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INTRODUÇÃO 

 

A subjetividade começa a se formar na infância, a partir de interações no interior do 

ambiente sócio-cultural e das relações entre os indivíduos. Segundo Gonçalves (2007), “a 

subjetividade é constituída em referência a uma identidade social que, por sua vez, está em 

relação com o universo simbólico (valorativo) do sujeito”. E, uma vez sujeita ao universo 

social, é compreensível que esteja em constante modificação e que se apresente sob diferentes 

formas, adaptando-se à época e ao grupo social ao qual está vinculada. 

No âmbito das sociedades modernas, com as transformações dos modos de produção e 

de consumo advindas a partir da Revolução Industrial, a gama de produtos e serviços 

ofertados vêm se tornando cada vez mais diversificada. De acordo com Moraes (2008, p. 02)1, 

justamente por contar com  verbas da publicidade, “a partir de 1850, a indústria editorial, já 

dotada de recursos técnicos (de impressão e de fabricação de papel)  competia pelo público 

emergente da pequena burguesia que se formava nas cidades: operários, tecelãs, balconistas”. 

Desde então, sob o impacto do desenvolvimento tecnológico e de um público consumidor 

cada vez mais vasto, os sistemas para intensificar a produção e a comercialização em grande 

escala de produtos e serviços necessariamente passaram a incluir estratégias para estímulo do 

consumo.   

Nesse contexto, a publicidade assume um lugar de destaque, pois é através dela que o 

consumidor será seduzido por um determinado produto ou serviço. E uma das formas de 

seduzir o consumidor é utilizar um discurso persuasivo, capaz de atingir um grande número 

de pessoas, além de modificar seus hábitos e desejos. 

 Além da persuasão, a linguagem publicitária pode fazer uso do apelo emocional, que 

está ligado à satisfação experimentada pelo consumidor ao adquirir o que está sendo 

anunciado. Isso se dá através de mensagens de texto, de imagens e de sons, com as quais o 

consumidor se identifica. 

Mas, até o ano de 1980, o setor bancário permaneceu indiferente às estratégias 

publicitárias para a captação e fidelização de seus clientes. Os produtos e serviços ofertados 

também eram limitados e não se adequavam a todos os clientes e às suas necessidades. No 

entanto, com o advento da globalização e das mudanças no cenário econômico, os bancos 

passaram a se preocupar com os desejos dos clientes, que se tornaram gradualmente mais 

                                                           
1 Material didático da disciplina “Cibercultura”, ministrada pela Profª. Dra. Ana Luiza Coiro Moraes no Centro 
Universitário Franciscano (UNIFRA), disponível em http://www.unifra.br/professores/dowloads.asp 
?prof=13944&prf=13944. Acesso em 05 de nov. 2008. 
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exigentes em relação ao que lhes estava sendo oferecido. Os antigos atrativos como brindes e 

sorteios para quem abrisse uma conta ou poupança tornaram-se rapidamente obsoletos diante 

da concorrência cada vez mais acirrada. 

Os bancos passaram a fazer pesquisas para identificar o que os clientes esperavam de 

uma instituição bancária. Toda a estrutura teve de ser repensada, desde o treinamento dado 

aos funcionários até o espaço físico das agências (que se tornaram mais modernas e 

acolhedoras), com o objetivo de enfatizar a importância do relacionamento com o cliente. 

Essa postura vai ao encontro do que Peppers e Rogers, apud Nezze (2002), afirmam: se uma 

empresa deseja vencer a concorrência deve se concentrar em fatias de clientes e conhecê-los 

individualmente para entender e atender suas exigências, antes que outro o faça. 

Esse é o caso do Banco Itaú, que em 1995 criou o segmento Itaú Personnalité, 

especializado em atendimento de pessoas físicas de alta renda e cuja filosofia é a de prestar 

atendimento personalizado a um público diferenciado. O banco oferece uma rede 

independente de agências e gerentes que administram uma carteira limitada de clientes, o que 

possibilita oferecer uma orientação financeira especializada para cada segmento. 

Baseado nestas constatações, este estudo pretende identificar como a publicidade se 

apropria da subjetividade para estabelecer um vínculo com o cliente. Para tanto, analisou-se a 

peça publicitária “Surra”, do banco Itaú, veiculada em 2006 em todas as emissoras de 

televisão do país. 

Procurou-se investigar que efeitos de sentido2 produzem/constroem as estratégias de 

persuasão apresentadas no anúncio, com o objetivo de compreender como tais estratégias são 

utilizadas, através da análise dos elementos textuais, visuais e auditivos da peça audiovisual. 

A pertinência deste trabalho reside em avaliar a percepção do anunciante sobre a 

importância de se estabelecer uma ligação quase afetiva com o consumidor, buscando uma 

relação de fidelidade com a marca, fortalecendo-a em um mercado cada vez mais competitivo. 

Cabe ao publicitário perceber o que as pessoas estão buscando em determinado momento de 

suas vidas, para, assim, poder oferecer-lhes.  

Este trabalho conta com quatro capítulos, sendo que o primeiro aborda o conceito de 

publicidade e de discurso publicitário, apresentando, também, as estratégias textuais, 

audiovisuais e de mensagem que produzem o efeito persuasivo. 

                                                           
2 De acordo com Lucena e Oliveira (2004), efeitos de sentido são as relações estabelecidas entre o leitor e o 
texto. No caso do texto publicitário, essas relações são pautadas pelo discurso sedutor, que tenta manipular (de 
forma às vezes velada) o leitor, provocando mudanças em sua esfera comportamental. 
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O segundo capítulo é dedicado à questão da subjetividade na publicidade e como esta 

pode afetar o comportamento do consumidor.  

No terceiro capítulo, por afinidade com a posição de Lucena e Oliveira (2004), 

entendendo que “o processo constitutivo do discurso está na memória, no domínio do saber, 

dos dizeres já ditos” e que os efeitos de sentidos são produzidos conforme os acontecimentos 

e os sujeitos à sua volta; são elencados alguns dos pressupostos teóricos da Análise do 

Discurso, pois através dessa opção teórico-metodológica, ainda segundo as autoras: 

 

podemos ir em busca de uma relação significativa entre o dizer e o não-dizer, noção 
que encampa o interdiscurso, “verdades” estabelecidas por dizeres outros. Uma 
relação estabelecida com a memória, com o que se chama de "saber discursivo" indo 
à procura da significação do dito no não-dito, daquilo que é silenciado, sombreado e 
que constitui sentido(s) (LUCENA e OLIVEIRA, 2004, p. 01). 
 

Assim, lançando mão de pesquisa qualitativa, porque segundo Minayo (1999, p. 21) 

“ela trabalha com um universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”; o quarto capítulo 

apresentará a análise da peça publicitária “Surra”, buscando localizar as estratégias 

emocionais nela utilizadas. Por fim, serão apresentadas algumas conclusões geradas pela 

análise.  
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2 DISCURSO PUBLICITÁRIO 

 

Neste capítulo, onde se desenvolve o referencial que oferece fundamentação teórica ao 

presente trabalho, busca-se, primeiramente, estabelecer uma breve discussão em torno do 

conceito de discurso publicitário e das estratégias que se apresentam para a sua análise. 

Uma segunda seção será dedicada ao exame da subjetividade na publicidade, bem 

como das marcas emocionais. Também se tratará, ainda que brevemente, de questões ligadas 

ao comportamento do consumidor e às estratégias de marketing. 

Tais conceitos foram aqui destacados em razão de sua adequação às idéias, objetivos e 

problema desta pesquisa, além de propiciar as bases para a análise e a interpretação da peça 

publicitária selecionada. 

 

2.1 O discurso publicitário 

  

Deve-se, em um primeiro momento, definir o conceito de publicidade para a adequada 

compreensão do termo, uma vez que esse é um dos temas desta pesquisa. Para Tavares 

(2006): 

 

A publicidade é uma mensagem paga, veiculada nos meios de comunicação (mídia) 
com o objetivo de vender um produto ou serviço, sob a forma de uma marca 
comercial, para um público alvo (consumidor) utilizando recursos lingüísticos e 
estilísticos de ordenação, persuasão e sedução através de apelos racionais e 
emocionais (TAVARES, 2006, p. 119). 

 

No Brasil, é comum utilizarmos as palavras publicidade e propaganda como sendo 

sinônimas. A palavra propaganda é usada mais freqüentemente para fazer referência à 

comunicação persuasiva de idéias, enquanto que o termo publicidade está ligado ao sentido de 

divulgação, de tornar público, de informar. No Dicionário de comunicação, de Barbosa e 

Rabaça (2001, p.598), o conceito dos termos é expresso em um único verbete: 

 

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. Ação planejada e racional, desenvolvida através dos veículos de 
comunicação, para a divulgação das vantagens, qualidades e da superioridade de um 
produto, de um serviço, de uma marca, de uma idéia, de uma doutrina, de uma 
instituição, etc (BARBOSA E RABAÇA, 2001, p. 598). 
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 O que aproxima a publicidade e a propaganda é o uso que ambas fazem da persuasão, 

embora com propósitos diferentes. Conforme Pinho (2001), a propaganda busca levar o 

público receptor a uma mudança de comportamento, de crenças e convicções através de 

divulgações ideológicas. Já a publicidade configura-se como um conjunto de técnicas 

utilizadas para despertar no público o desejo de compra, isto é, levá-lo a consumir. Para Bigal 

(1999), no entanto, as diferenças conceituais se tornam difusas quando da construção das 

mensagens, tanto da publicitária quanto da propaganda, constroem de forma entrelaçada seus 

significados, isto é, a divulgação das idéias da propaganda pode ser utilizada para estimular 

uma resposta de compra, assim como uma mensagem que vise estimular a compra pode estar 

embutida de idéias na sua significação. 

Neste sentido, a publicidade irá utiliza-se de um discurso predominantemente retórico, 

já que se trata de um discurso de convencimento, uma linguagem que objetiva “fazer crer”, 

que nos torna fiéis à marca, ao produto, à publicidade e aos seus conteúdos. O discurso 

publicitário tem, portanto, como foco principal captar a atenção do receptor para a mensagem 

e fazer com que permaneça na sua memória, influenciando-o quando da escolha de 

determinado produto ou serviço. 

 

O discurso está presente na publicidade como retórica argumentativa persuasiva e 
manipuladora sob as formas textual e lingüística, produzido, distribuído e 
consumido através de um contexto, sendo constituído por fatores sócio-culturais, e 
cuja produção de sentido se faz através de um senso comum compartilhado, ou seja, 
cognoscível entre as partes (TAVARES, 2006, p. 121). 

