente. Ela surgiu através da evolução pela qual 

passamos no decorrer dos anos, quando ocorreram os grandes aceleradores da produção.  

Inicialmente a propaganda tinha o papel de informar os consumidores sobre os 

produtos, transmitindo fielmente as características destes, possibilitando que os consumidores 

pudessem, livremente, analisar as propostas e optar pela mais vantajosa. A partir do final do 

século XIX, o aumento populacional, a concentração urbana, a acumulação de capitais e mão-

de-obra, a formação de grandes empresas e, finalmente, o domínio da técnica, acabaram 

desencadeando a Revolução Industrial, que tornou esses fatores os massificadores da 

produção e consumo de bens e utilidades (VESTERGAARD/SCHRODER, 2004, p.05). 

Novas utilidades foram criadas com o surgimento das grandes concentrações populacionais, 

tornando o consumo maior e o giro do capital mais rápido, o que, por conseqüência, estimulou 

ainda mais a produção. Com o domínio do maquinário e da energia, bens e utilidades puderam 

ser fabricados em larga escala e oferecidos a um grande número de indivíduos. Nesse ponto 

entram os meios de comunicação e a propaganda. O consumidor deve ser informado que 

determinado produto está à venda, quais suas qualidades e vantagens e até mesmo ser 

induzido a preferir aquele produto e não os concorrentes. É preciso ir buscar novos 

consumidores. A comunicação precisa chegar até eles, onde quer que estejam os produtos, 

serviços ou o que quer que se esteja vendendo.  

 Portanto, com o grande número de empresas que produziam mercadorias praticamente 

iguais e preços semelhantes, foi preciso estimular o mercado. Então, a propaganda passou de 

proclamação para persuasão (VESTERGAARD/SCHRODER, 2004, p.05). Com a 

industrialização e a massificação do consumo, a propaganda perdeu seu caráter individualista 

e tornou-se coletiva. 
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Em síntese, conforme Pinho (2004), a propaganda se define pelo “conjunto de técnicas 

e atividades de informação e persuasão destinadas a influenciar, num determinado sentido, as 

opiniões, os sentimentos e as atitudes do público receptor”. Ou seja, a propaganda influencia 

as atitudes fundamentais do homem, criando, mudando ou reforçando suas crenças, 

comportamentos e ideologias. Ela recorre aos sentimentos morais e emocionais, e também 

ajuda a promover uma boa imagem de uma empresa ou instituição. 

 

1.2 DIFERENÇA ENTRE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

 

No Brasil, os termos Publicidade e Propaganda são utilizados de forma errônea. Esta 

confusão ocorre por um problema de tradução dos originais de outros idiomas, 

especificamente os da língua inglesa. As traduções dentro da área de negócios, administração 

e marketing utilizam propaganda para o termo em inglês advertising e publicidade para o 

termo em inglês publicity. As traduções dentro da área de comunicação social utilizam 

propaganda para o termo em inglês publicity e publicidade para o termo em inglês 

advertising. O que se entende por propaganda no Brasil, corresponde à publicidade em países 

de língua latina, assim como em Portugal (RABAÇA e BARBOSA, 2001, p.598). 

Até mesmo na lei brasileira pertinente ao exercício da propaganda, é notável a 

confusão entre os termos, já que a lei define publicitários como aqueles que exercem funções 

artísticas e técnicas relacionadas à propaganda. 

Para evitar incertezas, Rabaça e Barbosa (2001) demonstram a diferenciação feita 

entre os termos publicidade e propaganda:  

No Brasil e em alguns países da América Latina, as palavras propaganda e publicidade 
são usadas com o mesmo sentido (...) Em alguns aspectos, porém, pode-se perceber 
algumas distinções nos uso das duas palavras: em geral, não se fala em publicidade com 
relação à comunicação persuasiva de idéias (neste aspecto, propaganda é mais 
abrangente, pois inclui objetivos ideológicos, comerciais etc); por outro lado, a 
publicidade mostra-se mais abrangente no sentido de divulgação (tornar público, 
informar, sem que isso implique necessariamente persuasão). 
 

Os autores ainda fazem uma diferenciação dos termos Publicidade e Propaganda 
através da história: 

 

O conceito de propaganda esteve essencialmente ligado a um sentido eclesiástico até o 
século XIX, quando adquiriu também um significado político (continuando a designar o 
ato de disseminar ideologias, de incutir uma idéia, uma crença na mente alheia). Por 
outro lado, a palavra publicidade calcada no francês publicité e proveniente do latim 
publicus = público (...) adquiriu, no século XIX, também um significado comercial: 
qualquer forma de divulgação de produtos ou serviços através de anúncios geralmente 
pagos e veiculados sob responsabilidade de anunciante identificado, com objetivos de 
interesse comercial (RABAÇA e BARBOSA, 2001, p.598). 
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 Em comum, a publicidade e a propaganda possuem o fato de ambas serem técnicas de 

persuasão. Entretanto, de acordo com Pinho (2001), elas têm propósitos e funções diferentes.  

A propaganda tem o objetivo de influenciar o público receptor, é uma propagação de 

ideologias que visa influenciar as mudanças de comportamento, crenças e convicções 

religiosas e políticas. Por outro lado, a publicidade é um conjunto de técnicas, utilizadas para 

despertar o desejo de compra no público e, por conseqüência, levá-lo à ação. São atos com o 

objetivo de incentivar o consumo de produtos e serviços  

 

1.3 PROPAGANDA INSTITUCIONAL E BRANDING 

Os diferentes tipos de propaganda procuram usar da informação e da persuasão para 

influenciar seu público, cada uma em seu propósito. A propaganda institucional em especial, 

tem como premissa criar, mudar ou reforçar a imagem de uma empresa, ou de acordo com 

Gracioso (1995), “a função da propaganda (institucional ou não) não consiste em vender. Ela 

predispõe à compra, ou à aceitação de uma idéia”.  

 Segundo Pinho (1990), o termo institucional não mereceu ainda uma definição mais 

precisa. Segundo ele, muitos autores supõem que institucional refere-se a um tipo diferente de 

propaganda daquela que vende um produto ou serviço. Por outro lado, outros autores dizem 

que a palavra tem relação com “instituição”, significando “empresa”. 

 Partindo do princípio que propaganda significa a difusão de idéias, a propaganda 

institucional tem por premissa, segundo Gracioso (1995), 

 

influir sobre o comportamento das pessoas, através da criação, mudança ou 
reforço de imagens e atitudes mentais. Em outras palavras, a propaganda em 
geral, e a propaganda institucional em particular, procuram informar, 
persuadir e predispor favoravelmente as pessoas, em relação ao produto, 
serviço, marca ou instituição patrocinadora (GRACIOSO, 1995, p.20). 

  

A propaganda institucional é utilizada para promover a aceitação da empresa como 

instituição pública, mostrando as ações que propiciam benefícios à sociedade e ao país. Esse 

tipo de propaganda também serve para criar, manter ou modificar a imagem da instituição 

perante seu público. Nas sociedades em transformação, é primordial que a empresa justifique 

suas ações e seu significado social. Esse tipo de propaganda é muito utilizado também pelas 

empresas multinacionais para se consolidarem nos países que atuam. 

 Na propaganda com função institucional, algumas informações são comuns a quase 

todos os anúncios. Geralmente, segundo Pinho (1990), os fatos apresentados nos anúncios são 
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os que contam a história da empresa, que apresentam dados sobre suas filiais, os empregados 

e as relações trabalhistas, as políticas de administração e métodos de distribuição. Relatam 

também informações sobre os produtos fabricados, a estrutura do capital da empresa, 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento, dados sobre vendas, posição em relação à 

concorrência e a responsabilidade social perante a sociedade.  

A propaganda institucional assume importante papel na função de estratégia de 

marketing, já que as mensagens são destinadas a persuadir as pessoas a favor do produto, 

serviço, marca ou instituição. Diferente da propaganda comercial que estimula as vendas de 

um produto/serviço, a propaganda institucional, conforme Pinho (2004, p. 136), “opera em 

um nível mais conceitual, com idéias e conceitos intangíveis, ou seja, subjetivos, na busca de 

obter o amplo endosso de segmentos da opinião pública”. 

Gracioso (1995), reforça que a propaganda institucional exige um tratamento 

diferenciado da propaganda de marketing, perante a dificuldade de compreensão conceitual da 

maioria das pessoas: 

 
Em primeiro lugar, a propaganda institucional não pode ter a abrangência 
universal que é própria da propaganda de marketing. Ela é mais seletiva e 
dirige-se, de preferência, às pessoas com preocupações e expectativas que vão 
além do imediato. No que tange à forma que assume, a boa propaganda 
institucional deveria ser altamente criativa, para ser capaz de superar a barreira 
representada pelo baixo nível de compreensão conceitual. Finalmente, no que 
se refere ao conteúdo, a propaganda institucional deveria ser mais informativa 
do que sua correspondente no marketing, simplesmente porque seu público é 
mais exigente (GRACIOSO, 1995, p.24). 

   

É importante também, fazer uma diferenciação entre imagem institucional, de imagem 

de marca. A imagem institucional diz respeito à empresa ou instituição, já a imagem de marca 

é relativa aos produtos ou serviços oferecidos pela empresa. Elas são diferentes, mas atuam 

em conjunto, já que a imagem de marca passa a refletir a imagem institucional da empresa 

que a possui. Esse fato é notável com maior incidência nos setores de serviços e nos produtos 

cujas diferenças não são visíveis aos olhos do consumidor (GRACIOSO, 1995, p.25), quando 

os serviços oferecidos pela empresa refletem sua imagem corporativa, e por sua vez, ajudam a 

qualificar essa imagem. 

Além de servir como reforço da imagem da empresa, a propaganda institucional é um 

fator valioso de correção de imagem também. Ela assume uma importância grande quando 

bem utilizada, porque serve de recurso para a correção da imagem. Porém, assim como os 

seres humanos, a imagem de uma empresa é influenciada por outros fatores. A imagem 

empresarial depende da maneira como a empresa é percebida pelo mercado em que atua. Por 
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sua vez, a percepção depende do teor e da forma da comunicação interna e externa da 

empresa. De acordo com Gracioso (1995), essa percepção se dá através dos produtos 

oferecidos pela empresa ao mercado (qualidade, relação custo x benefício), assim como o 

relacionamento com fornecedores e funcionários, a consciência política e social e o nível de 

integração com a comunidade, para a empresa ser vista como “boa cidadã”.  

Portanto, a percepção da imagem institucional depende de como a empresa se 

comunica com seu público e os atributos da sua imagem. Esses atributos dependem do ramo 

da empresa. Algumas salientam sua segurança, ao passo que outras têm o foco na preservação 

ambiental ou na tecnologia que a instituição dispõe.  Isso depende muito do momento social 

em que vivemos estando atento às tendências e levá-las em conta no planejamento estratégico.  

Baseado na definição de propaganda institucional feita anteriormente por Gracioso 

(1995), é possível observar que o corpus da pesquisa não atende a essa definição. Portanto, 

neste momento, é importante fazer uma distinção entre propaganda institucional e branding. 

Para isso, apresenta-se o conceito de branding proposto por Figueiredo (2005, p.88). O autor 

faz uma diferenciação entre propaganda institucional e branding, sendo que a primeira faz 

apelo ao corporativo, ao empresarial, já o segundo tem por objetivos “a criação de uma 

personalidade de marca e seu posicionamento competitivo” (FIGUEIREDO, 2005, p.88), 

agindo de forma mais humanizada. O autor ainda faz um trocadilho com os dois, dizendo que 

“institucional é o CNPJ e branding é o RG da empresa”.  

