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RESUMO 

 
Interessa-nos estudar nesse trabalho, as representações da modelo Gisele Bündchen, uma 
das maiores porta-vozes da publicidade brasileira. Partimos da premissa que a modelo 
imprime representações de beleza, de poder, da mulher brasileira e com isso permeia o 
imaginário dos brasileiros. Pretendemos investigar de que forma as narrativas publicitárias 
apresentam essas representações, por meio de análise de imagem em movimento da 
primeira campanha publicitária internacional do Banco do Brasil em mais de 200 anos de 
história. Lançada em fevereiro de 2012, a campanha tem como título "Banco do Brasil. Do 
Brasil para o mundo. Do mundo para o Brasil", e conta com a modelo como protagonista 
para reforçar seu posicionamento no mercado externo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: publicidade; identidade; consumo; representação; Gisele 
Bündchen; 
 
INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho, tratamos da representação da identidade brasileira ao estudarmos a 

campanha do Banco do Brasil intitulada “Banco do Brasil. Do Brasil para o mundo. Do 

mundo para o Brasil.”, estrelada pela modelo Gisele Bündchen, lançada em fevereiro de 

2012. Partimos da premissa que a modelo imprime representações de beleza, de poder, da 

mulher brasileira; e com isso permeia o imaginário dos brasileiros. 

De uma maneira geral, a análise de imagem pode ser considerada uma faculdade 

natural do ser humano (COUTINHO, 2006), pois segundo Jacques Aumont (1993), a 

faculdade da percepção visual é intrínseca ao ser humano, sendo uma das maneiras mais 
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conhecidas de relação do homem com o mundo. Para Martine Joly (1996), a imagem se 

distingue do mundo real por apresentar-se como linguagem específica e heterogênea por 

meio de signos particulares os quais possuem significado e a transformam em um meio de 

comunicação; uma mensagem a ser interpretada. 

Seu principal valor torna-se a sua relação com a realidade sensível, ou seja, seu 

valor representativo (AUMONT, 1993). Para Iluska Coutinho (2006), a composição de 

anúncios é uma das várias aplicações das imagens de interesse para a análise de imagens. 

Principalmente as que estão inseridas em meios de comunicação de massa. Elas podem, 

ainda, assumir diferentes significados dependendo do meio de comunicação no qual estão 

inseridas. As imagens publicitárias são as mais propícias à análise, pois: 
 
a publicidade é uma grande consumidora de teoria ou, pelo menos, de 
ferramentas que lhe permitam analisar e compreender o indivíduo em suas 
relações com seus próprios desejos e motivações, em suas interações com 
os outros indivíduos da sociedade, em sua percepção da mídia e de seus 
modos de representação. (JOLY, 1996, p.69-70) 
 

Neste contexto, assumimos que a imagem é de fato uma linguagem. Uma 

“linguagem específica e heterogênea; que, nessa qualidade, distingue-se do mundo real e 

que, por meio de signos particulares dele, propõe uma representação escolhida e 

necessariamente orientada” (JOLY, 1996, p.48). Assim, nos apropriaremos de “todas as 

garantias de liberdade intelectual que a análise pedagógica da imagem pode proporcionar” 

(JOLY, 1996, p.48), seja ela estática ou em movimento. 

Percebemos nas campanhas publicitárias a presença de uma tática de conciliação 

entre a visão de mundo do produto anunciado e a visão de mundo do consumidor a ser 

atingido pela mensagem, processo que podemos atribuir o nome de emulação. Mais do que 

informar sobre as características de um produto, a publicidade também pode ser um espaço 

de reflexão em relação a questões culturais e morais da nossa sociedade. A pressão contínua 

é a de criar anúncios cada vez mais à imagem dos motivos e desejos do público 

(MCLUHAN, 2007). A firme tendência da publicidade é a de declarar o produto como 

parte integral de grandes processos e objetivos sociais. Segundo os conceitos 

antropológicos de Everardo Rocha (2005), a publicidade é uma espécie de cola do sistema e 

os anúncios entrelaçam as práticas sociais. 
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Desse modo, a tarefa de interpretar e analisar uma imagem exige a compreensão das 

circunstâncias que provocam as significações de sua mensagem. Sendo assim, sua análise 

exige a interpretação da mensagem num dado momento histórico-cultural, levando-se em 

consideração determinadas circunstâncias. Para isso, o analista deve se colocar do lado da 

recepção e permitir-se compreender sua mensagem (JOLY, 1996; COUTINHO, 2006). 
 