 
 Como está sujeito à intervenção de fatores sócio-culturais, o discurso publicitário não 

pode ser analisado fora de contexto. Isso o torna efêmero, posto que está sujeito a mudanças 

constantes de percepção, “o que inviabiliza qualquer projeto de manutenção de sua eficácia 

discursiva. Com o tempo, o discurso fica “fora de moda” (DIEGUEZ, 2006, p. 96). É por esse 

motivo que o publicitário deve saber ler o contexto social, pois é dele que sairão suas idéias, 

que sempre deverão ir ao encontro das necessidades sentidas pelos consumidores. A 

publicidade não fabrica as necessidades do mercado, ela apenas as reproduz e tenta satisfazê-

las. 

 Para ter certeza de que o consumidor irá se identificar e entender corretamente o que 

está sendo anunciado, a publicidade costuma se valer de uma combinação entre imagem e 

texto, constituindo uma unidade narrativa facilmente legível pelo consumidor. Se aceita a 

idéia de que a palavra pode fixar os significados de uma imagem e de que é possível através 
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de palavras traduzir uma imagem em todas suas dimensões. A palavra impediria, ainda, “que 

a leitora ou o leitor atribuíssem a elementos da cena significados que não tivessem relação 

com o produto anunciado” (SABAT, 2001, p. 05). 

 De modo algum, no entanto, a presença de texto escrito impedirá que o consumidor 

realize uma leitura pessoal do anúncio, fazendo inferências próprias de sua bagagem cultural, 

social e emocional. A mensagem publicitária será constituída, portanto, através da integração 

das linguagens verbal e não-verbal, utilizando-se de palavras e imagens, que unidas 

produzirão sentido. Conforme Pinto, apud Porto (2005, p. 01), “uma grande parte da 

linguagem visual e verbal posta em jogo no anúncio visa estabelecer uma via de comunicação 

direta com o subconsciente do destinatário, o lócus ideal para despertar uma preferência (...)”. 

Muitas vezes, nem é necessário enumerar as qualidades do produto, mas é extremamente 

necessário associá-lo à enumeração de qualidades subjetivas, que despertem no público o 

desejo de adquiri-lo para, assim, de alguma forma, apropriar-se do impalpável que está 

atrelado ao que foi adquirido: “Adquirimos um perfume porque apreciamos o seu aroma, mas 

também porque nos identificamos com todos os outros sinais sociais que a imagética 

publicitária divulgou” (PINTO, apud PORTO , 2005, p.1). 

 A análise do discurso publicitário, dada a sua estrutura persuasiva, segundo Tavares 

(2006, p. 120), pode ser realizada a partir do viés aristotélico, que estabeleceu os seguintes 

princípios para o uso da retórica: “o apelo à emoção, o oferecimento da prova e o apelo à 

credibilidade do comunicador”. Segundo Carrascoza (2004), o texto publicitário possui 

inúmeras estratégias de persuasão, que devem ser escolhidas conforme o público que se 

deseja atingir. O autor cita ainda as duas linhas de persuasão aplicadas ao texto publicitário: a 

apolínea e a dionisíaca3. Enquanto a primeira utiliza-se de um discurso racional, no qual louva 

as qualidades do produto ou serviço, a segunda busca despertar emoções no consumidor. 

Ambas se completam e surgem nos anúncios concomitantemente, com prevalência de uma ou 

outra. 

 Para o presente trabalho, o foco se dará sobre o modelo dionisíaco, uma vez que este 

destaca a emoção e assume o formato de narrativas verbais, influenciando o público através 

de uma história, porque conforme Carrascoza (2004, p. 87), essa é uma estratégia poderosa de 

persuasão, pois por meio da linguagem os homens compartilham sua individualidade e os 

sentimentos que os unem numa identidade coletiva. Nas narrativas, o produto ou serviço é 

                                                           
3 Apolo: deus grego da música, da poesia, das profecias, da medicina, da dança e do questionamento intelectual. 
Dionísio: deus grego das festas, do vinho e do prazer. É deus protetor do teatro. Disponível em 
http://www.geocities.com/aragreeko/aponysusport.html. Acesso em 14 de nov. 2008. 
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inserido de maneira discreta, passando para o consumidor uma impressão de aproximação de 

vida cotidiana, conhecido como “slice of life” 4 (Carrascoza, 2004, p. 92). 

 Segundo Carrascoza (2004), os recursos persuasivos empregados na linha dionisíaca 

são os seguintes: 

a) Gênero: ao se apropriar da narrativa, o discurso autoritário, próprio da publicidade, 

fica disfarçado, sendo que a opinião do enunciatário se traduz nas ações dos 

personagens por eles criados. 

b) Níveis de leitura do texto: as unidades que compõem o texto são intrínsecas, 

comportando o assunto da narrativa com os objetivos do anunciante. 

c) Componentes da narrativa: são os elementos que constituem a história – foco 

narrativo, enredo, personagens, ambiente e tempo. 

d) Fases da narrativa: manipulação (um personagem tenta convencer o outro a fazer 

algo), competência (o personagem adquire competência para realizar a ação), a 

performance (sujeito finalmente realiza a ação) e a sanção (personagem é castigado 

ou recompensado por realizar a ação). 

e) Modos de narrar: escolha do foco narrativo – em primeira pessoa (narrador 

personagem), em terceira pessoa (narrador onisciente) ou terceira pessoa (narrador 

observador). 

f) Escolha lexical: deve estar adequada ao público alvo, podendo fazer uso de gírias e 

regionalismos. 

g) Mensagem fria: linguagem acessível para garantir e facilitar a compreensão da 

mensagem. 

h) Figuras de linguagem: ampliam a expressividade do discurso, pois despertam a 

emoção e a sensibilidade do consumidor. 

i) Função emotiva e poética da linguagem: são as mais utilizadas pois são expressas 

em primeira pessoa. 

j) Melopéia (poesia musicada), fanopéia (atribuição de imagens à imaginação) e 

logopéia (construção de idéias e sentidos). 

l) Estereótipos: permitem uma identificação rápida por parte do público e a 

compreensão da história. 

m) Intertextualidade: menção do universo cultural do público, que possa ser 

identificado por ele. 
                                                           
4 Emprego de uma situação real em benefício do produto, envolvendo o telespectador na mesma. Utiliza-se de 
imagens e situações reais com atores reais, integrando o telespectador rapidamente no ambiente. 
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n) Figuras: palavras e expressões usadas para representar o mundo real; criam o efeito 

de realidade. 

o) Tipos de discurso: modo pelo qual os personagens irão se expressar. Podem ser: 

discurso direto, indireto e livre. 

p) Testemunhais: depoimento de uma pessoa famosa, de uma autoridade ou de um 

consumidor para dar confiabilidade ao produto. 

q) Exemplo: demonstra a importância de adquirir/usar o produto ou serviço. 

r) Ilustração: comprova as informações da história. 

s) História oculta: história secundária contada paralelamente à narrativa principal. 

O apelo emocional se configura no discurso publicitário através do recurso 

conotativo5, que transparece na escolha do léxico, das imagens e da mensagem que deverão 

ser decodificados pelo receptor. Essas escolhas são determinadas, principalmente, pelo meio 

de veiculação que servirá como suporte da peça publicitária. No caso deste trabalho, a 

proposta é analisar uma peça veiculada na televisão, fazendo-se necessário, portanto, analisar 

os elementos constitutivos de uma peça publicitária veiculada nesse meio. 

 

A televisão tem o privilégio de apresentar as linguagens verbal e não-verbal de 
forma animada, ou seja, com imagens em movimento, que podem chegar a uma 
hibridização complexa (verbal-oral, verbal-escrita, visual-movimento, visual-
estática). A dinâmica da linguagem do anúncio publicitário televisivo exige muito 
mais atividade cerebral do que outras, como por exemplo, a revista, que utiliza uma 
linguagem hibrida mais simplificada (verbal-escrita e visual-estática) (FARIAS, 
2006, p. 03). 

  

 Aqui se emprega o conceito de linguagem como sendo “todas as formas visuais que 

são produzidas pelo ser humano e por isso mesmo organizadas como linguagem. Trata-se de 

signos que se propõem representar algo do mundo visível” (Santaella, apud Farias, 2006, p. 

03). A autora comenta ainda que no contexto da semiótica os termos “linguagem”, 

“representação” e “signo” são tratados de forma equivalente. A linguagem televisiva deve ser 

caracterizada e analisada de modo a contemplar todas as instâncias que a constituem – a 

sonora, a visual e a verbal. Santaella, apud FARIAS (2006, p. 04), enfatiza a linguagem 

verbal existente na televisão ao afirmar que: 

 

                                                           
5 A conotação resulta no acréscimo de outros significados paralelos ao da palavra base, depreendidos através dos 
valores sociais e afetivos dos indivíduos ou grupos sociais. Portanto, “as palavras de um discurso conotativo 
remetem para dois sentidos e privá-lo de um ou de outro não é compreendê-lo”. (RABELLO, 2008). Disponível 
em http: filologia.org.br/ixcnlf/11/12.htm. Acesso em 14 de nov. 2008. 
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subjacente ao que se costuma ser chamado de audiovisual, há uma camada de 
discursividade que sustenta o argumento daquilo que aparece em forma de som e 
imagem. É exatamente essa imagem hibrida que dá à televisão o grande poder de 
envolver e de transportar o espectador para as realidades criadas.  

  

 Salbego (2006, p. 07) afirma que a impressão de realidade que é sentida ao assistirmos 

um comercial ou filme, se dá devido ao caráter tridimensional proporcionado pela televisão. 

Mesmo que as imagens sejam apresentadas de forma plana (bidimensional), o telespectador 

pode imaginar além da história que é contada, devido à sensação de movimento e 

profundidade provocada pelas imagens. 

 

Reagimos diante da imagem videográfica como diante da representação muito 
realista de um espaço imaginário que aparentemente estamos vendo e, como a 
imagem é limitada pelo quadro, parece que estamos captando apenas a porção deste 
espaço. Essa porção é chamada de campo. Além dele, existe o que chamamos de o 
fora-de-campo. Este conceito diz respeito a todo aquele espaço que está para além 
do quadro, para fora daquilo que se diz campo, não visto pelo telespectador, mas 
imaginado (SALBEGO, 2006, p. 07). 