Na década de 80, conforme Torella (2004, p.21), o termo branding de varejo era 

praticamente inexistente. Grandes empresas procuravam oferecer os benefícios racionais de 

seus produtos/serviços, como segurança, valor, qualidade e serviço. Um tempo depois, veio a 

segunda onda de branding. Esta, segundo o autor, destacava os benefícios emocionais de 

status, valor de etiqueta e aceitação por grupos.  O terceiro momento do branding está 

acontecendo agora, e se relaciona com o estilo e substância, ou como explica Torella (2004), 

“tem mais a ver com o que as marcas dizem sobre ‘quem sou eu’ e ‘o que os outros querem de 

mim’”. 

Branding, conforme Torella (2004, p.28), “é a construção de marcas, incluindo tudo, 

da história, cultura, valores e crenças da corporação à forma de pensar, trabalhar e criar valor 

e riqueza”. Ou, de acordo com Sampaio (2002, p.176), “branding é um conjunto das tarefas de 

marketing e de comunicação destinadas a otimizar a gestão das marcas”. 

Atualmente, os produtos e serviços estão muito parecidos no aspecto tangível, isto é, 

suas características físicas são praticamente iguais. É preciso se destacar em um mundo cada 
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vez mais saturado de produtos parecidos através de elementos mais abstratos, como seus 

benefícios e os atributos da marca. Esse destaque é possível com a gestão de branding. 

O passo inicial para a aplicação de branding é reconhecer algumas competências 

principais da instituição, como cita Torella (2004), são os princípios e crenças básicas, 

habilidades únicas e especiais, no que se é bom e no que não se é tão bom assim, o que tem 

valor para o público e o que pode ser desenvolvido dentro de novos conceitos e 

oportunidades. Para isso, o autor diz que é preciso pensar a empresa como um ser humano, 

que nasce, cresce, se desenvolve, amadurece e se renova. Isso é igualmente aplicável às 

marcas.  

Grande parte da “hierarquia de necessidades” de Maslow pode ser adaptada às 
marcas. Pense em como as pessoas têm um passado, um presente e um futuro; 
como elas lutam por uma identidade pessoal distinta e única; como elas criam 
relacionamentos e amigos para a vida toda. Muitos desses ideais humanos aplicam-
se igualmente às marcas e ao conceito de Gestão Integrada de branding. Como toda 
pessoa, cada marca é única; e é por isso que uma diferenciação real e substantiva 
pode ser alcançada (Torella, 2004, p.24). 

 

A analogia entre marcas e pessoas é a maneira mais fácil de entender o branding, para 

saber exatamente quem a empresa quer ser e o que ela pretende com isso e para elaborar uma 

identidade de marca. O estabelecimento da identidade de marca é um objetivo fundamental do 

branding. É ela que trará a individualidade e a personalidade à empresa, que a fará única, ou, 

nas palavras de Torella (2004), a identidade de marca “diz respeito a ser único. Tem tudo a 

ver com visão, crenças, valores, idéias e ideologia”. Ou seja, não são apenas grafismos, mas 

também estão inclusos nela os fatores intrínsecos da instituição e, como um ser humano, a 

marca pode ser mutante na sua personalidade, mas deve permanecer consistente em seu 

caráter. No branding, a marca deixa de ser apenas uma imagem que identifica uma empresa 

ou produto para estabelecer uma relação emocional com os clientes. O principal é tirar a 

atenção das questões racionais e persuadir o indivíduo a consumir o produto ou serviço 

através da percepção sensorial. 

A gestão integrada de branding começa sempre com o consumidor, não apenas 

demograficamente e psicograficamente, mas também observando que os valores, crenças e 

atitudes das pessoas mudam, e como essa mudança influencia em relação aos locais de 

compra dos indivíduos (Torella, 2004, p.28). 

O objetivo-chave da gestão de branding, nas palavras de Torella (2004) é “construir 

relacionamentos – íntimos e pessoais – e consumidores para a vida toda”, e para isso ser 

possível é necessário ter em mente que branding é um “estilo de vida”, ou melhor, um 

produto/serviço que ajude o consumidor a crescer, uma idéia pela qual as pessoas vivam. 
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Para a aplicação da gestão integrada de branding, Torella (2004) delimita oito passos. 

Em primeiro lugar, é preciso começar com os fatos, ou seja, rever toda a história da empresa, 

onde esteve, onde está e aonde se quer chegar. O segundo é estabelecer as necessidades e as 

áreas de foco da marca, identificando as prioridades e se necessário renovar-se. O terceiro, diz 

respeito à segmentação (onde se deseja competir), à diferenciação (como se deseja competir) 

e ao posicionamento (como a empresa quer ser vista no mercado). O quarto passo é projetar o 

futuro da marca. O quinto é a identificação do “valor agregado” da marca, fazendo o uso de 

valores emocionais ou racionais. O sexto passo é o dimensionamento da marca, identificando 

sua personalidade e caráter. O penúltimo passo é a essência da marca, aquela palavra-chave 

que é percebida pelo consumidor, e finalmente o último passo é a revisão de todos os 

anteriores. A execução desses passos, simplifica a execução da gestão de branding e ajuda a 

empresa ter uma perspectiva de onde quer chegar. 

Por meio dessa diferenciação, deve-se ressaltar que o objeto de pesquisa é branding e 

não propaganda institucional.  A propaganda institucional procura mostrar o interesse da 

empresa em divulgar seu ponto de vista institucional, ou seja, suas instalações, suas políticas e 

seus ativos, enquanto o branding, tem por objetivo a divulgação do posicionamento 

competitivo, mostrando a personalidade de marca de uma maneira mais emotiva para criar um 

relacionamento com o público, que é o caso desse trabalho. 
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2 CAPÍTULO II - PERSUASÃO 

 

2.1 PROPAGANDA E PERSUASÃO 

 

 Se inicialmente a propaganda tinha o papel de informar os consumidores sobre os 

produtos, utilizando suas características para chamar a atenção do consumidor, hoje é preciso 

mais do que isso. Conforme Sampaio (2003), a propaganda se define como “a manipulação 

planejada da comunicação visando, pela persuasão, promover comportamentos em benefício 

do anunciante que a utiliza”. 

Muitos autores consideram que persuadir e convencer são a mesma coisa, mas, de 

acordo com Figueiredo (2006), persuadir alguém é diferente de convencer alguém. Segundo o 

autor, persuadir é concordar com algo que o consumidor já pensa e, através disso, trazê-lo 

para o produto que se anuncia; já para convencer alguém de algo, é preciso mudar uma 

opinião e vencer alguns princípios que existem na mente do consumidor. Ou, conforme 

Carrascoza (1999): “convencer é um esforço direcionado à mente, à Psique, persuadir é o 

domínio da emoção, próprio de Vênus, deusa do amor, daí sua proximidade com a arte da 

sedução”. 

Persuadir uma pessoa significa atingir suas vontades, seus sentimentos por meio de 

argumentos que a levem a fazer algo que se deseja que ela faça. Para isso, a propaganda se 

vale da argumentação e da persuasão e, dependendo do público, decide-se o que usar. Aos 

racionais, calha melhor a argumentação, aos emotivos, a persuasão. Dessa maneira, para 

atingir seus objetivos a propaganda faz uso do modelo de organização do discurso persuasivo 

proposto por Aristóteles na Grécia antiga (CARRASCOZA, 2004, p.41). 

Aristóteles sugeriu que, para persuadir um indivíduo, devemos passar por quatro 

etapas básicas: o exórdio, a narração, as provas e a peroração. O exórdio é o começo, a 

introdução do discurso e tem por função chamar a atenção do consumidor, ao passo que a 

narração envolve o observador na proposta, é a argumentação. Na narração se mencionam os 

fatos conhecidos. A terceira etapa consiste nas provas, que justificam as vantagens do produto 

anunciado, comprovando aquilo que está sendo anunciado e, por fim, apresenta-se a 

peroração, que reforça a mensagem, concluindo todo o raciocínio (CARRASCOZA, 2004, p. 

41). 

Por isso, na propaganda, o profundo conhecimento do receptor da mensagem é de 

extrema importância. Segundo Sant’Anna (2001), a propaganda tem de influir sobre 

comportamento das massas consumidoras, mas para isso é preciso conhecê-la. Esse conhecer 
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deve abranger a natureza humana, ou seja, as necessidades básicas, desejos e paixões que 

fazem o ser humano agir e seus hábitos e motivos de compra.  

Sant’Anna (2001) também ressalta: “quanto mais conhecermos sobre o valor das 

palavras, sobre as necessidades, desejos e impulsos humanos e as emoções que desencadeiam, 

mais saberemos sobre a técnica de persuasão e seu modo de operar”. 

As informações sobre o receptor são passadas através do briefing1, onde terão dados 

demográficos e psicológicos sobre ele. A partir dele, é feita a escolha da melhor maneira de 

abordar o público. Ou conforme Carrazcoza (2004), é preciso modular os argumentos de 

acordo com as características do público. 

A propaganda, através do conhecimento das características dos seus receptores, entra 

na mente deles e faz emergir os desejos mais íntimos escondidos ali dentro. Ou segundo 

Pinto: 

 

De posse de valiosas informações sobre os principais hábitos e preferências dos seus 
receptores, a publicidade encontra-se capaz de penetrar nas suas consciências e 
trazer à luz do dia, nas mensagens que constrói, as atitudes, crenças e desejos mais 
profundos dos sujeitos, correntes de valores subconscientes, a que muitas vezes nem 
mesmo os próprios indivíduos têm acesso direto (PINTO, 1997, p. 35). 

 
  

A persuasão é a base da propaganda, então, é de extrema importância ressaltar que 

todo ato persuasivo necessita de um planejamento prévio. O receptor é um dos fatores que 

determina a comunicação, pois, vale o que ele entende, constrói em si mesmo, elabora e grava 

no cérebro. Cabe ao profissional de propaganda conhecer seu público a fundo, para saber suas 

necessidades, suas motivações, suas crenças, seus valores e obter sucesso em suas campanhas. 

Se essa pesquisa do público não for bem realizada, não haverá comunicação, uma vez que 

esta só existe no momento em que os hábitos do receptor forem compreendidos e 

decodificados. 

 

2.2 MOTIVAÇÕES HUMANAS E A TEORIA DE MASLOW 

 

Para que ocorra a persuasão no consumidor, a propaganda trabalha no sentido de 

despertar nele o desejo pelo objeto que se está anunciando. De acordo com Sant’Anna (2001, 

                                                 
1 Briefing vem do verbo em inglês to brief que significa fazer um resumo. Segundo Carrascoza (2004, p.18), o 
briefing é “um resumo dos dados essenciais que vão nortear a construção da plataforma do texto, como os 
atributos do produto ou serviço anunciado, o histórico da marca e sua posição no mercado, a estratégia de 
marketing dos concorrentes e as peculiaridades de sua comunicação, o contexto socioeconômico, polítco e 
cultural e, evidentemente, as características psicoemocionais de seu público-alvo, entre outras informações”.  
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p.90) para levar alguém à ação, é preciso que, desenvolvam-se em sua mente, cinco estágios: 

1) a existência de uma necessidade; 2) a consciência dessa necessidade; 3) o conhecimento do 

objeto que pode satisfazê-la; 4) o desejo de satisfazê-la; 5) a decisão por produto ou marca 

que, ao seu ver, melhor satisfará seu desejo. Dessa maneira, uma vez que a necessidade é 

despertada e o consumidor tiver consciência do objeto que pode satisfazer-la, o desejo pelo 

produto vem à tona. 

Para atingir esses estágios, é necessário que a propaganda estimule o desejo do 

consumidor e o transforme em motivação de compra. A motivação é o que move o 

consumidor. Se um indivíduo não estiver motivado, ele não irá consumir. A motivação, 

segundo Gade (1998, p.86) “são aquelas atividades na quais nos engajamos em relação a um 

objetivo”. Nosso organismo torna-se motivado através de necessidades internas ou externas 

que podem ser fisiológicas ou psicológicas. 