REPRESENTAÇÃO SOCIAL, IDENTIDADE E PÓS-MODERNIDADE 
 

Para Jacques Aumont (1993), representar o real não é tão importante quanto 

exprimir sua significação. Para ele, representamos os objetos concretos e exprimimos 

valores abstratos que podem ou não estar associados a objetos. Cabe ainda destacar a 

ressalva do teórico francês de que a representação de um objeto não necessariamente está 

relacionada à sua semelhança com o originial. 

As representações sociais não são somente mera versão ou construção distorcida de 

um objeto. Em vez disso, elas são caracterizadas por sua natureza ambígua, podendo ser 

simultaneamente percepção e conceito (TSOUKALAS, 2006). Outro conceito utilizado nas 

representações sociais é o de simbolismo (DURAND, 1979), dentro do qual a publicidade 

se apropria dos signos apresentados e tenta agregar valor simbólico a eles. 

Quando citou o termo representação pela primeira vez, Émile Durkheim (1964), se 

referia às representações como algo fundamental em qualquer sistema de crenças e cultos, 

juntamente com os rituais. As representações, para ele, seriam ideias essenciais que 

dominariam nossa vida intelectual e que possuiriam o mesmo significado e função em 

qualquer lugar. Como se fossem molduras sólidas - mas não imutáveis - que restringem o 

pensamento. Posteriormente, Moscovici cunhou o termo “representação social” no âmbito 

da psicologia social (SÁ, 1998; TSOUKALAS, 2006), sendo compreendido e construído 

nos universos consensuais de pensamento (SÁ, 1998). Para Durkheim (1964), as categorias 

do pensamento humano mudam com os lugares e tempos; nunca estão fixadas em uma 

forma definida; são criadas, recriadas e desmanchadas incessantemente.  

Segundo a teoria do núcleo central, as representações sociais apresentam 

características empiricamente contraditórias, podendo ser “ao mesmo tempo estáveis e 

mutáveis, rígidas e flexíveis, consensuais e individualizadas” (SÁ, 1998, p.77). De acordo 
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com essa teoria, os elementos cognitivos do núcleo central da representação apresentariam 

características de estabilidade, rigidez e consensualidade. Já os elementos periféricos – que 

fazem a interface com situações e práticas cotidianas – apresentariam caráter mais mutável, 

flexível e individualizado (SÁ, 1998). Sendo assim, as mudanças na estrutura das 

representações ocorreriam primeiro no sistema periférico para, pouco a pouco, adentrarem o 

núcleo central e serem amplamente aceitas pela sociedade, conforme descreve o autor: 

 
(...) a transformação das representações começa sempre pelo sistema 
periférico, face a modificações introduzidas nas práticas sociais, e pode 
apresentar diferentes desenvolvimentos e estados finais dependendo de 
variadas circunstâncias (SÁ, 1998, p.77). 
 

Dessa forma, a partir de uma denominação muito utilizada por Bauman (2005) 

poderíamos considerar o núcleo central como a porção sólida da representação ou 

imaginário social e o sistema periférico como a porção líquida desse contexto. Por outro 

lado, as representações sociais podem ser uma expressão de sentimentos de pertencimento e 

solidariedade entre membros de um mesmo grupo. Quando estes adotam espontaneamente 

as ideias e valores de seus pares, adaptando-as ao seu ambiente social (TSOUKALAS, 

2006). Por tudo isso, as representações sociais, podem ser consideradas fenômenos 

essencialmente culturais e estão enraizadas no contexto de um grupo. 

Celso Pereira de Sá (1998) afirma que a exploração dos sistemas de comunicação e 

seus efeitos no processo e formação das representações pode ser útil quando se pesquisa 

material oriundo dos meios de comunicação de massa. Algo que corrobora com a visão de 

Martine Joly (1996, p.69-70) de que a publicidade busca a compreensão do indivíduo “em 

suas relações com os próprios desejos e motivações, em suas interações com os outros 

indivíduos da sociedade, em sua percepção da mídia e de seus modos de representação”. 