  

 Outro elemento da linguagem videográfica é o enquadramento, que irá determinar que 

itens estarão constituídos na moldura, no campo, em determinado momento. Os 

enquadramentos são utilizados para regular o teor emocional de cada cena, assim como os 

movimentos de câmera. Enquanto os closes dão um maior impacto do que os planos6 gerais, 

os enquadramentos mais amplos são utilizados freqüentemente nos comerciais para dar uma 

visão geral da cena, localizando o espectador num contexto. Porém, segundo Pinho (1999), os 

planos próximos são os mais utilizados, pois permitem dar maior ênfase àquilo que se quer 

realmente mostrar. 

 Os movimentos de câmera é que irão permitir a mudança de cena, por isso devem ter 

um motivo ou intenção. O movimento pode revelar ou esconder alguma coisa e pode, 

também, acelerar ou apressar uma cena. Uma das técnicas de uso constante é a câmera lenta 

ou slow motion, que é “um movimento ou plano que acontece mais lentamente do que a 

realidade” (Dancyger, 2003, p. 459). O ângulo de tomada da câmera também tem grande 

influência no espectador e é determinado pelo diretor do filme com o auxílio do diretor de 

fotografia e do cinegrafista, conforme a mensagem que se quer transmitir.  

                                                           
6 Plano é a menor estrutura visual de um filme ou vídeo. Refere-se tanto ao enquadramento da câmera em uma 
pessoa, um grupo de pessoas, um objeto ou um cenário, quanto à imagem apresentada entre dois cortes. 
Disponível em http://d1tempo.com/wiki/index. php?title=Movimento_de_c%C3%A2mera. Acesso em 14 de 
nov. 2008. 
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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).  

  

 A iluminação é outro fator importante dar profundidade às cenas, além de ajudar a 

destacar as formas e objetos em cena. A maneira como um objeto é iluminado em cena irá 

influir na maneira como ele é percebido pelo público, chegando até mesmo a influenciar na 

captação da mensagem. 

 

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).  

  

 Existem dois tipos básicos de iluminação: a que utiliza a luz suave e a que utiliza a luz 

dura. A luz suave é uniforme, criando pouca ou nenhuma sombra. É usada para dar um efeito 

agradável ao sujeito ou objeto que está sendo iluminado, para preencher sombras e tornar a 

iluminação homogênea. Já a luz dura é direta, concentrada e cria sombras definidas. Muito 

usada em matérias jornalísticas (BONASIO, 2002, p. 337). Para se conseguir o efeito 

desejado, o planejamento da iluminação para salientar as cores, os formatos e os movimentos 

que devem ser ressaltados para que esses resultem harmônicos na visão do espectador. 

 Como se trata de uma peça audiovisual, outro fator importante a ser considerado é a 

trilha sonora. Ela atua como um elemento enriquecedor, que contribui, em menor ou maior 

grau, para criar um clima adequado à cena. 

 

Pontuando o desenvolvimento da ação dramática, em alguns momentos servindo de 
apoio à imagem, a música (...) tem uma função bem definida: ajudar a contar a 
história, sublinhando as cenas de amor, de desespero, de medo, antecipando 
situações e caracterizando personagens. A música de cena deve concorrer para a 
criação de um ambiente sonoro que responda e emoldure – de forma mais efetiva – 
as situações cênicas e imagéticas (TRAGTEMBERG, apud Rodrigues, s.d, p. 02). 

  

 Além da trilha sonora, o locutor tem um papel igualmente importante na peça 

audiovisual como um dos responsáveis por provocar emoções no público, devendo, portanto, 

ser condizente com o clima do anúncio. Uma boa voz não é fundamental, ainda que 
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importante. O essencial é transmitir com objetividade, segurança e credibilidade a mensagem 

que se deseja. 

 Outro recurso utilizado é a escolha de cores que irão predominar no anúncio 

publicitário e que permitem efeitos de movimento/integração. Por esse motivo, as cores não 

devem ser escolhidas aleatoriamente, mas sim de acordo com o produto que está sendo 

anunciado (SUTTO, 2004). A cor é percebida pelo espectador de forma subliminar, isto é, 

transmitindo uma mensagem sem que o receptor perceba. “Trata-se de uma linguagem visual, 

que atua sobre a emotividade humana, portanto, essencial na persuasão do público alvo” 

(SUTTO, 2004, p.3). 

 Segundo Fujisawa, apud Sutto (2004, p.3-4), a percepção das cores é individualizada, 

além de abranger aspectos culturais. Portanto: 

 
não se tem certeza de que as pessoas vêem  as cores exatamente iguais, sofrendo 
processos seletivos dependentes das condições físicas e psíquicas de cada indivíduo 
e de suas necessidades especificas, uma vez que a visão é um dos sentidos mais 
utilizados no filme publicitário, ocupando cerca de 87% das atividades entre os 
cinco sentido, o que comprova a necessidade de uma boa escolha de cores na 
apresentação do produto. 
 
  

 Levando-se em consideração todos os elementos anteriormente elencados, percebe-se 

que o planejamento de um anúncio publicitário envolve diversos conhecimentos técnicos, 

além de criatividade por parte dos publicitários, para dar conta de mais que vender um 

produto, captar a atenção do consumidor num espaço curto de tempo e fazê-lo crer que num 

universo imenso de produtos que estão ao seu dispor, aquele ali é, sem dúvida, o melhor.  

 

2.2 Estratégias textuais e emocionais a serviço da emoção  

  

 Neste capítulo será utilizado como base de pesquisa o artigo de Paz (2001)7, que 

constrói um modelo analítico baseado em conceitos fundadores da lingüística, da semiótica e 

da análise do discurso (aplicada à publicidade), que auxiliarão, posteriormente, na análise da 

peça publicitária “Surra”, objeto de estudo deste trabalho. 

 Em um primeiro momento, Paz (2001) conceitua o texto publicitário como sendo o 

“resultado da união de vários fatores: psicológicos, sociais e econômicos, como também do 

                                                           
7 PAZ, Dione Maria dos Santos. O texto publicitário em sala de aula. In Programa de acesso ao ensino 
superior, 2001, Santa Maria – RS. PEIES – UFSM: Imprensa Universitária da UFSM, 2001, p.05-23. Disponível 
em http:www.ufsm.br/lec/01_02/DioniL.htm. Acesso em 30 de out. 2008. 
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uso de efeitos retóricos e icônicos aos quais não faltam as figuras de linguagem, as técnicas 

argumentativas e os mecanismos de persuasão entre outros”. 

O texto publicitário é considerado, portanto, como um processo interativo no qual 

atuam continuamente informações visuais e não visuais, ou seja, os sinais gráficos ou sonoros 

presentes no texto e o conhecimento lingüístico e extralingüístico que se combinam para 

construir o sentido do texto. Ao analisar a construção textual do texto publicitário, 

percebemos que o mesmo possui características específicas de composição.  

Uma dessas características, segundo Paz (2001), é a organização em frases curtas e 

muitas vezes incompletas, dando margem à imaginação do leitor. Neste caso, ocorre o 

emprego da polissemia ou da ambigüidade. O objetivo é entreter o destinatário, desafiá-lo a 

entender a mensagem e prender sua atenção.  

A manipulação da linguagem característica desse gênero textual também fica aparente 

na utilização de recursos gramaticais, dentre os quais podemos citar: 

a) Variação lingüística: adaptação da fala ou da escrita ao contexto ou 

situação. Mais formal, menos formal, coloquial, científica, gíria, etc. 

b) Empréstimo lingüístico: uso de termos ou expressões estrangeiras no lugar 

de termos da língua materna.  

c) Aspectos ortográficos: jogos com a grafia em que se pretende causar 

efeitos expressionais, com a função de valorizar as letras ou chocar com as 

palavras. 

d) Aspectos fonológicos: brincadeiras com a rima, o ritmo, a aliteração e a 

paronomásia, procurando salientar o aspecto poético do som das palavras.    

e) Aspectos morfológicos: emprego de cruzamentos vocabulares, prefixações, 

sufixações, abreviações, entre outros, para compor uma nova palavra ou 

para realçar a intensidade ou aumento do sentido.  

f) Aspectos sintáticos: uso de combinações típicas da linguagem da 

propaganda, tais como, recursos estilísticos ou expressivos com 

simplicidade estrutural (PAZ, 2001). 

 Devemos considerar também os elementos contextuais, que fazem parte da 

composição do texto publicitário, como o título, o texto em si e a assinatura. Essas 

informações dizem respeito a quem produz o texto e o assunto a ser tratado.    

 O primeiro contato que o consumidor tem com o anúncio se dá através do título ou 

chamada. “Como o objetivo é fisgar a atenção do leitor, títulos são frases curtas com grande 
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impacto, que preferencialmente, não esgotam o assunto tratado, já que é desejável que a 

atenção conquistada seja mantida e conduzida por todo o anúncio” (Figueiredo, 2005, p. 14). 

A imagem também é muito importante nesse processo, pois estabelece uma idéia ao 

observador. O referido autor cita, ainda, três tipos de relação que podem ser estabelecidas 

entre título e imagem: 

 

a) 1 + 1 = 1: a imagem apresenta a mesma mensagem trazida pelo título. 

Acredita-se, nesse caso, que a repetição é a melhor forma de fixar a marca. 

Esse formato é mais utilizado para anúncios cujo público alvo faz parte do 

segmento populacional com menor índice cultural. 

b) 1 + 1 = 2: o título traz uma informação que é completada pela imagem. Aqui 

se faz necessária uma compreensão de uma série de elementos textuais e 

visuais que compõem o anúncio. “Fundos, texturas, cenários, personagens, 

tipografias, diagramação, mensagem explícita e implícita do texto colaboram 

para uma percepção maior da mensagem inerente ao anúncio”. 

c) 1 + 1 = 3: é a forma mais complexa de composição. Ao ver esse tipo de 

anúncio, o consumidor compreende a mensagem do título, a mensagem da 

imagem e mais uma terceira, mais complexa que as demais e que agrega à 

marca um valor subjetivo, que não pode ser mensurado (FIGUEIREDO, 

2005, p. 16-17). 

 A fixação de uma marca depende, também, da identificação estabelecida entre o 

emissor e o receptor da mensagem. Muitas vezes, essa relação se dá através da confiança que 

o consumidor coloca na marca, reconhecendo-a e relacionando-a imediatamente ao produto 

anunciado. Segundo Figueiredo (2005, p. 43), “a assinatura é a identificação do anunciante, 

seja por seu nome fantasia, por sua logomarca, ou por sua razão social”. Essa informação 

surge no rodapé da página ou ao final do comercial e identifica o responsável pela mensagem. 