As necessidades fisiológicas surgem em estados psicológicos de tensão como sede, 

fome, desconforto. Já as psicológicas, surgem em estados psicológicos de tensão como a 

necessidade por reconhecimento, estima ou posse. Uma necessidade torna-se motivação 

quando surge em um nível suficiente de intensidade. Segundo Kotler (1998, p.173), “um 

motivo (ou impulso) é uma necessidade que está pressionando suficientemente para levar a 

pessoa a agir”, assim, a satisfação dela reduz o sentimento de tensão. 

 Há um amplo leque de teorias sobre o comportamento do consumidor e suas 

respectivas metodologias de pesquisa. Aqui abordaremos a teoria das necessidades de 

Maslow. 

A teoria de Maslow é conhecida como uma das mais importantes teorias de motivação. 

De acordo com Figueiredo (2005, p.67), a “publicidade se utiliza com freqüência dessa 

hierarquia para potencializar suas ofertas, apoiando-se nos diferentes momentos do 

autodesenvolvimento dos indivíduos”.  

Sua tese principal é que as necessidades humanas são organizadas em prioridades e 

hierarquias, sendo que a hierarquização segue a ordem de um nível a outro mais alto, à 

medida que o anterior for satisfeito. Esses níveis não independem um do outro, e a satisfação 

de um nível não elimina a necessidade de satisfação do outro (GADE, 1998, p.89). Os níveis 

são: 

1. Necessidades fisiológicas: são as necessidades básicas para a sobrevivência como: 

fome, sede, sono. Com a satisfação dessas necessidades é possível perceber os outros 

estímulos, preocupar-se com assuntos secundários ou supérfluos. Numa sociedade 
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industrializada, estas necessidades já se encontram satisfeitas, o que permite ao indivíduo se 

preocupar com o nível seguinte. 

2. Necessidade de segurança: busca de proteção contra ameaças ou privações, como 

frio e moradia. Nesse nível entra também a necessidade de segurança psíquica que faz o 

indivíduo temer o novo, a mudança, a instabilidade e, dessa maneira, proteger-se de qualquer 

forma. 

3. Necessidades de afeto: é quando o indivíduo precisa ser amado e reconhecido pelas 

pessoas com as quais se relaciona intimamente. Esse nível inclui também a necessidade de 

afeição sexual. Aqui entram campanhas que usam o apelo de pertencer a grupos sociais. 

4. Necessidades de status e estima: aqui o indivíduo precisa ser reconhecido como 

forte, independente e inteligente. Ele sente necessidade de mostrar sua força, independência, 

liderança, tudo para aumentar a sua autoconfiança. Um exemplo disso são os produtos que são 

apresentados propiciando benefícios como: “Esse é o carro ideal pra você!”. 

5. Necessidades de realização: é a mais elevada e consiste em cada pessoa realizar o 

seu próprio potencial e desenvolver-se continuamente. É a procura do autoconhecimento, 

autodesenvolvimento não ligados mais a necessidades de afeto, mas sim ao crescimento do 

homem como tal. 

Nessa escala, uma necessidade de ordem superior surge somente quando a de ordem 

inferior foi totalmente satisfeita. Um indivíduo com fome não estará interessado em comprar 

um livro. Portanto, conforme Serrano (2003)2, quando a necessidade não é satisfeita e não 

sobrevindo as situações anteriormente mencionadas, não significa que o indivíduo 

permanecerá eternamente frustrado. De alguma maneira a necessidade será transferida ou 

compensada. Daí percebe-se que a motivação é um estado cíclico e constante na vida pessoal. 

No entanto, Giglio (2003) afirma que é um engano dizer que os níveis de necessidades 

constituem uma escada que o indivíduo sobe durante sua vida. O autor diz que “os níveis são 

independentes dos outros, sendo a predominância dada por uma valoração da pessoa”, ou seja, 

o indivíduo é quem julga suas necessidades e quais são prioridades no momento. Apesar de 

ser difícil, uma pessoa pode se interessar em atividades artísticas sem ter onde comer ou 

morar.  

De acordo com isso, não basta dizer ao consumidor simplesmente o que se deve 

expressar, mas sim dizer de forma que o receptor ouça, veja, e o mais importante, que ele 

                                                 
2 http://www.portaldomarketing.com.br/Artigos/Comportamento%20do%20Consumidor.htm 
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recorde e dirija sua ação em função da mensagem emitida. Para isso, a mensagem deve ser 

relevante para o público-alvo, apresentando fatos que sejam familiares ao seu mundo. 

Portanto, o consumidor estabelece a comunicação, pois vale o que ele interpreta, 

constrói em si mesmo, elabora e memoriza no cérebro. É dever do profissional da propaganda 

conhecer seu público a fundo, para saber suas necessidades, suas motivações, suas crenças, 

seus valores e obter retorno em suas campanhas. 

 

2.3 O TEXTO PUBLICITÁRIO 

 

Como foi visto anteriormente, a propaganda é um “conjunto de técnicas e atividades 

de informação e de persuasão, destinadas a influenciar as opiniões, os sentimentos e as 

atitudes do público num determinado sentido” (RABAÇA e BARBOSA, 2001, p.598). 

Através desse conceito, uma das maneiras de persuadir alguém é o texto publicitário, o qual 

abordaremos a seguir. 

O texto publicitário é uma das formas concretas da persuasão acontecer. Ele é um 

meio de convencimento e de transmissão de uma linha de raciocínio. Figueiredo (2005, p.01) 

afirma:  

ilude-se quem acredita que a velocidade dos nossos dias desbotou a importância da 
palavra, dando preponderância à imagem, rápida, intensa e onipresente. A imagem 
gera o impacto, mas o poder de persuasão está na palavra, assim como a condução 
do raciocínio do receptor. 

 
  

Conforme Figueiredo (2005, p.39), a palavra texto “é corruptela de tecido, ou seja, um 

texto é o resultado de uma tessitura de idéias e palavras. Assim como os tecidos, bons textos 

apresentam uma textura firme, bons textos não desfiam”.  

Está errado quem pensa que um texto publicitário é algo não planejado. Pelo contrário, 

tudo é proposital, até mesmo uma vírgula. Sua função é persuadir o consumidor, através de 

inúmeras abordagens. Carrascoza (2004) cita as duas grandes linhas de persuasão utilizadas 

no texto publicitário: a apolínea e a dionisíaca. A linha apolínea é aquela que faz apelos 

racionais ao consumidor, louvando as qualidades do produto ou serviço; por outro lado, temos 

a linha dionisíaca, na qual é norteada pelos procedimentos que visam despertar emoções. 

Essas duas linhas são complementares, algumas vezes uma se destaca mais que a outra, mas 

elas estão sempre se mesclando nos anúncios. Isso dependerá do briefing que será entregue a 

dupla de criação, e cabe à equipe decidir qual a melhor abordagem para determinado público. 

Para esse trabalho, vamos nos deter na linha dionisíaca. 
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O modelo de discurso dionisíaco é utilizado para “defender valores tradicionais, 

valores já aceitos, que não suscitam polêmica” do produto ou serviço anunciado 

(CARRASCOZA, 2004, p.86). Em geral é o mais usado quando a mensagem a ser transmitida 

cumpre um objetivo institucional, ou quando os elementos persuasivos se demonstram 

inadequados.  

Com a adoção do modelo dionisíaco com destaque para a emoção e o humor, o texto 

assume o formato de narrativas verbais, buscando influenciar o público, contando histórias. 

Carrascoza (2004) afirma que essa é uma “estratégia poderosa de persuasão” porque 

 

As histórias são constitutivas da identidade individual do homem, mas se cada um 
permanecesse apenas identificado com a sua narrativa não haveria vida social nem 
cultura humana. Por meio da linguagem, precisamente da narrativa estruturante, os 
homens passam a compartilhar sua individualidade e também as identidades 
coletivas (Carrascoza, 2004, p.87). 

 

Ao fazer usos dessa linha de texto, é criada uma narrativa na qual o produto ou serviço 

passa a ser um elemento inserido na história, mas de maneira mais discreta. Dessa forma, o 

consumidor lendo um anúncio desse tipo, tem a impressão de estar diante de um instante da 

vida cotidiana ou do famoso “slice of life” (CARRASCOZA, 2004, p.92). 

 O texto publicitário possui inúmeras estratégias de persuasão, cada uma é utilizada 

para determinado tipo de público. Em seu livro, Carrascoza (2004) cita os recursos 

persuasivos utilizados pela linha dionisíaca, que são: 

a) O gênero: narrativo, busca persuadir por meio de uma história. Nesse modelo temos o 

anunciante com o enunciador que não manifesta sua opinião para aconselhar o enunciatário, 

mas faz isso por meio de ações e caracterizações atribuídas aos personagens que criou, 

disfarçando o discurso autoritário. 

b) A unidade (níveis de leitura): o texto é regido por uma unidade intrínseca, tratando de um 

assunto primordial em consonância com os objetivos do anunciante.  

c) Os componentes da narrativa: são os elementos que alicerçam a história, como o foco 

narrativo (dado pelo narrador, que conta os fatos e acontecimentos), o enredo, os personagens, 

o ambiente (espaço ou cenário) e o tempo (cronologia). 

d) As fases da narrativa: os textos narrativos se organizam em quatro fases: a manipulação 

(um personagem tenta convencer o outro de fazer algo), a competência (o personagem adquire 

a competência para realizar a ação), a performance ( sujeito enfim realiza a ação) e por fim a 

sanção (personagem recebe um castigo ou recompensa pela ação). 
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e) Os modos de narrar: há três maneiras de narrar uma história. Em primeira pessoa com o 

narrador presente no enredo como personagem principal ou secundário; em terceira pessoa 

com o narrador ausente da história, mas conhece todos os personagens (pensamentos e 

sentimentos também) e faz comentários; e por fim em terceira pessoa, com o narrador 

conhecendo tudo sobre os personagens, mas mantém-se neutro.  

f) A escolha lexical: o léxico é escolhido em função do público-alvo para criar aproximação 

com o produto. Aqui entram as gírias, regionalismos, jargões e estrangeirismos. 

f) A mensagem fria: uso de linguagem acessível para facilitar o entendimento da mensagem. 

g) As figuras de linguagem: utilizadas para a ampliação de expressividade do discurso. 

Despertam a emoção e a sensibilidade no receptor da mensagem. 

h) As funções emotiva e poética: como parte das histórias nos anúncios é narrada em primeira 

pessoa, essas duas funções são as mais utilizadas. 

i) A melopéia, a fanopéia e a logopéia: a melopéia é uma poesia musicada, a fanopéia é a 

atribuição de imagens à imaginação e a logopéia é a construção de idéias e sentidos. 

j) Os estereótipos: são utilizados para permitir a rápida identificação do público e a 

compreensão da história. Colabora para o esfriamento da mensagem. 

l) A intertextualidade: todo tipo de menção ao universo cultural do público que possa ser 

identificada por ele.  

m) As figuras: palavras ou expressões utilizadas para representar algo existente no mundo 

natural. É uma das formas de criar o efeito de realidade. 

n) O discurso direto, indireto e livre: modo através do qual os personagens se comunicam e 

expõem suas opiniões. No discurso direto o personagem fala por sua própria voz, no discurso 

indireto o narrador apresenta o que o personagem diz e no discurso indireto livre, a fala do 

personagem invade a do narrador. 

o) Os testemunhais: utilização de um depoimento de uma pessoa famosa, autoridade ou um 

usuário do produto para aumentar a confiança dos consumidores. 

p) O exemplo: é usado para demonstrar a importância de se fazer essa ou aquela escolha, 

defendida pelo emissor da mensagem no seu discurso de aconselhamento. 

q) A ilustração: utilizada para comprovar alguma informação da história. 

r) A história oculta: um história secundária está acobertada pela narrativa. Um exemplo do 

anúncio do Shopping Iguatemi é citado por Carrascoza (2004, p.129). A primeira história é o 

encontro de um pai separado com o seu filho, e o filho se comporta de maneira indagativa 

buscando entender o mistério das separações. È a história vista pelos olhos do menino. A 

segunda história deixa claro que a primeira só tem sentido dentro do Shopping Iguatemi. 
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Observa-se a partir dai que para redigir um bom texto publicitário, não basta ser 

criativo. O redator publicitário tem a tarefa de produzir textos concisos, persuasivos e 

informativos de uma só vez. É preciso estar atento também à coesão e à coerência, isto é, a 

organização estrutural do texto e a organização semântica dele. Figueiredo (2005, p. 39) 

afirma que ”não é fácil escrever com coesão e coerência, mas é isso que diferencia redatores 

de curiosos”. 