Enquanto os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam no 

mundo contemporâneo, para Stuart Hall (2005, p.13) “somos confrontados por uma 

multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma das 

quais poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente”. Para ele, a fragmentação e 

o deslocamento das identidades a partir da segunda metade do século XX, fez com que o 

sujeito estivesse sempre partido ou dividido, vivenciando sua própria identidade como se 



 

 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 
 

5 
 

ela estivesse resolvida ou unificada. Sendo assim, Hall (2005) defende que devemos falar 

de identificação ao invés de identidade, pois se trata de um processo em andamento. 

Ideia muito semelhante à do sociólogo polonês Zygmunt Bauman (2005), para quem 

a identidade na pós-modernidade é líquida. Segundo Bauman (2005), a batalha da 

identidade é a mistura da demanda pela liberdade de autodefinição e autoafirmação com os 

apelos a uma totalidade comunitária. 

 
Para a grande maioria dos habitantes do líquido mundo moderno, atitudes 
como cuidar da coesão, apegar-se às regras, agir de acordo com os 
precedentes e manter-se fiel à lógica da continuidade, em vês de flutuar na 
onda das oportunidades mutáveis e de curta duração, não constituem 
opções promissoras (BAUMAN, 2005, p.60). 
 

A identidade, então, torna-se uma celebração móvel, formada e transformada 

continuamente em relação às formas pelas quais somos representados nos sistemas culturais 

a nosso redor (HALL, 2005). E o mesmo vale para as identidades nacionais em tempos de 

globalização. A publicidade, por sua vez, apropria-se da materialidade e da imaterialidade 

dos fragmentos culturais da sociedade contemporânea para persuadir os consumidores. 
 

PUBLICIDADE NA CONTEMPORANEIDADE 
 

Compartilhamos do pensamento que referencia a face da publicidade como um 

“espelho da sociedade”, uma vez que a mesma trata de questões relativas à vida cotidiana 

em seus discursos. Os anúncios publicitários, cada vez mais apresentam mensagens 

carregadas de emoção, e apelam menos para a racionalidade, alertando para as necessidades 

materiais e sociais, anseios e desejos de uma sociedade. Operando em duas dimensões 

lógicas da sociedade: simbólica e mercadológica. 

E diante da necessidade de se criar um diálogo de identificação mais direto e 

próximo com receptores neste tipo de mensagem que vende mais emoção do que razão, 

observamos que os produtores publicitários (refiro-me aqui ao conjunto de emissores) 

sempre recorrem ao uso de celebridades no universo midiático, utilizando-os como 

argumento persuasivo de autoridade na mensagem publicitária, nas formas institucional, de 

varejo e também de cunho social. 



 

 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 
 

6 
 

Reorganizando assim, o papel das celebridades, ora atuando como porta-voz ou 

como endossante, mas sempre como um fenômeno midiático, o que nos remete aos estudos 

dos anos 60 de Edgar Morin. Autor que, em uma de suas principais obras, Cultura de 

Massas no Século XX, destacou que a mídia já estava pronta para construir um novo Monte 

Olimpo para morada dos deuses gregos:  
 
um olimpo de vedetes domina a cultura de massa, mas se comunica pela 
cultura de massa, com a humanidade corrente. Os olimpianos, por meio de 
sua dupla natureza, divina e humana, efetuam a circulação permanente 
entre o mundo da identificação. Concentram nessa dupla natureza um 
complexo virulento de projeção – identificação. Eles realizam os 
fantasmas que os mortais não podem realizar, mas chamam os mortais 
para realizar o imaginário. (MORIN, 1997, p.107) 
 

Hoje temos ídolos do mundo das passarelas, dos esportes, da teledramaturgia e da 

música, apresentando produtos e serviços de determinado anunciante de uma maneira muito 

mais sutil, através principalmente de participações em narrativas ficcionais, em histórias, 

que abrangem pequenos relatos, fábulas, contos e crônicas. É por meio delas que a 

publicidade irá sub-repticiamente exercer seu poder de sedução (CARRASCOZA, 2004, 

p.127). E as celebridades assim, assumem um status de mito na contemporaneidade. 

Transferindo valores e significações de sua carreira profissional ou até mesmo da própria 

vida pessoal, por meio de associações com uma marca. Embalando assim, o imaginário dos 

receptores e de potenciais consumidores. 