A assinatura também faz parte do processo de sedução da mensagem publicitária, cabendo a 

ela fixar a marca anunciada, concluído o processo de comunicação. 

 Para poder atrair o público e sensibilizá-lo para o ato da compra, a melhor maneira de 

persuadi-lo é aliar à campanha a um veículo que tenha o poder de sedução e a capacidade de 

reunir todos os meios audiovisuais – som, imagem e texto – em um só lugar: a televisão. 

Como a maioria dos comerciais dura trinta segundos, a tarefa do publicitário é, nesse curto 

espaço, prender a atenção do consumidor evitando que o mesmo troque de canal. Segundo 
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Figueiredo (2005, p.118-120), um dos recursos mais simples para se reter a atenção do 

consumidor é o uso de celebridades como apresentador do produto, atuando, apresentando ou 

dando seu testemunho sobre o valor de determinado serviço ou produto. “(...) o objetivo é 

emprestar a credibilidade da celebridade ao produto e conseguir, por meio de sua imagem, 

maior aderência do consumidor ao comercial e, assim, aumentar o índice de lembrança da 

marca”. 

 Outro recurso é o de contar uma história com aumento gradual de tensão: “como em 

um filme de suspense, o observador não consegue desgrudar os olhos da tela até a solução do 

conflito que criou essa tensão” (Figueiredo, 2005, p. 120). O que, em se considerando o curto 

tempo de exibição de um comercial, é um desafio ao publicitário, pois a história contada deve 

ter um início, um ponto alto e um desfecho surpreendente (e compreensível para o público-

alvo). Figueiredo (2005) aponta para uma alternativa: a utilização de um mosaico de imagens 

saturadas e closes, acompanhados por uma trilha sonora marcante. O único perigo na 

utilização dessa estética é a criação de comerciais visualmente bonitos, porém sem uma 

mensagem clara. E se a mensagem não foi compreendida, a marca anunciada passará 

despercebida pelo consumidor.   

      

2.3 Estratégias de mensagem 

  

 A mensagem publicitária para ser eficiente tem a necessidade de difundir determinada 

marca, criando para ela uma imagem clara e duradoura. Essa mensagem precisa ser correta 

para persuadir o consumidor a preferir uma marca em detrimento de outra, motivando-o a 

comprar o produto. Portanto, despertar a atenção, o interesse, o desejo de compra, levando o 

receptor a comprar o produto é o objetivo principal do emissor. Como bem observa Pascal, 

apud Figueiredo: 

 

Qualquer que seja o objeto da persuasão, é mister ter em conta a pessoa a quem se 
quer persuadir; é preciso conhecer seu espírito, seu coração, que princípios ela 
abraça, que coisas ela ama; e em seguida assinalar, na coisa de que trata, que 
relações ela tem com os princípios reconhecidos com os objetos deliciosos pelos 
encantos que se lhe atribuem  (FIGUEIREDO, 2005, p. 53). 

 

 Para conseguir atingir o consumidor e envolvê-lo no processo de persuasão, os 

profissionais que estão envolvidos na publicidade recorrem a várias formas de se organizar o 

discurso publicitário. A mais antiga delas remonta a Aristóteles, que afirmou que “para 
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persuadir uma pessoa, é necessário passar por quatro etapas: exórdio, narração, provas e 

peroração” (Figueiredo, 2005, p. 54). O exórdio chama a atenção do consumidor (na 

publicidade é representado pelo título e pela imagem); a narração envolve a pessoa em uma 

história ou situação (imagem e início do texto); as provas confirmam o quanto o produto é 

bom (informações objetivas sobre o produto ou marca) e, por fim, a peroração confirma a 

mensagem transmitida (assinatura, marca, slogan ou logomarca). 

 A partir do conceito aristotélico, surgiram outros modelos de persuasão, organizados 

por Derbaix, apud Figueiredo (2005, p. 58-62), conforme a seqüência hierárquica de 

apreensão da mensagem. Derbaix apresenta os níveis de apreensão da informação, tendo no 

primeiro momento o nível cognitivo, que segue as seguintes etapas: conhecimento do produto 

anunciado, atitude em relação à marca (demonstre que gostou ou não), efetivação da compra. 

Percebe-se, portanto, a necessidade de seduzir o consumidor, fazer com que ele se afeiçoe à 

marca a partir de uma relação de afinidade. “Esse processo de aproximação, de similarização 

entre as características do produto e os valores do consumidor nos leva a uma segunda 

estratégia de mensagem, a emulação” (Figueiredo, 2005, p. 58). Essa estratégia consiste em 

“criar uma situação na qual o consumidor possa se projetar e apresentar o produto anunciante 

como importante “personagem” da cena” (Figueiredo, 2005, p. 62). 

 As relações se constroem, em sua maioria, partindo de relações comuns, expressas 

através da linguagem, da escolha das palavras, termos e expressões que permitem entrever a 

formação cultural, social e ideológica dos envolvidos no processo de comunicação. Na 

publicidade, existe, portanto, a intenção de cativar o consumidor, partindo daquilo que o 

mesmo deseja ver refletido na peça de comunicação. Quanto mais essa ligação for positiva, 

mais o consumidor terá a necessidade de adquirir o produto anunciado. Segundo Figueiredo 

(2005, p. 61), “esse formato de persuasão baseia-se no que Lacan chamou de fase do espelho, 

em que a pessoa constrói a sua personalidade a partir da comparação de si mesmo com os 

outros indivíduos, buscando semelhanças e as diferenças para construir sua individualidade”. 

 Dentre os temas abordados para construir a relação de identificação com o consumidor 

podemos citar os mais comuns: sexo, amor, horror, humor e estranhamento (inusitado). 

Abraham Maslow, apud Figueiredo (2005), elaborou a Hierarquia Universal das Necessidades 

Humanas, na qual ordena as principais necessidades do ser humano e a gradação de 

importância de cada uma delas: 

 

Assim, as primeiras são as necessidades fisiológicas (alimento, água, ar, abrigo, 
sexo), seguidas das necessidades ligadas à segurança (proteção, ordem, 
estabilidade); logo depois, surgem as necessidades sociais (afeição, amizade, 
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afiliação), as necessidades de ego (prestígio, status, auto-respeito) e, finalmente, as 
necessidades ligadas à auto-realização. A publicidade se utiliza com freqüência 
dessa hierarquia para potencializar suas ofertas, apoiando-se nos diferentes 
momentos do autodesenvolvimento dos indivíduos (FIGUEIREDO, 2005, p. 67).  

 

 Para Maslow, apud Figueiredo (2005), um indivíduo somente deixa de se preocupar 

com uma necessidade quando a mesma já se encontra satisfeita. Só assim ele apresentará 

motivação para direcionar seus esforços para a satisfação da próxima necessidade. O próprio 

autor reconhece, no entanto, que essa não é uma escala universal, pois existem diferentes 

realidades econômicas e sociais que podem alterar a ordem estabelecida no modelo. Ao 

publicitário cabe reconhecer as necessidades do público alvo do produto anunciado, para 

oferecer-lhe justamente aquilo por ele desejado, aquilo que o público nem sabia estar 

precisando, mas que a partir da peça publicitária tornou-se imprescindível para sua felicidade. 

 Nesse contexto, a publicidade surge como o apelo de uma promessa, a esperança de 

satisfação das necessidades, despertando ilusões, ao mesmo tempo em que sustenta a 

ideologia capitalista que pensa a felicidade como algo inerente ao ser humano. 

 

O caráter agressivo da mensagem, ainda que diluído sob a máscara da sedução, 
impele o receptor a aceitar a promessa contida no texto: ele, na verdade, satisfaz a 
esperança, mais do que qualquer outra coisa, atiça a promessa, tanto quanto mais 
imprecisa for a mensagem, de modo a propiciar adesão. Neste aspecto, ele é sempre 
“anônimo”, tanto da parte da fonte como do receptor. É este critério que o torna 
eficaz: serve a todos. E, mais ainda, a felicidade torna-se mensurável, enquanto a 
necessidade se transforma em bem-estar (DIEGUEZ, 2006, p. 93). 

 

 O publicitário necessita, portanto “saber ler” na sociedade as carências próprias de 

cada momento histórico. Se o momento é de crise, valoriza-se o baixo custo do produto; se 

reina a violência, vende-se segurança. No entanto, esses são valores abstratos, difíceis de 

serem medidos, além de serem transitórios, estarem em constante processo de modificação. O 

discurso publicitário busca unir os aspectos abstratos e práticos dos desejos dos 

consumidores. Enquanto o objeto que está sendo vendido é concreto, o conceito, a idéia por 

trás dele é subjetivo. É essa dicotomia que seduz e satisfaz o consumidor (DIEGUEZ, 2006, p. 

88). 
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3 A SUBJETIVIDADE NA PUBLICIDADE  

 

O ato de consumir está intimamente ligado a qualquer sociedade humana, desde os 

primeiros agrupamentos, onde o consumo se dava através do sistema de trocas, até a 

sociedade de hoje como a conhecemos e que é por muitos designada como sociedade de 

consumo. Esse termo surgiu entre os séculos XVI e XVIII, com a oferta de novas mercadorias 

no cotidiano dos diversos segmentos sociais, de novos sistemas e práticas de comercialização, 

a mudança do consumo familiar para individual e a transformação do consumo de pátina (com 

ciclo de vida longo) para outro vinculado à moda, e por isso instável e efêmero (Barbosa, 

apud Peres, 2007). 

Na era da exaltação ao mercado, não é mais possível transformar produtos em 

mercadorias sem recorrer às campanhas de comunicação. Outra característica dessa realidade 

é a concorrência de marca em detrimento da concorrência de preço. De acordo com Maria 

(2001), “A subjetividade do cliente se afigura como o principal meio através do qual se 

atingem os fins últimos da publicidade.” A autora destaca que o caráter dúbio da publicidade 

em relação à venda não incide da comunicação do produto, mas da “irrelevância do objeto 

diante da produção de desejo”. A publicidade está centrada na subjetividade do consumidor 

muito mais que na informação precisa das características e funções do produto (Severiano, 

2001, p. 180). 