A coesão em um texto é, conforme Figueiredo (2005), a maneira na qual ele é 

organizado, ou seja, a estrutura do texto deve estar bem homogênea para que cada bloco de 

informação se encaixe no próximo. É como os elementos textuais estão ligados, de um fazer 

referência ao outro. Então, manter essa organização garante que o leitor não desista da leitura, 

mantendo sempre uma linha de raciocínio para ele acompanhar até o fim.  

Enquanto a coesão é definida como organização estrutural, a coerência trata da 

organização semântica do texto. A coerência está ligada à capacidade de interpretação daquilo 

que se quer dizer, ela é a responsável pelo sentido que um texto deve ter. Essas duas 

características são essenciais para que um texto seja lido do início ao fim.  

Além da coesão e da coerência, é imprescindível, de acordo com Hoff e Gabrielli 

(2004), considerar também os elementos internos e externos do texto para que o receptor 

decodifique a mensagem. Esses elementos são a contextualização, com a função de preparar o 

leitor para a decodificação eficaz do texto; as referências, que são as informações que o 

público-alvo necessita para compreender as idéias que se apresentam no texto; a estrutura, que 

organiza as idéias no nível macro do texto; e, finalmente, os aspectos estéticos, entre os quais 

estão a folha de papel, o tipo e a cor da letra, o espaçamento. São esses elementos que 

norteiam a construção de um texto. 

Dessa maneira conclui-se que é necessário compreender os processos e as 

características do texto publicitário para que a mensagem passada para o público tenha 

sucesso garantido. 

 

2.4 LINGUAGEM AUDIOVISUAL NA PROPAGANDA 

 

Desde seu surgimento, a televisão conquista pessoas de todas as idades, 

nacionalidades, raças e classes sociais. São imagens, sons e muitas cores que juntos têm o 

poder de atrair a atenção do mundo inteiro.  E, ao longo dos anos, foi desenvolvida uma 

linguagem própria para esse meio, envolvendo formatos de entretenimento e comerciais 

específicos (FIGUEIREDO, 2005, p.117).                                                                                                                                                                  
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 A televisão é um dos meios de comunicação mais fortes porque une as vantagens dos 

recursos audiovisuais, o que permite a demonstração do produto ou serviço, conferindo-lhe 

grande poder de persuasão. Nesse meio, conseguir manter a atenção do público nos 30, 45 ou 

60 segundos de um comercial é muito difícil. Segundo Figueiredo (2005, p.118), “o desafio 

da publicidade nesse meio não é apenas chamar a atenção do consumidor no início do 

comercial, mas mantê-lo ligado, atento, seduzido em cada segundo de duração da mensagem 

publicitária”.                                                                    

Ao escrever uma idéia para televisão, é essencial pensar nas idéias básicas do enredo e 

da forma. Deve-se começar a vender no primeiro quadro e parar só no último. Não é uma 

tarefa fácil porque exige sensibilidade por parte do publicitário para emocionar o público, e, 

para isso, é preciso conhecer a alma humana. A criatividade é um fator importante para 

chamar a atenção do público porque como afirma Petit (2003, p.111), “quando não acontece 

coisa alguma num comercial, não acontece nada, não grava, não dá recall, não vende, é 

preciso que exista algo de novo, diferente, interessante, intrigante, que leve o telespectador a 

prestar atenção”. Como o próprio nome já diz, na linguagem audiovisual, imagem, sons e 

palavras devem caminhar juntas. Elas se complementam, retificam ou acrescem significados. 

É necessário tomar cuidado para que o texto não fique redundante em relação ao vídeo, nem 

incompatível a ele.  

Geralmente, os comerciais começam por colocar um problema, depois entram com o 

produto para solucioná-lo. Quando o produto não pode ser mostrado como solução dos 

problemas, porque não há elementos para isso, o recurso a ser usado é a emoção. Conforme 

Sant’Anna (2001, p.165), “através da emoção, é possível ser rápido, persuasivo e objetivo”.  

Para ser lembrado, um bom anúncio deve mexer com os sonhos e os desejos das 

pessoas. Anúncios emocionais são mais lembrados porque, além de mexer com as fantasias 

alheias, coloca o consumidor dentro da situação que se passa. Os personagens se parecem 

com o consumidor, sentem-se como ele. Um exemplo disso é o tradicional anúncio de 

margarina com a família feliz reunida pela manhã, sentados em uma mesa farta. Figueiredo 

(2005) chama esse método de retratar momentos da vida cotidiana das pessoas de “slice of 

life”, que quer dizer fatia da vida.  

Em questões técnicas, se o intuito de um comercial é criar um clima de emoção, 

suspense ou até mesmo contar uma história, o melhor é usar o formato de 60 segundos, 

porque “para começar, é preciso isolar seu filme do resto dos filmes do mesmo ‘break’ e há 

certa demora para estabelecer o tal do clima, que se faz através de um olhar, um travelling, 

uma fusão lenta, etc” (IMOBERORF, 1986, p.146 apud MEURER, 2005, p. 33).  
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Na linguagem audiovisual, os enquadramentos são utilizados para dar mais ou menos 

emoção em uma cena, assim como os movimentos de câmera. Os closes, por exemplo, “dão 

maior impacto do que os planos gerais (embora o uso acentuado deles se torna insuportável)” 

(WATTS, 1990, p.228). É imprescindível ter bom senso de enquadramento. Watts (1990, p. 

229) afirma que:  

 

o aspecto mais importante sobre o enquadramento é decidir qual o centro de 
interesse principal da imagem e, em seguida enquadrar de tal forma que a 
visão do espectador seja conduzida para ele. [...] o que se deve evitar é um 
plano geral que leve o espectador a perguntar para que parte da imagem deve 
olhar e ‘o que eles querem dizer’ 

 

Os enquadramentos mais amplos são utilizados em comerciais, para dar ao espectador 

uma visão geral da cena, podendo localizá-lo em um contexto. Porém, os de maior uso são os 

planos próximos, que por natureza são intimistas e induzem o observador à visão do que é de 

interesse a ser mostrado no produto, eliminando áreas que não precisam ser mostradas ou que 

poderiam desviar sua atenção (PINHO, 2001, p.244). 

Há também os movimentos de câmera que permitem as mudanças de tomada de uma 

forma contínua, mas seu uso excessivo pode gerar monotonia. Para isso, existem os cortes e 

passagens entre uma cena e outra. Uma das mais comuns é o fade que pode ser o clareamento 

(fade in) ou escurecimento (fade out). Se o fade for lento passa a “idéia do encerramento de 

uma seqüência de cenas; se for rápido, servirá para levar o telespectador à cena seguinte” 

(PINHO, 2001, p.245). 

Outra técnica de uso constante é a do slow motion ou câmera lenta, que é “um 

movimento ou plano que acontece mais lentamente do que a realidade” (DANCYGER, 2003, 

p.459). É uma das técnicas de vídeo que transmitem a emoção desejada no comercial.  

O ângulo de tomada igualmente causa uma grande influência psicológica no 

espectador. Se o ângulo de inclinação for para cima da câmera, trará um ar de superioridade 

ao personagem; do contrário, se o ângulo for para baixo da câmera, ocasionará a mudança de 

autoridade do personagem, diminuindo sua significação e apresentando-o de forma dominada 

(PINHO, 2001, p.247). 

Um item primordial na linguagem audiovisual é a iluminação. A luz é utilizada para 

destacar as formas dos objetos em cena e dar profundidade à imagem, já que a televisão é um 

meio bidimensional. Segundo Bonasio (2002, p.337), “a finalidade básica da iluminação é 

manipular e articular a percepção do nosso ambiente. A luz nos ajuda a sentir de forma 

específica”. A iluminação também é um elemento criativo na televisão, pois a forma como 
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uma pessoa ou objeto é iluminado colabora para o resultado de como a imagem aparecerá no 

vídeo. Através dela, pode-se orientar a atenção do espectador para determinado objeto, 

mostrando a posição dele em relação aos outros. 

Assim como os outros elementos da linguagem audiovisual, a luz também influencia 

as emoções do receptor e transmite a atmosfera do ambiente. De acordo com Bonasio (2002, 

p.337), a “luz é o ingrediente-chave da percepção visual e a orientação no tempo e espaço, 

além de afetar nossas emoções”.  O mesmo autor, dá alguns exemplos de uso da iluminação 

 

Algumas iluminações nos fazem sentir felizes, tristes, inconfortáveis e até 
assustados. A iluminação pode passar ao telespectador o clima emocional da 
cena. Exemplo: cenas bem iluminadas dão uma idéia de felicidade, alegria, e 
são usadas em programas de humor, infantis e, principalmente, diurnos. A 
iluminação em tons escuros, com muitas sombras, pode ser usada em cenas 
de tensão ou drama (BONASIO, 2002, p.337). 

  

 Bonasio (2002) também cita os dois tipos básico de luz: a luz suave e a luz dura. A 

primeira é uniforme, espalhando-se em várias direções e criando pouca ou nenhuma sombra. 

É utilizada para preencher sombras, tornar a iluminação homogênea e dar um efeito agradável 

quando ilumina o sujeito. A segunda, a luz dura, é direta e cria sombras bem definidas. É 

geralmente usada em matérias jornalísticas. Dentro desses dois tipos básicos, existem as 

gradações de mais ou menos dura e mais ou menos suave. Como exemplo desses dois tipos 

básicos, pode-se citar o sol, que por ter seus feixes luminosos na mesma direção, gera 

sombras duras, portanto está é uma luz dura. No entanto, a mesma luz solar que é rebatida em 

uma parede branca tem os feixes luminosos espalhados para várias direções tornando-se, à 

partir do refletor (parede), uma fonte de luz suave. 

A iluminação básica de uma cena é descrita por Moura (2001), dizendo que só é 

possível três posições para iluminar um assunto: luz de ataque, luz de compensação e a 

contraluz. Suas posições são sempre determinadas em função da posição da câmera e da 

posição do assunto. A luz de ataque, também chamada de key light ou luz básica, é a principal 

fonte de luz a iluminar um assunto e sua função é modelar, dar relevo. Já a luz de 

compensação, também chamada de fill light  ou luz de enchimento, é suave, difusa e ilumina 

as sombras. A compensação é o contraste e sua função é encher de luz a sombra causada pelo 

ataque. E a contraluz, ou back light, ou luz de fundo tem a função de separar o fundo do 

assunto. 

Portanto, para se obter o resultado desejado com a iluminação é preciso o 

planejamento dela entre os diretores do comercial, para que os elementos como as cores, os 
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formatos e os movimentos se destaquem com ela e a imagem gerada seja harmoniosa para o 

espectador.  

Deve-se ressaltar ainda, a influência da musicalidade no anúncio audiovisual. A trilha 

sonora atua como elemento enriquecedor do comercial, porque ela ajuda a criar o clima de 

emoção da história. “Selecionar a música tema perfeita ou uma ponte musical não é fácil e 

pode levar bastante tempo. Mas a seleção certa, usada no momento certo, pode resultar num 

efeito sinergético, no qual o áudio e vídeo produzem um efeito maior do que a soma das suas 

partes” (BONASIO, 2002, p.135). O som é uma parte fundamental da propaganda. David 

Ogilvy resume esse fato em uma frase, ele diz: “quando você não tiver nada de importante a 

dizer, diga cantando”, ou seja, “se o produto ou serviço tem um atrativo racional, explica-se 

melhor falando do que cantando. Mas quando o produto ou serviço é forte no encanto 

emocional, a melhor forma de transmitir emoção é através da música” (NERLING, 2001). A 

música é o que dá apoio à imagem. Filho (2001, p.323) reforça que “sem ela, qualquer 

produto sofre enorme perda. Grande parte da emoção está embutida no som e na música, que 

tanto contribuem para o sucesso do produto, como podem estragá-lo totalmente. Com a 

música é possível montar cenas maravilhosas”. 