Sergio Zyman (2003) acredita que a vantagem do patrimônio da celebridade é uma 

das principais razões para gestores de marketing de marcas contratarem a modalidade de 

garoto-propaganda para seus anunciantes. A intenção é fazer com que as imagens e os 

valores que os consumidores associam à celebridade sejam transferidos para a marca, seja 

em produtos ou em serviços.  

Percebemos que ao decidirmos por um endossante para divulgar uma marca, 

devemos enquadrá-lo nos moldes do posicionamento desejado pelo anunciante por meio de 

uma abordagem criativa ou approach adequados. Todas as questões levantadas são 

importantes devido ao alto investimento em campanhas publicitárias que utilizam 

celebridades. “Qualquer anúncio caro é criado e construído sobre os alicerces testados de 

estereótipos públicos ou ‘conjuntos’ de atitudes estabelecidas” (MCLUHAN, 2007, p. 255). 
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E qual seria o tipo de celebridade da atualidade mais desejada pelos anunciantes 

para conferir visibilidade para uma marca? Alimentamos a reflexão sobre as razões da 

escolha de Gisele Bündchen como garota-propaganda de tantas marcas de diferentes ramos, 

como o Banco do Brasil neste presente estudo, apontando um possível elemento de causa: a 

exposição de sua trajetória de vida pessoal e profissional de sucesso idealizada pela mídia, 

uma espécie de narrativa biográfica pelos meios de comunicação. 

Enfim, uma “engenharia mediática”, expressão cunhada por Herschmann e Pereira 

(2005) que colabora para ordenação de sentidos na vida cotidiana dos atores sociais, 

criando “a sensação de que fazemos parte de uma grande coletividade, isto é, o material 

biográfico – ficcional e não ficcional –, de certa forma, alimenta e recria comunidades de 

fãs e consumidores” (HERSCHMANN; PEREIRA, 2005, p.11). E é nesse ponto que a 

campanha publicitária consegue unir o produto, o anunciante e o potencial consumidor – 

pela identificação com o sujeito celebridade. 

Pelo viés antropológico, a sensação aos olhos do público, é de que as relações da 

vida real podem se encontrar refletidas parcialmente, ou até integralmente nas telas 

midiáticas. Nessa ambiência, assistimos, lemos e interagimos com histórias ficcionais que 

são muito similares às histórias de que participamos e vivemos em nosso cotidiano. As 

práticas sociais oferecem um rico repertório cultural para as construções do discurso 

publicitário, inspirando a criação de enredos publicitários de todas as ordens - amoroso, 

familiar, profissional, entre tantos.  

Pelo caminho mercadológico, a publicidade deve ser vista como uma das 

ferramentas estratégicas de marketing usadas para vender mercadorias e serviços. E para 

isso, ela produz e devolve através de suas mensagens, um cenário ideal e envolvente para a 

sociedade, com uma linguagem sedutora, carregada de simbolismos, que desenvolvem no 

público receptor uma espécie de identificação.  

Assim, a dupla natureza simbólica/ econômica perpassa toda a produção 

publicitária, uma vez que a publicidade, como parte integrante do sistema capitalista, visa 

despertar no público-alvo a efetivação do consumo das marcas anunciadas. O antropólogo 

Everardo Rocha (2010) pontua que a publicidade é: 
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um espelho mágico que reflete aspectos da sociedade que o engendra 
alimentando a ilusão de uma ideologia que se quer permanente em seu 
projeto. Cada anúncio, à sua maneira, é a denúncia de uma carência da 
vida real. O que nele sobra, reflete aquilo que, embaixo da sociedade, cada 
vez mais falta em equilíbrio e bem-viver. (ROCHA, 2010, p.30) 
 

Percebemos nas campanhas publicitárias a presença de uma tática de conciliação 

entre a visão de mundo do produto anunciado e a visão de mundo do consumidor a ser 

atingido pela mensagem, processo que podemos atribuir o nome de emulação. Mais do que 

informar sobre as características de um produto, a publicidade também pode ser um espaço 

de reflexão em relação a questões culturais e morais da nossa sociedade. “A pressão 

contínua é a de criar anúncios cada vez mais à imagem dos motivos e desejos do público 