As imagens norteiam a identificação do sujeito, são imagens-guias da constituição do 

eu, em sua mais radical alteridade. Segundo Domingues (1999), a subjetividade se constitui 

como o espaço de encontro do indivíduo com o mundo social, estabelecendo parâmetros 

singulares na formação do indivíduo, no seu sistema de crenças e valores, compartilhados na 

dimensão cultural com o grupo social onde estão inseridos. 

Esta pesquisa se detém apenas na função do imaginário, visando a desenvolver o 

problema do uso da imagem e sua repercussão no sujeito contemporâneo. Se observarmos um 

pouco o que se passa no mundo da publicidade, vemos como aí a função do imaginário é 

decisiva na divulgação dos objetos fornecidos ao consumidor. 

A publicidade demonstra, de modo contundente, como as necessidades humanas são 

criadas, formadas e deformadas pela ação das palavras e das imagens sobre o ser falante. Os 

anúncios publicitários são sempre ricos de promessas de felicidade. Para obter tal efeito, 

estabelecem uma associação entre o objeto divulgado, a sua posse e a satisfação de anseios de 
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toda ordem, a saber, a vontade de poder, de prestígio, de reconhecimento e de todo tipo de 

vaidade que promove a ilusão de completude.  

Cada anúncio é uma promessa de realização de ideais aos quais o eu poderá ter acesso, 

desde que seja bom consumidor. Mas, para que essa engrenagem funcione, é necessário o uso 

de imagens capazes de seduzir e influenciar o consumidor. Não é raro que um novo produto 

seja associado à imagem de gente famosa, a pessoas de sucesso, que se tornam referências 

ideais para todos os consumidores.  

A eleição dessas imagens-referência não é idêntica às leis do sujeito do desejo, isto é, 

à singularidade de cada um, mas conforme as leis do mercado, aos interesses soberanos do 

capital, que devem valer igualmente para todos. Por exemplo, basta a uma jovem criança usar 

o celular da Xuxa para sentir-se como a própria Xuxa. Isso só já constitui motivo para nos 

perguntarmos pela relação do ser humano com a imagem, para verificar que a eficácia da 

publicidade se baseia em uma particular relação do sujeito com a imagem, a saber, a captura 

do ser falante pela imagem. Como observa Barreto, apud Machado; Queiróz e Araújo (2005):  

 
São os acontecimentos que marcam também a presença da propaganda no cotidiano 
da gente, no jeito de falar e viver. A propaganda faz uso do cotidiano e o cotidiano 
faz uso da propaganda. Muitas vezes a propaganda extrapola o limite do lugar de 
simplesmente estimular o consumo. Ela faz parte da nossa cultura, do nosso dia a 
dia, da nossa forma movente de ler o mundo (MACHADO; QUEIRÓZ E ARAÚJO 
2005, p. 07). 

 

 Como, portanto é parte intrínseca do cotidiano dos indivíduos, esses muitas vezes não 

percebem sua real influência nos atos de consumo. Mas é a publicidade que irá determinar se 

compramos esse ou aquele produto, de determinada marca ou preço. Por esse motivo, o maior 

objetivo dos anúncios publicitários é fixar no consumidor a marca, para que ela se torne 

insubstituível para o consumidor. 

 

3.1 Marcas emocionais 

  

 Diante da imensa oferta de produtos que os consumidores encontram disponíveis, 

destacar-se em meio a tantos outros aparentemente iguais é um desafio cada vez mais difícil 

de ser superado. Ser possuidor de uma marca de renome pode ser considerado um fator de 

sucesso para uma empresa. Como ressalta o publicitário Lula Vieira, apud Barbosa e Rabaça 

(2001, p. 460): “As marcas também são retratos na parede da memória”. Ele acrescenta ainda 

que as pessoas se apegam às marcas, ignorando até o desempenho dos produtos ou serviços 

por ela representados.  
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Por isso, para Nunes (2003, p. 36), “a marca é fator crítico de sucesso para todas as 

organizações”. O autor salienta ainda que “as marcas são ativos financeiros e, sobretudo, 

estratégicos, haja visto seu poder de influenciar consumidores, parceiros, colaboradores, e de 

interferir nos canais de vendas e distribuição, e até nas condições e termos de fornecimento” . 

Segundo Geargeoura apud Galhanone (2008, p. 07), o conceito de marca pode ser 

entendido  

 

como uma palavra ou símbolo (ou a combinação dos dois), de propriedades e 
utilização protegidas através da qual, com cuidadosa administração, comunicação 
inteligente e largo uso, traz-se à mente do consumidor um conjunto atrativo e 
específico de valores e atributos tangíveis e intangíveis. Uma marca não é um 
simples nome, logotipo ou slogan publicitário aplicado a um produto ou serviço. 
Marca é gestalt (soma de percepções) para um produto ou serviço, seu grafismo e 
sua mensagem com valores implícitos. 

 

O poder de uma marca é amplamente reconhecido, tanto que a mesma se torna, muitas 

vezes, mais aceita que o próprio produto. Além disso, a marca facilita as transações, uma vez 

que, segundo Guimarães (2008):  

 
torna mais rápida a interpretação e processamento das informações pelo cliente em 
relação a determinada experiência com o produto ou serviço, acionando ou não suas 
expectativas de confiança, identificação, ética, satisfação e auto-expressão, servindo 
como critério de redução de risco na decisão de compra. 

 

Portanto, ao se lançar uma marca, o objetivo maior é que a esta signifique para o 

consumidor algo único, diferente, algo que os concorrentes não consigam copiar e que seja 

altamente valorizado pelos clientes. Esse fator único e impalpável, chamado pelo mercado de 

vantagem competitiva, torna-se um diferencial, um elemento que destaca um produto dentre 

os demais. Segundo Aaker (1996, p. 221), criar uma identidade sólida para uma marca 

proporciona à empresa uma série de vantagens, dentre as quais se pode citar: orienta e 

aperfeiçoa a estratégia de marca, proporciona a expansão da marca, fixa a marca no 

imaginário do consumidor, gera uma vantagem competitiva diante da concorrência e 

proporciona opções de expansão da marca. 

A construção dessa relação de confiança entre consumidor e marca se fortalece em 

uma relação de troca emocional: a marca satisfaz plenamente os anseios do cliente, uma vez 

que oferece segurança quanto à qualidade do que foi comprado e proporcionam uma sensação 

de continuidade-importante em um mundo que passa por transformações constantes. 

Dessa maneira, o discurso publicitário está fortemente marcado por uma estrutura 

persuasiva que supõe: o apelo à emoção, o oferecimento da prova e o apelo à credibilidade do 
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comunicador. Kirkpatrick, apud Tavares (2006, p. 120), relaciona o pensamento de 

Aristóteles à publicidade: 

O apelo à emoção (...) é uma afirmação dos benefícios que os consumidores terão ao 
comprar e usar o produto; pode ser tanto um apelo positivo ao desejo de alcançar o 
prazer, como o apelo à atração física, feito por algumas marcas de creme dental, ou 
pode ser um apelo negativo ao desejo de evitar a dor, como o apelo à prevenção das 
cáries, feitos por outras marcas de creme dental. O apelo à emoção, na verdade, é um 
apelo por valores, aquilo que os consumidores valorizam e que estão procurando nos 
produtos. 

 

 O anúncio publicitário pode desencadear uma série de emoções, positivas ou 

negativas, que disparam reações de rejeição ou de aproximação. Essas reações devem ser 

levadas em conta, pois a resposta dada pode potencializar ou anular os efeitos de comunicação 

pretendidos: “Sentimentos ou emoção positiva parecem reduzir a avaliação cognitiva dos 

argumentos apresentados em anúncios, e outros estados afetivos, como a excitação, podem 

aumentar o processamento de informação” (GADE, 1998, p. 92). 

 As emoções podem ser consideradas um dos aspectos centrais da comunicação, pois 

elas podem: 

 

a) Trazer benefícios vinculados aos produtos ou marcas e se tornam uma das 
razões para uso e consumo dos mesmos (...). 

b) Ajudar a comunicar e informar, gerando maior atenção, percepção e 
memorização. 

c) Influenciar atitudes, pois como já foi visto por meio de um condicionamento 
clássico, produto ou marca apresentado de forma conectada com elementos 
emocionais passam, a partir de determinado momento, a suscitar a emoção em 
si (GADE, 1998, p. 93). 

 

Diante das emoções suscitadas, o consumidor tende a dar uma resposta ao estímulo 

recebido, que pode ser: 

 
Resposta ao produto como visto no anúncio e os sentimentos gerados implicam 
efeitos que permanecem bastante tempo após a exposição ao anúncio, como “gostar” 
ou “confiar” no produto. Resposta ao anúncio que implica reações emocionais ao 
assistir ao anúncio, como prazer, irritação, etc.(GADE, 1998, p. 93). 

  

Na maioria das vezes, essa resposta se transforma em desejo, que é traduzido pelo ato 

da compra. O desejo pode ser reforçado pela memória das experiências passadas, quando tal 

desejo foi atendido plenamente, ou ainda, pela concorrência com outros motivos, sendo que o 

mais forte acaba prevalecendo. A motivação para comprar, despertada pelo desejo, depende 

de uma série de variáveis, que podem estar diretamente relacionadas aos números de 

estímulos recebidos, sejam visuais, audiovisuais, auditivos, etc. Quanto mais eficientes forem 
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as estratégias usadas para “bombardear” constantemente o consumidor, maior será o número 

de respostas positivas (compra) que o produto anunciado terá. Para Gobé (2002, p. 19), uma 

marca se conecta aos consumidores no nível dos sentidos e emoções. 

A criação de marcas emocionais fornece os meios e a metodologia para conectar 
produtos ao consumidor de uma forma profundamente emocional. Ela focaliza o 
aspecto mais forte do caráter humano; o desejo de transcender a satisfação material e 
experimentar a realização emocional. A marca é univocamente estabelecida para 
cumprir essa tarefa, pois pode ativar os mecanismos que sustentam a motivação 
humana. 

  

O apelo emocional se configura no discurso publicitário através de recursos 

conotativos, que transparecem na escolha do léxico, das imagens e da mensagem, que deverão 

ser decodificadas pelo receptor. Essa decodificação será baseada em fatores intrínsecos à 

marca, isto é, como o consumidor se sente ao utilizar o produto, criando uma relação pessoal, 

que ajuda a compor a identidade do indivíduo. A marca passa a representar, portanto, mais 

que a satisfação de uma necessidade básica proporcionada pelo produto/serviço; ela 

proporciona um ideal de vida, satisfazendo necessidades mais subjetivas e emocionais. 