Assim como filmes ficaram marcados pela sua trilha sonora, muitos comerciais são 

lembrados pela música. Ela serve para comunicar coisas que de outra forma seria difícil 

transmitir, além de servir como elemento de recordação, mantendo a imagem mais viva por 

mais tempo. Ela segmenta o público, tornando-se talvez o único caminho para prender a 

atenção do público em meio à grande quantidade de informação que os meios de comunicação 

emitem (NERLING, 2001). 

 Relacionando o som com o ser humano, sabemos que ele é composto por ondas as 

quais captamos e o cérebro interpreta. Dependendo das vivências de uma pessoa, o som pode 

trazer à tona diversas emoções e reações físicas, como Nerling (2001) afirma, provocando 

“batidas mais rápidas do coração, riso, lágrimas, agitação, lassidão ou rememorações. O som 

pode provocar movimentos e a fala, despertar lembranças e fazer surgir imagens mentais há 

muito esquecidas”. O mesmo autor diz que, dependendo da interpretação que nosso cérebro 

faz “o indivíduo ouve o belo e o grosseiro, o harmônico e o dissonante, o sutil e o estridente 

no mundo dos sons que o rodeia”, o que é válido também para as mensagens publicitárias. 

O locutor também tem um papel importante nos anúncios audiovisuais, sendo 

responsável pelas emoções causadas e na relação do público com o anúncio. A locução deve 

ser condizente com o clima do anúncio. Martins (2004, p.208) salienta a importância do 

locutor dizendo que “locutores não são pessoas que apenas têm a voz bonita; mais que isso, 
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são possuidores de uma técnica toda especial de domínio do ‘timing’  para a leitura de textos, 

modulação e inflexão corretas da voz. Dependendo do anunciante, o locutor é a própria alma 

dos comerciais”. 

Finalmente é preciso saber para qual público é destinado o comercial, qual a faixa 

etária, seu nível de instrução, sua profissão. As respostas a essas perguntas irão refletir, 

segundo Watts (1990), nos temas escolhidos, na linguagem que será usada, no tipo de gente 

que vai aparecer, na trilha sonora e em qual programação o comercial será veiculado. 

Portanto é fundamental destacar que para um comercial ter bons resultados, além dos 

conhecimentos técnicos, é necessária a criatividade e conhecimento do público por parte do 

emissor da mensagem para captar e manter a atenção do receptor, desde o início até o fim do 

comercial. 
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3 CAPÍTULO III - Os Estudos Culturais 

 

3.1 OS ESTUDOS CULTURAIS E A SOCIEDADE 

 

O término da Segunda Guerra Mundial trouxe inúmeras mudanças para a vida do 

homem. Essa vida em uma sociedade pós-guerra, tornou-se o foco principal de alguns 

estudiosos da época, dando surgimento ao campo de estudos chamado Estudos Culturais. 

Os Estudos culturais surgiram, segundo Escosteguy (2001), nos final dos anos 50 com 

base Inglaterra, pioneira na Revolução Industrial. O texto que deu origem aos estudos 

Culturais foi “The Uses of Literacy” (1957), escrito por Richard Hoggart, diante da influência 

dos meios de comunicação de massa entre membros da classe trabalhadora na Inglaterra pós-

guerra, retomando assim o estudo da cultura de massa e encarando a subjetividade como 

modo de investigar a cultura. Além do texto de Hoggart, outros dois serviram de base para a 

formação dos Estudos Culturais: “Culture and Society” (1958), de Raymond Williams e “The 

making of the english working class” (1963), de Edward P. Thompson. O primeiro estuda os 

modos de vida individuais e prega o engajamento político e o segundo, reconstrói parte da 

história da sociedade inglesa (ESCOSTEGUY, 2001). 

Inspirado nessas pesquisas, no ano de 1964, Richard Hoggart funda o Center for 

Contemporary Cultural Studies (CCCS) ligado a Universidade de Birmingham, como um 

centro de pesquisa de pós-graduação da Instituição.   

O principal eixo de pesquisa do CCCS são as relações entre a cultura contemporânea e 

a sociedade, isto é, formas culturais, instituições e práticas culturais, assim como, as relações 

com a sociedade e as mudanças sociais (ESCOSTEGUY, 2001). 

Embora não possuam a mesma opinião, os fundadores do campo dos Estudos 

Culturais, em suas obras, convergem para um ponto em comum: as relações entre cultura, 

história e sociedade. As idéias em comum entre os autores é que, através da análise da cultura 

de uma sociedade, é possível estabelecer o comportamento padronizado e as idéias 

compartilhadas pelos indivíduos que produzem e consomem as práticas culturais de uma 

sociedade (ESCOSTEGUY, 2001).  

O que singulariza o projeto dos Estudos Culturais é uma concepção específica de 

cultura, na qual cultura não é composta apenas por artefatos e textos, mas também práticas. 

Como determina Escosteguy:  
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Um conceito expandido de cultura, que inclui as formas na quais os rituais da vida 
cotidiana, instituições e práticas, ao lado das artes, são constitutivos de uma 
formação cultural, rompeu com o passado em que identificava cultura apenas com 
artefatos. A extensão do significado de cultura – de textos e representações para 
práticas vividas e suas implicações na rígida divisão entre níveis culturais distintos 
– propiciou considerarem foco toda produção de sentido. E, ao enfatizar a noção de 
cultura como prática, se dá relevo ao sentido de ação, de agência na cultura 
(ESCOSTEGUY, 2001, p.157). 

 

Portanto, de acordo com a autora, a cultura deixa de ser abordada unicamente como 

práticas compostas por textos literários e artísticos para adicionar a experiência, os modos de 

vida, além de fazer um questionamento da hierarquização entre as formas culturais ou, em 

outros termos, problematiza a existência de um padrão estético universal que exclui, 

principalmente, as culturas chamadas de inferiores. 

Através dessa problemática, segundo Escosteguy (2001), os Estudos Culturais 

desenvolveram uma tendência fundamental da crítica cultural, na qual questionam o 

estabelecimento das hierarquias entre formas e práticas culturais, estabelecidas a partir de 

oposições como cultura alta/baixa, superior/inferior, entre outros. Ou seja, a dominação nas 

mãos das classes mais altas. 

 
A cultura diz respeito aos enfrentamentos entre modos de vida diferentes, dada a 
existência de relações de poder no campo das práticas simbólicas. Logo, toma-se 
como ponto de partida que a sociedade capitalista é uma sociedade dividida 
desigualmente, e a cultura é uma das esferas onde essa divisão é estabelecida, mas 
também pode ser contestada (ESCOSTEGUY e JACKS) 

 

Associar o conceito de cultura à idéia de práticas converge para o sentido de ação, mas 

também, enfatizando a cultura como prática, ajuda a localizá-la num espaço econômico e 

social. 

 Através das mudanças que estão fragmentando “as paisagens culturais de classe, 

gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no passado, nos tinham fornecido 

sólidas localizações como indivíduos sociais” (HALL, 2006, p.9), as identidades têm sofrido 

constantes deslocamentos. Essas transformações estão mudando a idéia que temos de que 

somos indivíduos integrados, o que consequentemente acarreta em um duplo deslocamento do 

sujeito, ou seja, “a descentração dos indivíduos tanto de seu lugar no mundo social e cultural 

quanto de si mesmo” (HALL, 2006, p.9). Essa descentração constitui em uma crise de 

identidades. 

 
A questão da identidade está sendo extensamente discutida na teoria social. Em 
essência, o argumento é o seguinte: as velhas identidades, que por tanto tempo 
estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e 
fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado. A 
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assim chamada “crise de identidade” é vista como parte de um processo mais amplo 
de mudança, que está deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades 
modernas e abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma 
ancoragem estável no mundo social (Hall, 2006, p.7). 

 
 

 O fenômeno que causa esse deslocamento de identidades chama-se globalização. Hall 

(2006) conceitua globalização como “um complexo de processos e forças de mudança”. São 

processos que atravessam fronteiras, integrando e agregando comunidades, propondo novas 

combinações de espaço-tempo tornando o mundo mais homogêneo. A globalização “diminui” 

o mundo, tornando as distâncias mais curtas e as notícias mais rápidas.  

Os meios de comunicação, crescentes desde o pós-guerra, contribuíram para a 

globalização, tornando as culturas exteriores conhecidas por todo mundo. Segundo Hall 

(2006), a propagação de novas culturas, num mundo sem fronteiras, fez com que o homem 

perdesse seu caráter local provocando um deslocamento das identidades nacionais.  

A identidade nacional é uma das principais fontes das identidades culturais. Ela não 

está literalmente impressa no nosso sangue, mas é como se fizesse parte da nossa natureza. O 

indivíduo tem a necessidade de identificar-se como parte de um grupo, sociedade, classe, 

estado ou nação, ou seja, algo que possa chamar de lar. A identificação nacional, além de ser 

importante, é uma forma moderna de distinção. Numa era pré-moderna, as distinções entre os 

povos, que eram feitas através de tribos, religião e região geográfica foram sendo transferidas 

de forma gradativa, à cultura nacional. (HALL, 2006, p.49) 

As identidades nacionais são formadas ao longo do tempo, através da história da 

nação. Segundo Hall (2006), isso contribui para a criação de padrões de alfabetização e a 

propagação de uma única língua como meio de comunicação em toda nação, criando uma 

cultura homogênea. 

Por meio do fenômeno da globalização e o conseqüente deslocamento das identidades 

culturais nacionais Hall (2006), propõe três possíveis rumos sobre as identidades culturais: ou 

as identidades nacionais estão se desintegrando como resultado do crescimento da 

homogeneização cultural e do “pós-moderno global”; ou as identidades nacionais, locais e 

particulares estão sendo reforçadas pela resistência à globalização; ou as identidades nacionais 

entrando em declínio, e novas identidades (híbridas) estão tomando seu lugar. 

Hall (2006) afirma que, através dos deslocamentos de identidades por meio da 

globalização, essas identidades estão sujeitas a mudanças históricas e políticas, 

desencadeando a formação de novas identidades culturais através da assimilação de novas 

culturas. O autor chama isso de tradução. 



 33 

Entretanto, há alguns esforços na busca de recuperação das unidades e da cultura 

anterior, ou seja, de se manter as identidades. É isso que Hall (2006) denomina tradição. O 

conceito de tradição, segundo Hall (2006, p.54), é “um conjunto de práticas, de natureza ritual 

ou simbólica, que buscam inculcar certos valores e normas de comportamentos através da 

repetição, a qual, automaticamente implica continuidade com um passado histórico 

adequado”.   

Dessa maneira, entende-se que a globalização ou acabará levando as identidades 

culturais a retornarem as raízes, ou elas desaparecerão por meio da assimilação e 

homogeneização, através da formação de novas identidades. A formação de novas identidades 

será por meio do cruzamento entre várias histórias e culturas.  

 

3.2 CULTURA REGIONAL 

  

Era comum afirmar na década de 70 que o mundo estaria se homogeneizando e que 

estávamos a caminho de uma única cultura padronizada que acabaria com as culturas 

nacionais e regionais.  Jacks (1998) destaca que, na medida em que a globalização avança, 

mais a questão da tradição e do regionalismo é colocada em questão. Ela torna o mundo 

menor e fica cada vez mais difícil de identificar-se com categorias como Estados Unidos, por 

exemplo. A autora afirma que  

 
É natural, portanto, que a questão das diferenças se recoloque e que haja um intenso 
processo de construção de identidades e que os atores sociais procurem objetos de 
identificação mais próximos. Somos todos cidadãos do mundo na medida em que 
pertencemos à espécie humana, mas necessitamos de marcos de referência que 
estejam mais próximos de nós (JACKS, 1998, p. 9).  