[...] A firme tendência da publicidade é a de declarar o produto como parte integral de 

grandes processos e objetivos sociais” (MCLUHAN, 2007, p. 255). Segundo os conceitos 

antropológicos da publicidade: 
 
A publicidade é uma espécie de “cola” do sistema. É através dela que tudo 
se liga com tudo, é ela que irrompe nas páginas dos jornais e revistas, nas 
vozes do rádio ou nas imagens das televisões de maneira inapelável, como 
enfatizando o lugar de fato e de direito que dispõe para costurar todo o 
sistema. Esta marca da publicidade, na qual se pode encontrar a aderência 
do sistema da Indústria Cultural, fica muito nítida num sem-número de 
anúncios que fazem, frequentemente, referências explícitas, citações de 
outros anúncios, filmes famosos, programas de televisão, músicas. Tudo 
na mídia é entretecido pelos anúncios. E isso, para não falar dos sempre 
famosos astros, estrelas, colunáveis, artistas em geral, esportistas, modelos 
que pertencem às várias regiões da comunicação de massa, e que se 
reúnem “no ar” sob a forma de anúncios. (ROCHA, 2005, p. 42) 
 

Everardo Rocha diz que na verdade, a mensagem publicitária consiste muito mais na 

venda de estilos de vida, sensações, emoções, visões do mundo, relações humanas, sistemas 

de classificação e hierarquia em quantidades significativamente maiores que geladeiras, 

roupas ou cigarros. Para ele: “um produto vende-se para quem pode comprar, um anúncio 

distribui-se indistintamente”. (ROCHA, 2010, p.32).  

Neste cenário, entendemos como objetivo final da linguagem publicitária: a venda 

do ponto de vista do emissor, e o consumo como destino e salvação para os receptores. 

Assim, consideramos importante destacar que na maioria dos anúncios publicitários, o que 

menos se consome é o produto ali anunciado, e sim suas representações. E se elencamos a 
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publicidade como um instrumento de compreensão da vida social – ao estudar a 

publicidade, analisamos também as representações sociais nelas inseridas. 

Gilles Lipovetsky (2008) analisa a evolução do discurso publicitário 

contemporâneo, pontuando que o mesmo passa por um processo de desvio de trajetória que 

torna a comunicação menos rígida, para eliminar a solenidade e o peso dos discursos, 

promovendo a ordem frívola dos signos.  

A publicidade assume um papel de conselheiro para o indivíduo dentro do universo 

de suas inquietações individuais; de curador para aquele que deslumbra ofertas de produtos 

nas telas e nas vitrines em busca de peças de felicidade; e principalmente se coloca como 

portadora de representações sociais, modos de viver, tendências de moda, entre outros.  

Para o publicitário brasileiro João Anzanello Carrascoza (2004), quando os 

emissores utilizam o recurso de sugestão na construção das mensagens publicitárias, “o 

destinatário tem a impressão, lendo um anúncio desse tipo, de estar diante de um slice of 

life, um instantâneo da vida cotidiana atual, que poderia ser a sua própria” 

(CARRASCOZA, 2004, p.91-92). E assim, o convite ao consumo da mercadoria anunciada, 

se dá de forma menos imperativa, mais insinuada, e com mais chances de receber um “sim” 

como resposta. 

Para corroborar com esta ideia, no universo da sociologia, Zygmunt Bauman (2008) 

discorre sobre a importância da mensagem publicitária diante da era da Sociedade dos 

Consumidores. Para o autor, “os encontros dos potenciais consumidores com os potenciais 

objetos de consumo tendem a se tornar as principais unidades na rede peculiar de interações 

humanas”. (BAUMAN, 2008, p.19). Neste sentido, além do destinatário expressar o desejo 

de ser parte integrante da cena anunciada na publicidade em questão (comerciais que 

mostram uma família feliz em um café da manhã em torno do produto margarina, por 

exemplo); o ato de consumir pode ser visto como uma condição de afiliação social.  