 

3.2 Comportamento do consumidor e as estratégias de marketing  

 

Dentre todos os envolvidos na relação de consumo, sem dúvida, o consumidor é a peça 

mais importante. Conhecer o comportamento do consumidor, saber como ele pensa, sente e, 

principalmente, o que o motiva a comprar é, sem dúvida, uma das maiores ferramentas para o 

desenvolvimento das estratégias de marketing: 

 

O homem tem necessidades e desejos infinitos que se contrapõem as suas 
possibilidades finitas e limitadas de satisfazê-los. Não podemos obter, adquirir, 
consumir e utilizar todos os bens de consumo como desejamos. Somos obrigados a 
escolher. Somos obrigados a escolher porque cada bem ou serviço tem um custo que 
podemos pagar ou não. Neste processo de escolha, o homem tende a maximizar o 
consumo, isto é, havendo um limite para seus desejos, procurará escolher dentro de 
suas possibilidades aquilo quem lhe dê o máximo de prazer. (GADE, 1998, p. 10) 

 

 Nesse processo de escolha, o consumidor sofre diversas influências. Segundo Kother e 

Armstrong, apud Rodrigues e Jupi (2004, p. 61), o consumidor seria influenciado por uma 

série de fatores, dentre os quais destacamos: 

 

Motivação: os consumidores podem ser influenciados por necessidades fisiológicas 
(fome, sede, desconforto) e psicológicas (reconhecimento, auto-estima, 
relacionamentos), mas muitas vezes estas necessidades não serão fortes o bastante 
para motivar a pessoa a agir (...). 
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Personalidade: é a personalidade de cada pessoa que vai motivá-la no ato da compra, 
pois se refere a características psicológicas que conduzem a uma resposta 
relativamente consciente no ambiente onde a pessoa está inserida. (...) 
Percepções: Consideradas como processo pelo qual as pessoas selecionam, 
organizam e interpretam informações para formar uma imagem significativa do 
mundo. 
 
 

 Através dessas influências, os consumidores tendem a fazer as escolhas durante a 

tomada de decisões, tornando seu comportamento mais previsível e passível de ser 

compreendido. As autoras chamam atenção, ainda, para o fato dos fatores situacionais 

também influírem no ato da compra. “Um ambiente agradável e confortável, em determinados 

casos, podem determinar a compra, pois os consumidores decidem já nas prateleiras ou 

gôndolas dos pontos de vendas” (RODRIGUES; JUPI, 2004, p. 61). 

 Outras variáveis incidem diretamente no poder de escolha dos consumidores: as 

variáveis sociais (influência do grupo social ao qual o consumidor pertence), econômicas 

(poder aquisitivo do consumidor) e culturais (experiências pessoais e o ambiente onde o 

consumidor está inserido). Ao tomar conhecimento de todas essas variáveis, as organizações 

(e os publicitários responsáveis pela divulgação dos produtos), poderão realmente influenciar 

e conduzir o consumidor à compra. Quanto mais se conhece sobre o comportamento do 

consumidor, mais fácil será agregar à marca as características e atributos desejados pelos 

consumidores. 

 Antes da compra, o consumidor percorre várias etapas até fazer a escolha de qual 

produto/serviço irá adquirir. Castro, apud Rodrigues & Jupi (2004, p. 69), destaca cinco 

estágios pelos quais o consumidor passa no momento em que está realizando a compra: 

• Reconhecimento do problema: quando o consumidor reconhece que está necessitando 

suprir uma necessidade, o que lhe causa desconforto.  

• Busca de informações: o consumidor busca, através da memória, de experiências 

vividas e de fontes públicas, informações sobre os produtos/serviços disponíveis no 

mercado. 

• Avaliação de alternativas: nesse momento, o consumidor irá buscar a orientação para a 

compra nas marcas e no que elas representam para poder avaliá-las. 

• Decisão de compra: a pessoa está pronta para efetuar a compra e passa a preocupar-se 

com de quem comprar, como comprar e como pagar. 

• Comportamento pós-compra: é a hora de verificar se o produto/serviço atendeu às 

expectativas anteriores, sendo comparado ao desempenho de outros já adquiridos.  
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Identificar essas etapas é essencial para perceber as variáveis que influenciam no 

comportamento do consumidor e influenciam a compra (ou não) de determinado produto ou 

serviço, de maneira a orientar a oferta de produtos, isto é, definir as estratégias de marketing 

mais adequadas a cada caso. 

É importante, nesse momento, fazer uma revisão sobre os conceitos de marketing, uma 

vez que não existe um consenso quanto a uma única definição que dê conta da complexidade 

do assunto. Para Churchill e Peter, apud Nezze (2002, p. 14), o marketing pode ser definido 

como sendo “o processo de planejar e executar a concepção de preços, promoção e distribuição 

de idéias, bens e serviços a fim de criar trocas que satisfaçam metas individuais e 

organizacionais”. Essas trocas devem ser entendidas como transações que proporcionem 

satisfação e benefícios para todos os envolvidos. 

Já Kotler, apud Nezze (2002, p. 14), considera o marketing como “um processo social 

e gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da 

criação, oferta e troca de produtos com outros indivíduos ou grupos para os quais exista um 

valor mutuo dos produtos que foram trocados”. O mesmo autor salienta, no entanto, que o 

objetivo final do marketing seria o de gerar lucro, desconsiderando que nem todas as 

empresas que fazem uso do marketing objetivam o lucro, como cooperativas de crédito e 

órgãos sociais como as Organizações Não-Governamentais (ONGS). 

 Um novo enfoque de marketing foi proposto por Mckenna, apud Nezze (2002, p. 15), 

deixando de lado “a visão de que o marketing era somente uma forma de vender produtos 

e/ou serviços de uma empresa; na transição ele passa a atender as necessidades dos clientes e 

não “manipular” suas mentes”.  

 A tarefa do marketing seria, portanto, detectar as necessidades dos clientes a partir de 

uma ação conjunta de todos os setores da empresa, para, dessa forma, assegurar a satisfação 

do consumidor, buscando fidelizá-lo. Dentro dessa concepção, “a meta de lucratividade do 

marketing, não se traduz somente em ganhar dinheiro, mas assegurar a sustentabilidade das 

empresas em ambientes de mudanças constantes” (NEZZE, 2002, p. 15). 

 Para melhor atuar no cenário competitivo de negócios, uma empresa deve ter 

estratégias bem definidas. Segundo Dornelas (2008), “a estratégia pode ser definida como a 

ciência de planejar e dirigir operações em grande escala, especificamente no sentido de 

manobrar as forças para as mais vantajosas posições antes de agir”. A escolha de uma 

estratégia serve para estabelecer a maneira como irá ser vendido determinado produto/serviço 

e deve considerar os chamados “4ps” do marketing: 
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• Produto (posicionamento): maneira como os consumidores percebem sua empresa e 

seu produto em relação à concorrência. 

• Preço: depende do valor do seu produto do ponto de vista do consumidor e está 

relacionado ao benefício percebido pelo consumidor.  

• Praça (canais de distribuição): os canais de distribuição representam as diferentes 

maneiras pelas quais o produto é colocado à disposição do consumidor.  

• Propaganda e promoção: significa enviar diferentes mensagens a uma audiência 

selecionada, com o propósito de informar os consumidores, através de diferentes 

veículos. (DORNELAS, 2008, p. 01). 

 O papel das estratégias de marketing é, portanto, ajudar as organizações a centrar suas 

ações (a partir de uma análise do mercado e dos desejos dos clientes), com o objetivo de 

aumentar as vendas e superar seus concorrentes. Cada companhia aplica algum tipo de 

marketing estratégias para manter os clientes existentes, atrair potenciais clientes e também 

para manter e melhorar a sua reputação no mercado.  

 

3.3 Marketing bancário e a opção pelas estratégias emocionais 

 

 Nos últimos anos, ocorreram no Brasil mudanças significativas no setor bancário, 

devido, principalmente, à estabilidade econômica advinda do Plano Real. Antes disso, o lucro 

dos bancos era proveniente dos ganhos inflacionários (Nezze, 2002). Com o novo cenário 

econômico, as instituições financeiras tiveram que adequar sua estrutura para melhor atender 

as exigências do mercado e dos clientes. 

 Os clientes, tanto dos bancos comerciais como dos estatais, passaram a ser 

considerados cruciais para a sobrevivência do setor. Para conseguir atrair e manter cada vez 

mais clientes, os bancos passaram a realizar diversas pesquisas de marketing na intenção de 

conhecer melhor quem era o seu cliente e o que ele queria.  

 Kotler, apud Nezze (2002, p. 16-17), detectou cinco estágios distintos pelos quais o 

marketing no setor bancário atravessou: 

1º) oferta de atrativos variados, como brindes e sorteios, buscando captar poupanças e 

aberturas de contas correntes; 

2º)  necessidade de fidelização dos clientes, proporcionando-lhes agências mais 

agradáveis e funcionários mais bem treinados, por exemplo. No entanto, como foi uma 
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estratégia amplamente utilizada, deixou de ser um diferencial e já não influencia na escolha 

do cliente. 

3º) inovação de produtos e serviços, buscando atender diversos segmentos. Essa 

estratégia também foi bastante difundida, o que irá diferenciar as empresas é a capacidade 

constante de inovação (estar sempre à frente da concorrência). 

4º) buscar um posicionamento no mercado, uma vez que os bancos estão oferecendo 

serviços e produtos cada vez mais similares e necessário construir uma identidade que defina 

como quem e como irá se trabalhar. 

5º) estabelecer um planejamento e controle eficaz de marketing que oriente a 

instituição bancária para conquistar seu máximo potencial no mercado, planejando suas metas 

e ações, buscando mensurar seus resultados e verificar o quanto eles são competitivos em 

termos de mercado. 

Uma das instituições bancárias que sofreu esse processo foi o Banco Itaú. Fundado em 

1945, é o segundo maior banco privado do Brasil em ativos totais8. Foi um dos pioneiros em 

oferecer atendimento personalizado a pessoas físicas com renda mensal mínima de R$5.000 

ou volume de negócio superior a R$ 50.000, criando um novo segmento, chamado Itaú 

Personnalité, oferecendo ações, produtos financeiros, fundos, previdência, crédito e seguros. 