 

O grande responsável por essa homogeneização cultural, de acordo com Jacks (1998), 

é o processo crescente de urbanização e a integração das redes de comunicação de massa, o 

que acaba uniformizando os hábitos e atitudes da população. Assim se perde a diversidade 

cultural, mas por outro lado observa-se a afirmação dos mais diferentes tipos de identidades 

inclusive as regionais, que reforçam suas diferenças como forma de distinção do resto do país. 

Por região, no seu aspecto geográfico, entende-se 

 
uma área territorial de condições ambientais particulares como solo, o clima, o 
regime hidro e orográfico, vegetação fauna; antropossociologicamente, pelos seus 
habitantes e sua estrutura social: população, raça, língua, crenças, costumes e 
tradições, organização familiar e política, economia, maior ou menor grau de 
abertura às influências exteriores, vias de acesso e meios de comunicação 
disponíveis (Jacks, 1999, p.70). 
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Ou seja, cada região tem duas peculiaridades, o que a torna única. A cultura regional, 

segundo Jacks (1998, p19) é composta por “práticas culturais que diferenciam determinado 

grupo, fornecendo-lhe uma identidade própria” e em um sentido mais amplo, ela “abrange 

todos os níveis de manifestações de uma determinada região, que caracterizem sua realidade 

sociocultural” (JACKS, 1998, p. 19).  

A cultura regional retrata as peculiaridades de um povo. Em se tratando de Rio Grande 

do Sul, o povo gaúcho possui características únicas, traçadas através da história. Por muito 

tempo na literatura riograndense o gaúcho foi idolatrado como herói. Isso se deve ao 

“enaltecimento de um passado guerreiro, onde o historiador busca nas lutas fronteiriças com 

os castelhanos vitórias grandiosas, lances de heroísmo e, dominando o cenário do pampa, 

‘verdadeiro campo de batalha’, encontra-se a figura altaneira, viril e destemida do gaúcho” 

(PESAVENTO, 1984, p.67 apud JACKS, 1998, p. 21). 

No Rio Grande do Sul, o retorno às raízes deu-se de várias formas, como o uso da 

bombacha, o hábito de tomar chimarrão, a retomada de expressões que já haviam sido 

esquecidas como “tchê” e “gaudério”. A cultura tradicional saiu dos CTGs e espalhou-se pelo 

cenário urbano (JACKS, 1998, p.15). 

 

3.2.1 Tradicionalismo gaúcho 

 

A palavra tradição vem do latim, do verbo tradere (traditio, traditionis), que quer dizer 

trazer até, entregar. Em sentido mais amplo, tradição quer dizer o culto dos valores que os 

antepassados nos legaram3. 

O tradicionalismo é um movimento cultural que surgiu no Rio Grande do Sul. Seus 

precursores foram intelectuais que faziam parte da Sociedade Literária Partenon Literário, 

fundada em 1868 em Porto Alegre, e queriam “ser porta vozes do telurismo que sentiam fazer 

parte dos habitantes do Sul do país” (JACKS, 1998, p.33). Essa é a chamada primeira fase do 

tradicionalismo. 

A segunda fase ou o tradicionalismo propriamente dito iniciou-se com a fundação do 

35 Centro de Tradições Gaúchas de Porto Alegre, em 1948, por um grupo de estudantes 

vindos do interior do estado. O CTG teve o nome dado em homenagem a Revolução de 1835 

e foi organizado de acordo com a hierarquia de uma estância: o presidente foi chamado de 

                                                 
3 http://www.mtg.org.br 
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“patrão”, o vice-presidente de “capataz”, o secretário de “sota-capataz”, o tesoureiro de 

“agregado” e os diretores de departamentos de “posteiros”. Os conselhos deliberativos ou 

consultivos são chamados de Conselho de Vaqueanos e os departamentos de Invernadas 

(JACKS, 1999, p.74). O que levou o grupo a fundar esse movimento foi, segundo Jacks 

(1999), “o estado de coisas em que se encontrava o Brasil pós-guerra, refletindo a situação no 

Rio Grande do Sul”.  

A partir daí surgiram centenas de Centros de Tradições4 no estado e no resto do país. 

A proliferação deles iniciou um movimento que ,em 1966, foi oficialmente chamado de 

Movimento Tradicionalista Gaúcho – MTG, que tem por função atuar como “catalisador, 

disciplinador e orientador das atividades de seus filiados, preconizando a Carta de Princípios 

do tradicionalismo Gaúcho” (MARIANTE, s/d, p.13 apud JACKS, 1999, p. 74). 

É importante lembrar que todos os movimentos culturais riograndenses foram  

 
empreendidos pelas classes dominantes. [...] Alguns desses movimentos chegaram 
a ter respaldo nas classes mais populares certamente por lançarem mão de signos 
por elas identificados, como é o caso do Tradicionalismo, que tem seu maior 
contingente de seguidores nas camadas mais baixas da população (Jacks, 1998, 
p.19). 

  

É necessário salientar que a identidade gaúcha é constituída de várias subculturas 

provenientes de correntes migratórias como a açoriana, a alemã, a italiana, a polonesa, a russa, 

a japonesa, a judia e a negra e ainda a cultura gaúcha, que segundo Jacks (1999) “contém a 

simbologia usada para firmar sua identidade no confronto com outras regiões brasileiras”. A 

hegemonia da cultura gaúcha, de acordo com Oliven (1990, p.19 apud JACKS, 1999, p.72) 

 
A representação da figura do gaúcho com suas expressões campeiras, envolvendo o 
cavalo, a bombacha, o chimarrão e a construção de um tipo social livre e bravo 
serviu também de modelo para grupos étnicos diferentes, o que estaria a indicar que 
esta representação une os habitantes do Estado em contraposição ao resto do País. 

 

É preciso apontar alguns elementos que constituem a cultura regional e a fazem 

reconhecível. Numa primeira instância é fácil identificar os elementos que caracterizam a 

identidade gaúcha como o sotaque, linguajar, modo de ser, as tradições, mitos, hábitos 

alimentares. Mas segundo Jacks (1999, p.86), difícil é definir “em que medida, com que 

relações, com que repercussões se constitui essa identidade”, justamente porque ai, segundo a 

autora, estão diversos fatores para essa construção como “o Estado, os meios de comunicação 

de massa, a escola e as práticas culturais como um todo”. 

                                                 
4 É importante lembrar que CTGs são fenômenos urbanos. Não existem no meio rural. 
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Em função disso, Leal (1991, p.24 apud JACKS, 1999, p.86), sugere o entendimento 

da identidade gaúcha em dois níveis, o primeiro é a representação oficial do gaúcho, muito 

utilizada pelos meios de comunicação de massa, pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho e 

pelo Estado. Em segundo, os valores vivenciados nas práticas rotineiras pelos peões de 

estância como “quem são os gaúchos” e “o que pensam de si mesmos”. O primeiro caso 

refere-se à ideologia, ao passo que o segundo, trata-se da cultura numa visão antropológica e 

suas significações (as formas de viver, agir e pensar). 

Jacks (1999) faz uma relação dos valores que a identidade gaúcha tem: 

 
Os valores ligados à ideologia são o ideal de bravura, a coragem e a índole 
guerreira; regras de vestir, pensar e de comportamento; a invenção da figura da 
mulher (que não faz parte da cultura campeira) e a unicidade da cultura gaúcha que 
diferenciaria o Rio grande do Sul do resto do país. Os valores ligados à cultura são 
a honra, o respeito (pelo adversário e pela mulher), a cordialidade, a disputa, o 
linguajar metafórico (JACKS, 1999, p.86).  

 

 

    A autora ainda cita alguns indicadores da cultura regional, como costumes e práticas 

cotidianas ligados à cultura gauchesca. Entre eles está o chimarrão, que simbolicamente 

traduz uma prática “democrática, associativa e fraternal” (JACKS, 1999, p.89), servindo 

como uma espécie de cachimbo da paz que reúne as pessoas; o churrasco, que é um costume 

alimentar que surgiu juntamente à primeira atividade econômica da região, a pecuária, e se 

expandiu para o resto do país; a pilcha, indumentária típica masculina aprovada pelo Poder 

Legislativo para uso em cerimônias oficiais e também em dias de festas, aos fins-de-semana e 

em visitas a CTGs (onde é obrigatório o uso); e ,por fim, a música regional, preferida pelos 

estratos socioeconômicos mais baixos da população. 

 

3.3 ESTUDOS CULTURAIS E PROPAGANDA NO RIO GRANDE DO SUL 

 

 Se a essência da persuasão está em captar e compreender os valores do receptor da 

mensagem para, futuramente, casá-los com as características do produto ou serviço, então 

para este trabalho devemos abordar a cultura regional também. 

 Em relação à propaganda e à cultura, Sampaio (2003) diz que: 

 
a propaganda é uma das grandes formadoras do ambiente cultural e social de nossa 
época. Isso porque trabalha a partir de dados culturais existentes, recombinando-os, 
remodelando-os, e sobre alguns dos instintos mais fortes dos seres humanos: o 
medo, a vontade de ganhar, a inveja, o desejo de aceitação social, a necessidade de 
auto-realização, a compulsão de experimentar o novo, a angústia de saber mais, a 
segurança da tradição (SAMPAIO, 2003, p. 36). 
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 Todo grupo social tem sua própria escala de valores e é essa escala que torna os povos 

distintos entre si. Os gaúchos, por exemplo, distinguem-se dos outros povos porque têm uma 

escala de valores muito característica. Mas é claro que a tradição não é uma exclusividade 

gaúcha. 

 A partir dessa reflexão, a propaganda soube utilizar muito bem desse tradicionalismo 

gaúcho. Ela ajudou a resgatar o nativismo presente nos gaúchos. 

 
a publicidade desempenhou um papel bastante importante na medida em que se 
utilizou  fortemente da linguagem regional em suas campanhas, absorvendo as 
tendências da época. Seguindo a mesma perspectiva, a que acredita que os meios de 
comunicação em geral podem construir ou consolidar identidades culturais, trata-se 
aqui a publicidade como um dos vetores deste segmento que pode desempenhar esse 
papel  (JACKS, 2003, p.91). 

 

A primeira propaganda que foi ao ar exaltando a cultura gaúcha foi por volta de 1971. 

Não foi bem aceita devido ao fato de a propaganda vender chá solúvel para substituir o 

chimarrão e café solúvel, num lugar onde não existia o hábito de tomar café desse tipo e, além 

disso, por utilizar um ícone do tradicionalismo, Paixão Côrtes (JACKS, 2003, p. 95). 

Depois disso, os comerciais desse tipo desapareceram das telas, voltando com toda 

força em por volta de 1980/1985. Foi nesse período que as propagandas com apelos na 

tradição gaúcha ganharam mais notoriedade devido ao fato de no ano de 1985 comemorar-se 

o Sesquicentenário da Revolução Farroupilha. Nesse ano, segundo Jacks (2003) foram 

registrados cerca de 100 comerciais com a temática regional. A grande maioria dos casos 

tratava-se de campanhas institucionais, para instituições financeiras, empresas tradicionais do 

estado e para o Governo Estadual, que explorou ao máximo a temática. Também houve 

muitas campanhas comerciais e promocionais que utilizaram esse viés para vender seus 

produtos e serviços. Nesse mesmo ano, o banco oficial do Estado, Banrisul, teve duas 

campanhas, uma com seis comerciais e outra com dez (JACKS, 2003, p.98). 