Doses de felicidade são prometidas em anúncios publicitários de todos os 

segmentos, conforme aponta Bauman (2008): “o valor mais característico da Sociedade dos 

Consumidores, na verdade seu valor supremo, em relação ao qual todos os outros são 

instalados a justificar seu mérito, é uma vida feliz. A sociedade de consumidores talvez seja 

a única na história humana a prometer felicidade na vida terrena, aqui e agora e a cada 

agora sucessivo.” (2008, p.60) João Carrascoza (2004) acrescenta que as narrativas 
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publicitárias mencionam as mazelas da vida em algumas raras e corajosas oportunidades, 

como por exemplo a crítica de Oliviero Toscani em campanha da Benetton ao frisar que a 

publicidade mostra apenas: “o melhor dos mundos, o paraíso sobre a Terra, o reino da 

felicidade, do êxito assegurado e da juventude eterna”5. 
 

BRASIL: UM ESTILO DE VIDA PARA SE IDENTIFICAR 
 

As representações feitas do Brasil pelo mundo estão mudando. O imaginário do país 

do futebol, do samba e da mulata vem se re-significando. No campo econômico, nos 

projetamos como a sexta economia do mundo6, somos um mercado consumidor crescente, 

estamos emergindo enquanto muitos se afogam. Os receios, os medos, as antigas visões de 

um país formado por uma gente tupiniquim se desfaz com a elevação da autoestima. Nossos 

símbolos se reciclam, nossas marcas se renovam, vivemos um novo momento de nos 

relacionarmos com mundo.  

Projetamos os olhares de nós mesmos para o mundo e, assim, buscamos ser vistos 

com outros olhos. Construímos de forma sensível as representações que constituem o 

imaginário simbólico do brasileiro. Gisele, na campanha do Banco do Brasil, descreve a 

importância de se vincular a um banco forte, que tem “experiência e segurança de mais de 

duzentos anos”7 e que representa um país que se inova. Percebemos como a “Übermodel” 

Gisele Bündchen, é reconhecida, e vincular sua imagem ao Banco do Brasil ratificaria a 

seguridade do banco. Se ver como forte, bem sucedida é um estilo de vida que a coloca 

como exemplo não só para o Brasil, mas para o Mundo. O estilo de vida diz como 

queremos ser vistos, percebidos e reconhecidos. Segundo Guiddens,  

 
um estilo de vida pode ser definido como um conjunto mais ou menos 
integrado de práticas que um indivíduo abraça, não só porque essas 
práticas preenchem necessidades utilitárias, mas porque dão forma 
material a uma narrativa particular da auto-identidade (GUIDDENS, 2002, 
p. 79). 
 

Brasil, o país do futebol, do samba e das mulatas, ainda são símbolos que fazem 

parte do imaginário da cultura brasileira. Afinal, todo brasileiro sabe jogar futebol como o 
                                                 
5 Toscani, Oliviero. A publicidade é um cadáver que nos sorri, 1995, p.13 
6 Segundo o site da revista Exame, o “Brasil se consolida como a sexta economia do mundo”. 
http://exame.abril.com.br/economia/noticias/brasil-cresce-2-7-em-2011-e-se-consolida-como-6a-economia-mundial 
7 Time: 0:39 segundos – 0:41segundos 
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Messi8, sambar como as passistas do carnaval e ter as formas das mulatas que desfilam 

pelas praias. Essas seriam algumas das atribuições que formam o imaginário do brasileiro. 

Mas como seria possível todos os brasileiros saberem jogar futebol, sambar e serem 

gostosos? Todos os brasileiros se reconhecem dessa forma? Se percebem como jogadores, 

sambistas e mulatas?  

A identidade se renova e se recria com os novos tempos, com os novos ares, com 

novas identificações. A identidade é um conceito moderno que não dá mais conta de 

explicar o homem contemporâneo. Estando em meio à fragmentação da cultura, o homem 

de nosso tempo busca se perceber, sentir-se em ambiência compartilhada, identificar-se 

com outros homens. A identificação é um processo que está por vir, que nunca se completa. 

Constrói-se a partir de perdas e ganhos, das transformações que os sujeitos passam ao longo 

da vida. Segundo Hall a identificação seria: 
 
nunca um ajuste completo, uma totalidade. Como todas as práticas de 
significação, ela está sujeita ao “jogo” da différance. Ela obedece à lógica 
do mai-que-um. E uma vez que, como num processo, a identificação opera 
por meio da différance, ela envolve um trabalho discursivo, o “fechamento 
de fronteiras”. Para consolidar o processo, ela requer aquilo que é deixado 
de fora – o exterior que a constitui. (HALL, 2004, p.106) 
 

A identificação se faz pela construção simbólica de vínculos entre os sujeitos, que 

compartilham experiências através de suas vivências. É pela plenitude narrativa, nesse caso, 

no complexo sistema subjetivo comunicativo, que os atores sociais modelam seus laços 

imateriais, laços da sensibilidade em meio aos grupos.  