O banco conta com cerca de 200 mil clientes, oitenta e cinco agências exclusivas e seis 

salas de atendimento em agências Itaú, sendo que seus correntistas também podem utilizar 

toda a rede de agências Itaú. A marca Personnalité surgiu em 1987, como nome de uma linha 

de atendimento exclusivo à "clientela particular" do Banco Francês e Brasileiro (BFB), que 

operava desde 1987. O BFB foi adquirido pelo Itaú em 1995, dando origem ao Itaú 

Personnalité. O slogan do Itaú Personnalité é "perfeito para você", uma adaptação do slogan 

do Banco Itaú, "feito para você".  

Buscando centrar seu foco em segmentos cada vez mais específicos, as instituições 

bancárias assumiram uma tendência em marketing: “trocar a ênfase nos atributos concretos - 

produtos e serviços oferecidos aos seus clientes - por um enfoque menos mensurável, 

traduzido por valores emocionais e aspiracionais” (Bergamasco, 2007, p. 01). O Personnalité 

foi um dos que optou por essa abordagem, ao focar suas peças publicitárias na satisfação das 

necessidades dos seus clientes, tratando não de valores concretos, mas de valores pessoais. 

Conforme explica Chacon, diretor de marketing do Banco Itaú, apud Cireli (2007): “Já 

falamos muito de números e dados concretos no começo do Personnalité. Hoje, preferimos 
                                                           
8 Dados do site do Banco Itaú. Disponível em http:/www.itau.com.br. Acesso em 14 de nov. 2008. 
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algo mais abstrato e que não fale explicitamente de liderança no segmento de alta renda, mas 

que exerça uma postura de líder”. Fica clara a opção por seduzir o cliente através de um 

discurso emocional, no qual a persuasão fique velada. Apela-se, portanto, para situações mais 

abstratas, visto que o cliente Personnalité tem já satisfeitas suas necessidades básicas de 

consumo (devido a sua boa condição financeira), é necessário convencê-lo de que ele precisa 

daquilo que não pode ser medido em preço ou valor. E é isso que o banco tenta lhe oferecer. 
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4 METODOLOGIA 

A pesquisa pode ser definida, segundo Gil (2002, p. 17), como sendo “um processo 

racional e sistemático que busca solucionar os problemas que são propostos”. Para o 

desenvolvimento da pesquisa é necessário utilizar-se dos conhecimentos disponíveis, 

promovendo a análise cuidadosa dos mesmos e verificando o uso adequado dos 

procedimentos científicos. É um processo desenvolvido em diversas fases, desde a formulação 

do problema até a satisfatória apresentação do resultado. 

Conforme Godoy (1995), as características que identificam uma pesquisa qualitativa 

são:  

1. o ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como 

instrumento fundamental; 

2. o caráter descritivo; 

3. o significado que as pessoas dão as coisas e a vida como preocupação do 

investigador; 

4. o enfoque indutivo. 

Um primeiro passo para a realização da pesquisa é a coleta de dados para obter mais 

informações sobre o tema abordado. Esse estudo exploratório deve ser minucioso, 

acompanhado de anotações que se relacionem com o tema pesquisado, de forma a auxiliar na 

elaboração do trabalho. 

Por isso, no capítulo seguinte será feita a transcrição do roteiro e da locução da peça 

para, posteriormente, identificar as estratégias subjetivas verbais e/ou não-verbais utilizadas 

para atingir o público-alvo. Para tanto, será analisado o anúncio para a televisão do Banco Itaú 

Personnalité denominado “Surra”, veiculado no período de maio de 2006. 

E já que este estudo opta pela busca do sentido da utilização de efeitos emocionais 

para compor a peça publicitária sob exame, recorre ao apoio teórico-metodológico da análise 

de discurso para instrumentalizar sua investigação de ordem qualitativa, com base no 

pressuposto de Lucena e Tavares (2004): 

 
Tomando como base o princípio de que, ao falarmos, estamos nos significando, 
podemos dizer que o uso da linguagem como ação transformadora constitui 
identidade(s) porque é necessariamente elemento mediador da interação 
homem/realidade (natural e social). Assim, podemos pensar na relação intrínseca 
entre sujeito e sentido que se instauram concomitantemente, configurando processos 
de identificação através do discurso (TAVARES & LUCENA, 2004, p. 01) 
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Esclarecendo a rede interdisciplinar entre os enfoques estruturalistas com raiz no 

formalismo russo que surgiram nos anos 1970 na França, que incluía lingüistas como 

Jakobson, o apoio da lingüística estruturalista de Saussure, o trabalho de Propp sobre a 

morfologia dos contos populares russos e a antropologia de Lévy-Strauss, que introduziu o 

estruturalismo na França; Teun Van Dijk (1990) situa o desenvolvimento da análise do 

discurso, através de suas influências históricas, reunidas em torno da semiótica.  

 

Uma primeira ramificação do estruturalismo surgiu da antropologia, da lingüística e 
dos estudos literários, mais tarde unificados sob a etiqueta de semiótica.(...) O 
interesse comum de antropólogos, lingüistas e estudiosos da narrativa literária, tanto 
no discurso como nos filmes ou nas histórias em quadrinhos, foi uma das 
perspectivas que se abriram com a nova disciplina da semiótica.. (...) O 
estruturalismo semiótico se aplicou de imediato a muitas outras formas de discurso, 
como a poesia, os ‘faits divers’ do jornalismo (VAN DIJK, 1990, p. 36-38).9 

 

Ao estabelecer seus princípios para a contemporânea análise de discurso, que afirma 

se tratar de um “conceito ambíguo”, Van Dijk (1990) compara o discurso à sintaxe: 

 

Como as orações, o discurso pode mostrar estruturas que têm uma natureza 
sistemática, governada por regras, no entanto — novamente, como as orações — 
também pode mostrar propriedades que são em grande medida ad hoc, individuais e 
determinadas por um contexto (VAN DIJK, 1990, p. 44). 
 

 

Mas, declara, recorrendo também à semântica: “em um enfoque cognitivo ou 

sociológico, a distinção sistema-uso pode ser menos relevante” e o principal objetivo dessa 

classe de análise consiste em “produzir descrições explícitas e sistemáticas de unidades do uso 

da linguagem a que se denomina discurso”. Assim, Van Dijk (1990) estabelece a interface 

texto-contexto: 

 

As dimensões textuais dão conta das estruturas do discurso em diferentes níveis de 
descrição. As dimensões contextuais relacionam essas descrições estruturais com 
diferentes propriedades do contexto, como os processos cognitivos e as 
representações ou fatores sócio-culturais (VAN DIJK, 1990, p. 45). 

 

De acordo com Van Dijk (1990, p. 52-53), a análise de discurso abarca mais do que a 

mera descrição das estruturas textuais, em seus diversos níveis e dimensões (micro e macro-

regras, estilo, retórica e superestrutura, manifestando-se na fonologia, na morfologia, na 

sintaxe, na semântica ou na pragmática do discurso); já que o discurso não é somente texto, 

                                                           
9 As citações de Van DIJK (1990) foram traduzidas pela professora orientadora. 
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mas ação e interação, especialmente quando são consideradas as “estruturas de diálogos”. 

Portanto, recomenda: “ocupar-se do discurso significa ocupar-se dos processos de 

interpretação e de interação social” e define: “é uma descrição dos contextos cognitivo e 

social, em conseqüência, é uma tarefa que não deve ser alheia à análise de discurso”. 
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5 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DA PEÇA AUDIOVISUAL 

 

O filme de 60 segundos, intitulado Surra, foi criado pela agência de propaganda DPZ 

Propaganda Ltda, para o produto “Personnalité”, atendendo ao cliente Banco Itaú. A 

campanha foi lançada no dia 27 de maio de 2006 e explorou o conceito “Perfeito para você”, 

vinculado às idéias de perfeição a de exclusividade. A seguir será realizada a descrição do 

referido filme para que se possa, em um momento posterior, proceder à análise do mesmo. 

 

5.1 Descrição 

 

CENA 1 - Surge o chão de uma quadra de tênis. Em instantes, aparecem os caracteres: “O que 

é perfeito para você?”. Ouve-se a trilha sonora, que permanecerá até o final do filme. Em 

seguida, cai uma raquete de tênis no chão. 

 

CENA 2 – Surge um homem, que saca uma bola, começando uma partida de tênis. Não 

vemos quem é seu adversário. Muito a contragosto, o homem vai sendo derrotado, “levando 

uma surra” na partida. Enquanto isso acompanha a cena uma locução pausada, com voz 

masculina adulta: “Perfeito pode ser tomar uma surra no tênis. Principalmente, quando você 

tem certeza que é impossível perder. Aos poucos você vai sendo humilhado. O cara vai 

crescendo enquanto você encolhe. Ele tem metade da sua idade, e acaba com você”. 

 

CENA 3 – Primeiro é visto o adversário do homem no jogo: um rapaz bem mais jovem. Nos 

quadros seguintes, o homem relembra momentos da infância do rapaz, jogando tênis e, bem 

pequeno, brincando com uma raquete e com bolinhas de tênis. A partir dessas lembranças, 

percebe-se a relação entre os dois: são pai e filho. 

 

CENA 4 - O filho cumprimenta o pai no centro da quadra, passando a mão em sua cabeça, 

gesto que é acompanhado da locução: “E você se dá conta que seu filho vai passar a mão na 

sua cabeça pela primeira vez. O que é perfeito para você? Perceber que a passagem do 

tempo é uma coisa boa? Itaú Personnalité”. 

 

CENA 5 - Chão da quadra de tênis com uma raquete caindo e quicando em câmera lenta, 

enquanto se ouve a locução: “A melhor assessoria financeira”.  Surge, então, a assinatura do 
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filme e a logo-marca do Banco Itaú Personnalité e o slogan, “perfeito para você”, junto a 

locução: “Existe um banco que é perfeito para você”. 

  

Quadro 1 - Descrição resumida do VT “Surra”. 

a) Filme “Surra” 

b) Categoria Institucional 

c) Mensagem O Itaú Personnalité é perfeito para os clientes. 

d) Storyline
10 Um homem e um garoto jogando tênis. O garoto vence e no final a locução 

revela que os oponentes são pai e filho.  

e) Ambientação Quadra de tênis. 

f) Texto (locução em off) “E você se dá conta que seu filho vai passar a mão na sua cabeça pela 

primeira vez. O que é perfeito para você? Perceber que a passagem do tempo 

é uma coisa boa? Itaú Personnalité”. 

 

g) Texto legenda “O que é perfeito par você?”. 

h) Selling Line
11 “Itaú Personnalité. Existe um banco perfeito para você. 

i) Estratégia de persuasão Estratégias emocionais. 