 A valorização das particularidades e dos regionalismos culturais  é inegável no atual 

momento histórico social. A abordagem dos valores de um povo é muito comum na 

propaganda, chama-se, conforme Figueiredo (2005) método da emulação ou “slice of life”, no 

qual levamos em consideração primeiramente os valores do consumidor, para depois associá-

los às características do produto. Ou seja, conciliar a visão de mundo do produto anunciado 

com a visão de mundo do consumidor. Para isso, é preciso um grande conhecimento do 

público-alvo a ser atingido. Devemos conhecer sua ideologia, seu universo cultural e 

reproduzi-los, construindo discursos de acordo com a visão de mundo que o consumidor tem.
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 Ao mesmo tempo em que são incorporados costumes  e valores de outras culturas aos 

hábitos do cotidiano, em todas as latitudes, os localismos voltam a ser valorizados. Há uma 

busca das particularidades e o senso de diferença se intensifica cada vez mais na propaganda. 

 

3.3.1 O caso Banrisul 

 

 O Banco do Estado do Rio Grande do Sul foi criado em 12 e setembro de 1928 pelo 

então governador do Estado Getúlio Vargas, com o objetivo inicial de fazer empréstimos a 

longo prazo aos pecuaristas locais. Em 1998, o Banrisul incorporou a Caixa Econômica 

Estadual consolidando-se como a maior rede de distribuição de verba do Sul do país e 

tornando-se um banco de varejo. 

Em se tratando de propaganda, na década de 80 o Banrisul teve duas campanhas que 

utilizavam a temática regional. Uma tinha o título de “Projeto RS – fala, alma gaúcha” que 

continha seis comerciais, e a outra que continha dez comerciais tinha como título “O banco da 

gente farroupilha”, cada uma delas retratando as características dos habitantes do estado 

(JACKS, 1999). Na época, a conta da empresa era da MPM Propaganda. 

Desde 2003, o Banrisul é cliente da Dez Propaganda, e se posiciona como “O banco 

que une os gaúchos”, mostrando que é um banco feito para todas as pessoas, de todas as 

classes sociais, raças, do interior ou da capital, promovendo a união de esforços para o 

desenvolvimento econômico do estado. Com a agência, a empresa teve duas campanhas: a 

Orgulho Gaúcho, que possui dois comerciais que serão analisados através deste trabalho e 

atualmente está no ar a campanha “Isso é Banrisul”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

4 METODOLOGIA 

 

  Para identificar quais estratégias de persuasão foram utilizadas na criação dos 

anúncios audiovisuais foi feita uma pesquisa de caráter qualitativo. Foram analisados dois 

comerciais de televisão veiculados no ano de 2005 e no ano de 2006. Os comerciais 

analisados são da campanha “Orgulho Gaúcho”, do banco Banrisul. A agência responsável 

pela criação das peças é a Dez Propaganda de Porto Alegre – RS. 

Primeiramente, para angariar subsídios teóricos foi realizado um levantamento 

bibliográfico sobre propaganda, estudos culturais, persuasão, texto publicitário, trilha e 

imagem. Isso confere o suporte teórico do trabalho.                                                                                                                                                                                                                                                          

Logo após, foi feita a transcrição dos roteiros e das locuções das peças para, 

posteriormente, fazer a identificação das estratégias persuasivas verbais e/ou não-verbais 

utilizadas para atingir o público-alvo. 

 Finalmente, a análise dos comerciais foi executada com base no referencial teórico do 

trabalho. 
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5 DESCRIÇÃO  E ANÁLISE DOS COMERCIAIS 

 

 Os dois comerciais escolhidos são compostos por uma seqüência de cenas. Em ambos, 

é notável o uso de pessoas de raças e idades diferentes, mostrando a diversidade étnica do 

Estado, e também a união, o trabalho em grupo dos personagens, todos com sorriso no rosto 

declarando seu amor ao Rio Grande do Sul através da exaltação à bandeira, um elemento 

comum aos dois comerciais.  

 Além disso, os audiovisuais possuem 60 segundos, locução masculina em off5, trilha 

sonora e assinatura. A locução do comercial de 2005 é uma voz masculina, de um homem em 

torno dos 60 anos, que lembra os declamadores de poesias gauchescas. No comercial de 2006, 

nota-se que a voz do locutor é de uma pessoa mais jovem. Quanto à trilha sonora, no 

comercial de 2005 foi utilizada primeiramente a melodia da música “Céu, sol, sul” do grupo 

tradicionalista Os Serranos, e depois entra o refrão da música, enquanto no segundo foi 

utilizado o hino do Rio Grande do Sul cantarolado. 

  

 

5.1. COMERCIAL DE 2005 

 

 A narrativa inicia em plano americano6 dentro de um apartamento, quando uma 

mulher de mais ou menos 30 anos abre a cortina de pano da janela. Após isso, corta7 para o 

lado de fora do prédio. Nesse momento, em plano geral8, ela (com um sorriso no rosto) 

estende uma bandeira com as cores do Rio Grande do Sul pela janela com a palavra 

“orgulho”, escrita em letras maiúsculas.  

Na cena seguinte corta para uma criança em plano americano, jogando uma lata de 

tinta amarela em um muro branco. Após, corta em primeiro plano para uma mulher por volta 

de 25 anos, sorrindo, vestindo um boné, com o rosto manchado de tinta pichando o muro com 

um spray verde. Depois, corta para um homem negro, com o ponto de vista do observador, de 

uns 25 anos também, que balança o pincel e joga tinta amarela no mesmo muro. Corta em 

contra plongé9 para a mesma mulher de boné. Ela está usando um rolo para pintar com tinta 

                                                 
5 Locução em off é a locução sobre as imagens durante a qual o locutor não aparece em cena. 
6 Plano no qual o personagem é enquadrado da cabeça até o meio da coxa. 
7 Transição entre duas cenas ou dois planos. 
8 Plano no qual enquadra o topo da cabeça até os pés do personagem. 
9 Câmera posicionada em nível mais baixo do que o objeto enquadrado. 
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vermelha o muro. O próximo plano se utiliza de uma panorâmica vertical10, mostrando um 

adolescente pintando a pincel o muro com uma tinta verde. 

Neste momento, é possível perceber que esses quatro personagens (a criança, a 

mulher, o homem negro e o adolescente) estão pintando o muro juntos. O objeto que pintam é 

uma bandeira do Rio Grande do Sul. Tem-se um plano geral dessas pessoas paradas frente ao 

muro, sorrindo para a câmera, e, ao fundo, a bandeira do Rio Grande do Sul com a palavra 

“trabalho” escrita em letras maiúsculas. 

Na cena seguinte, aparecem crianças correndo para entrar em um ônibus. Enquanto 

umas delas saem do ônibus carregando uma bandeira enrolada, outras permanecem dentro 

dele para ajudar a estendê-la no lado de fora do ônibus. Na bandeira, produzida através de 

retalhos de tecido nas cores verde, vermelha e amarela nos mais variados tons, está escrito a 

palavra “união”. As crianças entram no ônibus e colocam a cabeça para fora da janela que está 

estendida a bandeira batendo palmas. 

Em seguida, tem-se a imagem de duas filas paralelas de carros parados em um 

semáforo. Enquanto começa a tocar o refrão da música em que diz: “É o meu Rio Grande do 

Sul, céu, sol, sul, terra e cor. Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor”, 

aparece um plano detalhe nas patas de um cavalo correndo. Abre o plano e observa-se um 

gaúcho a cavalo em meio ao trânsito, segurando uma bandeira do Rio Grande do Sul com a 

palavra tradição estampada nela. Em plano geral, são mostrados os carros parados, o gaúcho 

passando pelo meio deles e, ao fundo, uma placa de uma agência do Banrisul. 

A última cena mostra diferentes pessoas reunidas, vestidas com camisetas brancas, em 

um lugar a céu aberto, segurando bandeiras, como as que apareceram ao longo do comercial 

com as palavras “liberdade”, “paixão”, “tradição”, “trabalho” entre outras, e, por fim, aparece 

um menino balançando a bandeira que diz “orgulho gaúcho” e, atrás dele, desce um pano com 

o nome do banco e a logomarca do Governo do Estado. 

Fecha o comercial com a assinatura “Banrisul, o banco que tem orgulho de ser gaúcho. 

Governo do Rio grande do Sul”. 

 

- Locução 

Nos olhos desde criança, trago a confiança de que sou capaz. 

E nas mãos eu carrego a história de um povo bonito que trabalha e faz. 

Com a voz, eu canto meus valores, dentro do meu peito eu guardo a paixão. 

                                                 
10 Rotação da câmera em torno de seu eixo vertical. 
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E nos braços eu tenho bem forte o abraço da nossa união. 

 

- Parte cantada, música “Céu, sol, sul” do grupo tradicionalista Os Serranos 

“É o meu Rio Grande do Sul,  

céu, sol, sul, terra e cor 

onde tudo que se planta cresce 

e o que mais floresce é o amor.” 

 

ANÁLISE 

É necessário salientar que os dois comerciais analisados são anúncios de branding e 

não institucionais (de acordo com item 1.3.1), porque o anúncio deixa claro ao público o seu 

posicionamento e a personalidade de marca da empresa.  

Para isolar o comercial dos outros veiculados no mesmo intervalo, a locução começa 

variando entre 4 e 6 segundos após o início da peça.  O tempo de duração do comercial de 

2005 é de 60 segundos, o que permite o estabelecimento do clima que envolverá o receptor 

com o comercial, enquanto o comercial de 2006 tem o tempo de duração de 30 segundos. No 

entanto, a trilha sonora começa concomitantemente aos dois comerciais, preparando o 

espectador para a mensagem. 

 A locução masculina do comercial veiculado em 2005 possui um timbre grave e nota-

se que a voz é de uma pessoa de idade, por volta dos 60 anos, falando o texto como se tivesse 

declamando uma poesia, um ato comum à cultura gaúcha. Isso remete à tradição que os 

gaúchos carregam consigo. O caráter emocional dado pelo locutor está no fato do texto ser um 

poema e conter rimas ao final de cada estrofe, além da ênfase em algumas palavras como 

“trabalha”, “faz”, “valores”, “paixão”, “abraço” e “união”, destacando características do 

público ao qual o comercial é direcionado.   

 O texto em primeira pessoa mostra o recurso de utilizar as funções emotiva e poética 

(conforme item 2.2), as quais aproximam o produto/serviço anunciado do público assim como 

a utilização da intertextualidade com termos presentes no universo cultural do receptor como 

“confiança”, “história”, “povo bonito”, ”valores”, “paixão” e “nossa união”, com o intuito de 

identificar e aproximar o público-alvo com o comercial. 

 A utilização de estereótipos também está presente, quando o locutor diz “povo bonito 

que trabalha e faz” mencionando a bravura, a coragem que vem inserida na história dele, de 

um povo que não tem medo de sonhar e lutar para conseguir chegar onde quer. É a referência 

ao povo que trabalha arduamente para garantir o seu sustento e mover a economia do estado.  
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Está presente aí a necessidade de afeto, a terceira na escala da Teoria de Maslow descritas no 

item 2.1, na qual se encontra a necessidade básica do homem de pertencer a determinado 

grupo. É uma das mais utilizadas pela propaganda para vender produtos e serviços. A frase 

“dentro do meu peito eu guardo a paixão” mostra o orgulho de nascer no Estado do Rio 

Grande do Sul.  

 A partir do que foi estudado sobre trilha, a trilha sonora utilizada fomenta o 

envolvimento emocional do público principalmente quando entram as vozes cantando o refrão 

da música e também pelo fato da maioria dos gaúchos terem conhecimento dela. Mesmo 

estando em segundo plano, ela serviu para ambientar o público no início da narrativa. A 

utilização da melodia no início e a ausência de variações abruptas de tons colabora para a 

narrativa, além de endossar as palavras do texto. No momento da aparição do gaúcho em meio 

aos carros, é que surgem vozes cantando o refrão da música “Céu, sol, sul” do grupo 

tradicionalista Os Serranos, em que diz: “É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, 

onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor”, e que serve para afirmar a 

identidade gaúcha, de acordo com o que foi estudado no item 3.2.1, também se 

subentendendo que o estado é auto-sustentável e que todos têm orgulho de ter nascido nele. 