Nosso complexo de vira-lata, como Nelson Rodrigues dizia que tínhamos, vez por 

outra resurge, mas é como falar mal da nossa mãe, só nós podemos. A síndrome terceiro 

mundista está sendo desfeita. Ser a sede da Copa do Mundo de Futebol de 2014 e das 

Olimpíadas de 2016 está ajudando a mudar a autoimagem do brasileiro. Uma autoestima 

crescente e que está sendo explorada na construção de uma identidade, nesse caso, 

buscando pessoas que se identifiquem com um Brasil que se destaca. Vemos a modelo 

Gisele Bündchen como uma representação da autoimagem de confiança, uma brasileira que 

                                                 
8 Argentino eleito o melhor jogador de futebol do mundo por três anos consecutivos. Fonte site do jornal esportivo Lance. 
http://www.lancenet.com.br/minuto/Messi-eleito-melhor-mundo_0_624537643.html 
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tem destaque no mundo inteiro e serve de exemplo e inspiração para tantos outros 

brasileiros. 

Imagem de sucesso, Gisele é, sem dúvida, uma referência no Brasil e do Brasil para 

o mundo. Ninguém, em 2011, foi mais visto na TV aberta brasileira do que a modelo 

gaúcha9. No ano passado, ela, segundo a revista Forbes, estava entre as 100 mulheres mais 

poderosas do mundo, ocupando a posição de número 6010. Segundo essa mesma revista, a 

brasileira faturou o equivalente a 45 milhões de dólares11. Gisele é um produto, uma marca, 

a ser explorada ainda por muitos anos. O Banco do Brasil busca vincular sua imagem à de 

uma brasileira que é reconhecida além de nossas fronteiras, re-significando sua marca. Um 

banco que é do Brasil, mas quer ser visto como um banco do mundo e que traga o mundo 

para o Brasil.  

Na campanha do Banco do Brasil, vemos a busca de ratificação de uma marca, que 

se apoia em símbolos brasileiros reconhecidos internacionalmente. No comercial televisivo, 

Gisele voa com seus balões azuis, flutuando do Estádio do Maracanã12, passa pelo Morro 

do Pão de Açúcar, símbolos do Rio de Janeiro, voa por plantações, que demarca nossa 

tradicional economia agroexportadora e sobrevoa uma cidade repleta de edificações, que 

remetem a imponência de São Paulo. As imagens não fogem da representação clichê, mas é 

a narrativa de Gisele que dá a seguridade de que o Banco do Brasil é de confiança. Se sentir 

segura com a escolha do banco é uma experiência compartilhada. Gisele, como 

representação de sucesso é a imagem que se busca para que novos investidores se 

identifiquem com a marca. Os laços sociais são feitos a partir de um reconhecimento no 

outro, uma identificação que é compartilhada entre os sujeitos que se percebem em troca, 

experienciando os seus mundos através do afeto e do pertencimento compartilhado.  

 
A experiência compartilhada gera um valor e funciona como vetor de 
criação. [...] Engloba a totalidade da vida social nas suas diversas 
modalidades. É a partir de uma arte generalizada que se pode compreender 

                                                 
9 Fonte: http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2011/12/21/10-celebridades-que-dominaram-as-
campanhas-.html (Último acesso em 22/12/11.) 
10 Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/poder/964606-dilma-e-gisele-integram-lista-de-mulheres-mais-poderosas-da-
forbes.shtml. (Último acesso em 24/08/11.) 
11 Fonte: http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/donna/noticia/2012/06/gisele-bundchen-e-a-modelo-mais-bem-
paga-do-mundo-segundo-revista-3790472.html (Último acesso em 14/06/2012). 
12 Maracanã é como o Estádio Jornalista Mario Filho é conhecido.  
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a estética como faculdade de sentir em comum (MAFFESOLI, 2009, 
p.14). 
 