 

5.2 Análise 

  

 É um filme institucional, ou seja, não oferece produtos e serviços para persuadir o 

consumidor em relação à sua marca. Procurou mostrar os benefícios de ser um cliente 

Personnalité: ter um banco exclusivo, que se ajusta às necessidades dos clientes e compartilha 

com seus valores. O comercial tem sessenta segundos, o que foge um pouco do padrão usual 

de quinze a trinta segundos, pois nesse formato mais alongado pode desenvolver melhor a 

estrutura da narrativa que pretende contar, além de poder ser mais elaborado e prender a 

atenção do espectador. Trata-se de uma forma mais completa de composição, pois envolve um 

valor subjetivo que não pode ser mensurado (Figueiredo, 2005, p. 17). 

 Para a melhor compreensão das análises posteriores, irá se fazer um levantamento dos 

principais acontecimentos do filme, considerando sua composição narrativa. 

 

 

                                                           
10 É a descrição resumida do comercial para que o leitor possa conhecê-lo em linhas gerais, mesmo que não 
tenha acesso às imagens em movimento (REY, 1997, p. 10). 

11 Assinatura final do comercial; como se encerra a mensagem (REY, 1997, p. 10). 



38 

 

 

Quadro 2 - Seqüência narrativa. 

Chão da quadra. Uma raquete cai no chão. Introdução 

O personagem 1 saca a bola e inicia uma partida de tênis. Não se vê seu oponente. Introdução 

O personagem 1 está sendo derrotado na partida, “levando uma surra”. Ele vai ficando cada 

vez mais frustrado. 

Desenvolvimento 

Aparece o personagem 2, seu adversário: um rapaz jovem. Desenvolvimento 

O personagem 1 começa a relembrar cenas da vida do outro. Percebe-se a relação entre os 

dois: são pai e filho. 

Desenvolvimento 

O pai percebe, então, que o filho está crescido. Clímax 

Saem juntos da quadra. O rapaz passa a mão na cabeça do pai. Desenlace 

Uma raquete cai no chão da quadra. Fecha-se a ação com a mesma imagem do início. Desenlace 

  

 A escolha pelo gênero narrativo possibilita dois níveis de leitura do anúncio: a 

narrativa em si (o pai e o filho disputando uma partida de tênis), e a história oculta (as 

lembranças e as reações do pai ao perceber o crescimento do filho). É a história oculta que se 

espera que seja assimilada, pois ela que irá gerar a necessidade de estima, que envolve a auto- 

apreciação e a autoconfiança diante de uma realidade que se modifica, no caso o crescimento 

do filho x o próprio envelhecimento (conforme item 2.3). 

Não há a presença de diálogos no filme, uma vez que não são necessários, pois as 

imagens e expressões dos personagens, a disposição dos objetos em cena e a trilha sonora se 

encarregam de emocionar o espectador. A locução feita em voz pausada, masculina, que 

acompanha as imagens em cena apenas complementa as imagens com comentários e 

reflexões, porém não é necessária para a compreensão da mensagem. No entanto, a palavra 

“você” é bastante enfatizada, visando estabelecer um contato mais intimo com o espectador, 

aproximando o serviço/produto anunciado do público (conforme item 2.3). Visa estabelecer 

uma relação de proximidade, de troca, que não é verdadeira, e é utilizada somente para 

garantir a comunicabilidade do modelo. 

O apelo à emoção, baseado no modelo aristotélico, perpassa o anúncio, pois explora o 

que é valorizado pelos consumidores e, por conseguinte, é procurado por eles nos produtos 

/serviços que serão adquiridos. O tom emocional também é refletido pela trilha sonora 

instrumental que percorre toda a extensão do anúncio (conforme item 3.1). 

O oferecimento de prova, que é a descrição dos benefícios do produto/serviço é tratado 

como informação secundária, discretamente apresentada na mensagem. A palavra “perfeito” é 

empregada, mas não se chega a explicar quais os serviços do banco que o tornam perfeito para 
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o cliente. O consumidor deve, para aceitar essa idéia, reconhecer e acreditar no anunciante, no 

caso o Banco Itaú Personnalité. 

 A escolha das personagens é bastante significativa , pois envolve relações afetivas 

próximas – o relacionamento entre pai e filho. O uso dessas personagens suscita uma 

identificação com o público, que consegue se visualizar na ação apresentada. A caracterização 

das personagens e suas ações indicam o público alvo do anunciante: pessoas de alta renda e, 

no caso em questão, o público masculino. As personagens têm boa aparência, estão bem 

vestidas e praticam tênis, um esporte considerado de elite. Outros elementos de status, no 

entanto, não são apresentados, para não haver um distanciamento da carga emocional que se 

quer imprimir. Os personagens parecem pessoas comuns, colocadas em uma situação 

corriqueira (prática de um esporte), o que proporciona também uma aproximação maior com a 

realidade do espectador (“slice of life”, conforme item 2.1). 

 Quanto às técnicas de vídeo utilizadas, podemos destacar a de slow motion, 

principalmente nas cenas da queda da raquete, suavizando a cena e complementando o clima 

de expectativa. Nas cenas em que o pai relembra as diversas etapas da vida do filho, as 

imagens são apresentadas rapidamente, acompanhando, assim, o pensamento do pai, que 

naquele breve momento percebe que o filho cresceu. 

 O uso das cores é bastante significativo, uma vez que temos a predominância de tons 

de amarelo e azul, não por coincidência as cores representativas do banco. “Na comunicação, 

as cores têm uma função bem específica: deve atuar como auxiliar na clareza da mensagem a 

ser transmitida” (SUTTO, 2004, p.5).  

 O amarelo é considerado uma cor quente, enquanto que o azul é classificado como cor 

fria. Como no comercial as cores se alternam e complementam, temos um equilíbrio entre as 

sensações provocadas por essas cores: “o jogo de cores quentes e frias faz com que o espaço 

tenha vibrações rítmicas de profundidade, pelo sucessivo avanço e recuo das cores” (SUTTO, 

2004, p.5). 

 A iluminação utilizada na peça ressalta os tons amarelados utilizados, principalmente, 

no cenário (quadra de saibro), ao mesmo tempo em que ressalta os tons de azul, presentes nas 

paredes da quadra e nas roupas dos personagens.  

 A percepção do espectador também pode ser influenciada pelos diversos planos 

empregados ao longo do anúncio. O plano é delimitado a partir do distanciamento da câmera 

em relação ao objeto, “levando-se em conta a organização dos elementos internos do 
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enquadramento, verifica-se que a distinção entre planos não é somente uma diferença formal, 

cada um possui uma capacidade narrativa, um conteúdo dramático próprio”.12 

 No filme “Surra”, temos uma alternância de planos: plano geral, que situa a ação e o 

homem no ambiente em que ocorre a ação; Plano Médio, onde temos o foco nos movimentos 

das personagens (através do qual podemos acompanhar o jogo de tênis); e o Primeiro Plano, 

cuja função é registrar as emoções da fisionomia das personagens com o objetivo de chamar a 

atenção do espectador, para que esse compartilhe das emoções do personagem (o olhar do pai 

enquanto relembra a infância do filho, por exemplo). 

 A presença de texto escrito no comercial só há ao final, quando feito um 

questionamento para o espectador: “O que é perfeito para você?”. Pergunta essa respondida 

logo em seguida pelo próprio emissor: “Existe um banco perfeito para você”. Na composição 

do texto pode-se perceber o uso do esquema aristotélico (conforme item 2.3), principalmente 

no uso das provas, quando diz que o banco é perfeito, usando para isso argumentos subjetivos, 

no caso, perfeito seria constatar que a passagem do tempo é uma coisa boa. É reforçada no 

texto também a busca por uma identificação positiva entre os valores do banco e de seus 

clientes, predispondo o consumidor a crer que aquela marca pode compartilhar seus valores e 

ideais de vida (ver conceito de emulação, item 2.3). 

 A cena final do comercial, igual a cena inicial (a raquete caindo na quadra), promove 

uma sensação cíclica, que reforça a mensagem da passagem do tempo como sendo uma coisa 

boa, transmitindo um ideal de continuidade promovido pela sucessão das gerações.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Disponível em: www.espacofotografico.com.br/DicasfotografiaLinguagemFotografica.htm - 23k. Acesso em 
06 dez. 2008. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho teve como objetivo constatar quais as estratégias persuasivas utilizadas 

pela peça publicitária “Surra” do banco Itaú Personnalité. Ao realizar a análise, percebeu-se 

que o objetivo desse tipo de comercial é envolver o público, predispondo-o a criar uma 

imagem positiva da marca e das pessoas que dela fazem uso, associando a marca à satisfação 

de necessidades emocionais. 

 É possível constatar que a peça publicitária em questão está constituída sob as bases da 

emulação, por meio da qual se consideram os valores do público receptor. Utilizou-se para 

isso personagens que representam sentimentos de família e de continuidade da vida através 

das gerações que se sucedem. 

 Pode-se perceber também que as estratégias emocionais foram escolhidas pelo setor 

bancário como forma de atingir segmentos cada vez mais específicos de clientes, que não 

buscam apenas os melhores produtos e serviços (uma vez que os bancos estão cada vez mais 

parecidos na sua apresentação), mas buscam, principalmente, a satisfação do desejo de 

exclusividade, como se ele indivíduo fosse único para aquele banco. 

 A relação de consumo, nesse caso, está ligada à satisfação de necessidades emocionais 

que irão influenciar no momento da aquisição de determinado produto/serviço. As 

experiências positivas vivenciadas e o atendimento das expectativas estão diretamente 

relacionados à satisfação do cliente. No entanto, como essas expectativas e necessidades não 

se esgotam e mudam com o decorrer do tempo, os bancos precisam estar buscando sempre 

novas formar de fidelizar seus clientes. 

 A publicidade, visando atender a essa demanda, faz uso de um discurso emocional, 

desprovido de racionalidade e de lógica, palavras de Ferrés (1998, p. 231): “não se vende 

produtos, mas promessas”. Percebe-se, portanto, que além de dominar as ferramentas técnicas 

e estratégias de construção da peça publicitária, o profissional que trabalha com a publicidade 

deve ser também um profundo observador da sociedade, para visualizar (antes da 

concorrência), as necessidades reais ou subjetivas do consumidor antes mesmo que eles 

próprios as sintam. 
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8 ANEXOS 
 
 
Logomarca Itaú Personnalité. 
 

 
 
 
VT “Surra”. 
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