 As técnicas de vídeo utilizadas foram a de slow motion11, o que traz mais sensibilidade 

ao comercial através dos movimentos que foram suavizados por essa técnica, 

complementando o clima de emoção; e o posicionamento da câmera em contra plongé, 

subentendendo-se a superioridade do povo gaúcho e dos seus valores. O comercial é bem 

iluminado, destacando bem as formas dos objetos e as cores utilizadas, passando a sensação 

de felicidade. 

Outro ponto primordial foi a utilização de personagens comuns suscitando a 

identificação do público, e consequentemente atingindo um número maior de receptores. A 

escolha de atores de diversas idades e etnias representa a multiplicidade racial dos habitantes 

do estado. Essas pessoas são vistas trabalhando juntas, reforçando o sentimento de união, 

característica essencial do gaúcho. 

Quanto ao texto desse comercial, podemos observar o uso do esquema aristotélico de 

persuasão. Podemos notar que as provas aparecem nas frases ”Nos olhos desde criança, trago 

a confiança de que sou capaz, e nas mãos eu carrego a história de um povo bonito que 

trabalha e faz. Com a voz, eu canto meus valores, dentro do meu peito eu guardo a paixão. E 

nos braços eu tenho bem forte o abraço da nossa união”, as quais mostram as características 

                                                 
11 É o mesmo que câmera lenta.  A cena acontece mais lentamente que a realidade. 
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do banco através dos valores do povo. Observa-se também a peroração através da assinatura 

“Banrisul, o banco que tem orgulho de ser gaúcho. Governo do Rio grande do Sul”, para 

reforçar a marca do banco. 

 No decorrer do comercial, são pintadas, erguidas e estendidas diversas bandeiras com 

as cores na mesma disposição da bandeira oficial do Estado e cada uma tinha escrita uma 

característica do povo gaúcho, como a união, o trabalho, o orgulho, a liberdade e a paixão 

para dar ênfase ao texto no qual também aparecem no texto que são os valores que todo 

gaúcho carrega consigo. 

 

 

5.2 COMERCIAL DE 2006 

 

 Com um fade in12 aparece um céu de pôr do sol. Em seguida, com um travelling13, é 

possível ver que duas crianças (uma loira e outra negra) em plano geral, dentro de uma 

camionete, observam as caixas de frutas na traseira do veículo. Supõe-se que elas haviam sido 

colhidas durante o dia. No vidro do carro há uma bandeira do Rio Grande do Sul. 

Na cena seguinte, aparece a ponta de uma embarcação com uma pequena bandeira do 

Rio Grande do Sul, ao fundo se enxerga o mar. 

Em plano geral, com um contra plongé ao pé de uma escada de um prédio, descem 

correndo algumas crianças. No prédio há faixas com as cores da bandeira do Estado. 

 Em plano americano, a professora observa seu aluno desenhar a bandeira do Estado no 

quadro negro. Ao terminar, ele vira e apresenta a bandeira e os colegas aplaudem, enquanto 

ele faz um gesto de reverência. Após isso, com um travelling até um caderno aberto em uma 

classe tem-se um plano detalhe e em animação, observa-se um boneco de “palito” balançando 

a bandeira do Rio Grande do Sul. 

 Ato seguinte, em contra plongé, um guindaste ergue um container com a bandeira do 

estado estampada nele. Em plano geral é possível ver um homem por volta dos 35 anos, que 

faz anotações em um formulário enquanto o outro sinaliza o operador do guindaste. Através 

de um travelling em curva, duas meninas que estão apoiadas em uma cerca são mostradas em 

plano médio. Corta a cena para um plano geral de três amigos caminhando abraçados em uma 

rua cheia de árvores, de costas para a câmera enrolados na bandeira do Rio Grande do Sul. 

                                                 
12 Transição relativamente lenta e suave entre o preto e uma imagem qualquer. É o clareamento da imagem. 
13 Movimento da câmera que pode ser para frente (in), para trás (out), para cima, para baixo, para os lados ou 
combinado. 
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 Finalizando o comercial, com uma tomada de cima, uma multidão aplaude em volta da 

bandeira que tem a frase “Orgulho gaúcho” escrito. Após, entra a logomarca do banco e a 

assinatura “Banrisul, o banco que tem orgulho de ser gaúcho. Governo do Rio grande do Sul”. 

 

- Locução 

Tradição, ideais, cultura, origens, confiança, futuro. Não existe lugar mais seguro que o nosso 

banco para guardar os valores da nossa paixão. 

 

ANÁLISE 

 No comercial veiculado em 2006, também há um tempo de 4 a 6 segundos antes de 

começar a locução, e a trilha começa juntamente com o anúncio. Dessa vez a locução 

masculina é de uma pessoa mais jovem, mostrando a capacidade de desenvolvimento do 

Estado. A trilha sonora utilizada foi o hino do Rio Grande do Sul cantarolado, na qual serve 

como elemento de identificação entre o público e o produto, pelo fato do povo gaúcho ter 

conhecimento do hino do estado, fomentando o envolvimento emocional do público. 

 Se, no primeiro comercial, mostravam pessoas trabalhando juntas em prol da bandeira, 

nesse, são mostrados os frutos do trabalho. Nesse comercial há a utilização de crianças e 

jovens, representando o futuro do Estado. 

 Em todas as cenas do comercial, a bandeira do Estado está presente, seja em um 

container, seja no rosto das meninas ou em um barco de pesca. No texto desse comercial, 

também foi utilizada a intertextualidade (conforme item 2.2) por meio do uso de palavras 

conhecidas dos gaúchos, as quais retratam seus valores e características, como: “tradição, 

ideais, cultura, origens, confiança, futuro”. A tradição dos costumes, os ideais de crescimento, 

a cultura sólida, as origens bem definidas, a confiança no seu potencial e um futuro rico e 

promissor pela frente. E, finalizando com a frase “Não existe lugar mais seguro que o nosso 

banco para guardar os valores da nossa paixão”, que atua como as provas no esquema 

aristotélico, justificando as vantagens do serviço que está sendo anunciado. Essa frase tem um 

duplo sentido, primeiro os valores do povo que também são os que o banco possui, e em 

segundo os valores (dinheiro) que são frutos do trabalho. A frase do texto sugere que 

guardando o dinheiro no Banrisul, o cliente tem a segurança de que ele estará bem guardado, 

além do banco ser rentável e que tem as mesmas características dos gaúchos e por que é 

originário do estado. Há ai uma personificação da empresa. 

 Em relação ao texto, no comercial de 2006, o exórdio se dá com a palavra “tradição, 

ideais, cultura, origens, confiança, futuro”, chamando a atenção do público para o comercial.  
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Por fim, tem-se a peroração, que conclui o raciocínio através da assinatura do comercial 

“Banrisul, o banco que tem orgulho de ser gaúcho. Governo do Rio grande do Sul”, 

lembrando a marca do anunciante. 

Em questões técnicas, foi utilizado o contra plongé que serve para destacar a 

superioridade da figura do gaúcho e o travelling, dando mais mobilidade e movimento as 

cenas, de acordo com o item 2.3. O comercial também é bem iluminado, trazendo a sensação 

de alegria ao espectador e destacando bem as cores. 

 No final de ambos comerciais, há a reunião de pessoas em torno da bandeira que tem 

escrito “orgulho gaúcho”, mostrando a união e o espírito acolhedor dos habitantes do estado 

reforçando o posicionamento do banco no qual é “O banco que une os gaúchos”. Outro ponto 

importante a se destacar, é que foi utilizado o método da emulação, na qual segundo 

Figueiredo (2005), é a relação entre o universo cultural do receptor com o universo do banco, 

mostrando que o banco é um “cidadão” gaúcho e igualmente aos habitantes do estado, tem 

orgulho de ter surgido aqui. Nesse caso a concentração dos argumentos está em utilizar os 

valores dos gaúchos de união, trabalho, paixão e orgulho foram utilizados como 

características do banco para criar um relacionamento entre empresa e público. 

 A assinatura “Banrisul, o banco que tem orgulho de ser gaúcho. Governo do Rio 

Grande do Sul” serve para salientar o sentimento de “patriotismo” da empresa e firmar a 

identidade gaúcha. Tem-se nela o reforço de tudo aquilo que já foi mostrado e dito no 

comercial. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Este trabalho teve como objetivo constatar quais as estratégias persuasivas utilizadas 

pela propaganda em dois comerciais de branding. Ao identificá-las, foi possível fazer a 

relação entre persuasão e Estudos Culturais. Por meio da análise de dois comerciais de uma 

empresa que atua no setor de serviços, um banco estadual, foi possível detectar vários apelos 

persuasivos empregados na criação dos comerciais. 

 Em síntese, é possível observar que os comerciais atuam sob o recurso persuasivo da 

emulação ou “slice of life” , na qual são levados em conta os valores do público receptor. 

Outro fator interessante é que os comerciais recorrem à necessidade humana de pertencimento 

a grupos, a terceira na escala de Maslow. 

 Algumas das estratégias persuasivas observadas nos comerciais foram: a emulação, 

através da correspondência entre as características do produto e os valores do público; a 

identificação, por meio da utilização de pessoas comuns, trabalhadoras e felizes por viverem 

em um estado próspero, em situações familiares ao público, suscitando uma melhor percepção 

do receptor. Além desses fatores, a identificação se dá ao utilizar alguns elementos que 

identificam a cultura gaúcha como o sotaque, linguajar, o uso do cavalo e da bombacha.  

 Outros recursos utilizados foram a utilização da figura viril, destemida e corajosa do 

gaúcho; a intertextualidade com o uso de termos comuns ao universo cultural do público 

como tradição, união, trabalho, paixão entre outras; as funções emotiva e poética, com o texto 

em primeira pessoa, sendo declamado pelo locutor, aproximando o público do serviço 

anunciado; o uso do refrão de uma música conhecida dos gaúchos que exaltando a capacidade 

produtiva do estado e a união do povo. Há também, a utilização hino estadual no comercial de 

2006, como fator que estabelece a emoção e a identificação do receptor. 

A interação desses recursos, juntamente com a presença de elementos técnicos, 

contribui para a abordagem persuasiva e emocional dos comerciais. A abordagem utilizada, 

embora seja baseada em recursos persuasivos e questões técnicas, constitui-se também do 

conhecimento do publicitário a cerca do público-alvo, considerando aquilo que é relevante ou 

não para o público. Através da noção dos valores e da cultura, se consegue compreender os 

desejos e as ânsias do receptor, possibilitando a confecção de um anúncio que oferecerá a 

concretização de todos esses desejos. 

Evidentemente, o discurso baseia-se em dados qualitativos e quantitativos do receptor 

e por não ser uma ciência exata, a propaganda deve ser reinventada constantemente para 

conseguir atrair a atenção do consumidor. O mundo está cheio de anúncios com abordagens e 
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conceitos parecidos. A propaganda não pode dispensar as vivências humanas, suas raízes, 

seus costumes e seus valores, suas práticas culturais. É preciso arriscar e inovar, conhecer a 

fundo o público para utilizar uma linguagem adequada e familiar ao universo cultural do 

receptor. 

É necessário salientar que a valorização da cultura regional riograndense, (seus 

valores, os costumes e a tradição) nesses comerciais contribui para uma melhor assimilação 

da propaganda pelo público, consolidando e auto-afirmando identidades. 

Finalmente, nesse trabalho não se optou por mensurar a influência que os comerciais 

provocaram nos receptores. Procurou-se identificar quais recursos persuasivos foram 

utilizados nos comerciais e entender como a criação publicitária emprega esses elementos 

para efetivar a persuasão.  
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6 ANEXOS 

Comercial de 2005 
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Comercial de 2006 
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