É se percebendo como membro que o sujeito constitui suas histórias e constrói suas 

representações de mundo. Histórias do cotidiano que segundo Maffesoli são: 

 
(...) pequenas histórias do dia-a-dia: tempo que se cristaliza em espaço. A 
partir daí, a história de um lugar se torna história pessoal. Por 
sedimentação, tudo o que é insignificante – rituais, odores ruídos, 
imagens, construções arquitetônicas – se transforma no que Nietzsche 
chamou de “diário figurativo”. Diário que nos ensina o que é preciso 
dizer, fazer, pensar, amar. Diário que nos ensina “que podemos viver aqui, 
já que vivemos aqui”. Dessa maneira se forma um “nós” que permite a 
cada um, olhar para “além da efêmera e extravagante vida individual”, 
sentir-se “como o espírito da casa, da linguagem, da cidade”. (1998, 
p.169-170). 
 

Percebemos a idealização de um banco que é forte e de confiança. Um banco que se 

relaciona com uma das mulheres mais influentes do Brasil e agora, juntos, com o mundo. A 

identificação de Gisele com o Banco do Brasil é a garantia para que todos se sintam seguros 

e se permitam relacionar com o Brasil. 
 
DO BRASIL PARA O MUNDO. DO MUNDO PARA O BRASIL. 
 

Trata-se da primeira campanha publicitária internacional do Banco do Brasil em 

mais de 200 anos de história. Lançada em fevereiro de 2012, a campanha tem como título 

"Banco do Brasil. Do Brasil para o mundo. Do mundo para o Brasil", e conta com a modelo 

Gisele Bündchen como protagonista para reforçar seu posicionamento no mercado externo, 

com veiculação em 23 países. Segundo o site do anunciante: 

 
A ideia da campanha é mostrar que o BB pode ser o principal elo para 
negócios com investidores de todo mundo.  (...) Há 70 anos atuando 
internacionalmente, a estratégia do BB no exterior está sustentada em três 
pilares: apoiar a internacionalização das empresas brasileiras, atender aos 
brasileiros que vivem no exterior e atuar na expansão das relações 
comerciais do Brasil com o mundo. (...) Na campanha (...) são ressaltados 
atributos como a brasilidade, o profissionalismo, a experiência 
internacional e a sustentabilidade, valores do Banco do Brasil reforçados 
por Gisele Bündchen. "A marca do BB tem 203 anos, e carrega a 
nacionalidade no nome. Fazer uma associação com a Gisele sintetiza bem 
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o atributo de brasilidade", destaca o diretor de Marketing e Comunicação 
do Banco do Brasil, Hayton Jurema da Rocha.13 
 

No comercial do Banco do Brasil de 1 minuto analisado, são representados três 

cenários brasileiros e expressados principalmente a sensação de reconhecimento e 

confiança na primeira instituição financeira do Brasil. Isso é associado ao reconhecimento e 

confiança depositados na porta-voz da campanha, que apesar de não representar a mulher 

brasileira mulata do samba e do futebol, é conhecida - e reconhecida - mundialmente como 

fruto dessa terra de palmeiras onde canta o sabiá. Dessa forma, o banco criado por D. João 

VI em 1808 se lança ao mundo com respaldo de ser a instituição de confiança de um ícone 

mundial, com empreendimentos diversos que exploram, principalmente, a sua imagem. 

É interessante destacar que nessa campanha, não são explorados os ícones como a 

praia, as mulheres seminuas, o Cristo Redentor, o futebol etc. Quando aparecem imagens do 

país no vídeo, elas são estilizadas, e quem fica em destaque é a “übermodel” que flutua nos 

cenários de seu país, tranquila e confiante de que escolheu um banco para suas aplicações. 

Assim, o Banco do Brasil é colocado em uma situação de igualdade com a modelo que 

“entrou para a história”, e busca compartilhar com ela o imaginário de sucesso e da 

superação brasileiros. 

Também destacamos que há duas versões para o comercial em questão: uma em que 

a narração é em português e a outra que é em inglês. Em ambas a garota-propaganda fala, 

ela mesma, sobre seus critérios na escolha de seu banco. E assim é permitido ao país das 

bundas desnudas, do samba no pé e do futebol sem chuteira ter um banco de expressão 

mundial. 
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