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Resumo

Dramali, Bianca Leite; Rocha, Everardo P. Guimarães. O dinheiro
anunciado: um estudo sobre a publicidade dos serviços bancários no
Brasil. Rio de Janeiro, 2011. 171p. Dissertação de Mestrado –
Departamento de Comunicação Social, Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro.
Minha pesquisa tem como objeto a narrativa publicitária do dinheiro no
Brasil. Para isso, analiso a publicidade brasileira dos serviços bancários. A ideia é
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buscar entender se há relação entre estabilidade econômica e monetária e discurso
publicitário do setor. Quando o dinheiro tem seu valor social estável, como isso se
reflete nas narrativas publicitárias dos bancos? Tema rico de possibilidades pelo
atual contexto econômico do Brasil, onde o país supera a recente crise econômica
mundial de 2008, vive momentos de crescimento e estabilidade econômica,
proporciona o surgimento de uma nova classe média, ampliando a gama da
população que passa a fazer parte efetivamente da sociedade de consumo. Tal
contexto social dá origem a um fenômeno que os bancos chamam de
bancarização: aumento da parcela da população que é cliente de bancos. Por essas
razões, parece ser bastante pertinente pensar esse tema do ponto de vista
acadêmico.

Palavras-chave
Publicidade; serviços bancários; dinheiro; consumo; representação; cultura;
mídia.

Abstract

Dramali, Bianca Leite; Rocha, Everardo P. Guimarães. Advertising
Money: a study of banking services advertising in Brazil. Rio de Janeiro,
2011. 171p. MSc. Dissertation – Departamento de Comunicação Social,
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
My research focuses on the narrative of money in advertising in Brazil. My
objective is to analyze the advertising segment of Brazilian banking. The idea is to
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try to understand if there is, in this particular industry, a relationship between
economic

and

monetary

stability and

the

advertising

discourse.

When money becomes a stable social value, how is this reflected in the
advertising narrative of banks? This is a rich subject, given the current economic
situation in Brazil, a country that overcame the world economic crisis of 2008 and
is experiencing a period of growth and economic stability, as well as witnessing
the appearance of a new middle class. This is increasing the percentage of the
population that has recently started to take part in consumer society.
This social context gives rise to a phenomenon called “bancarização” in Brazil the increase in the number of people who are clients of banks. For these reasons,
it seems quite appropriate to study this subject from an academic standpoint.

Keywords
Advertising; banking services; money; consumption (consumerism);
culture; (mass) media.
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Não há fatos, somente interpretação.
Nietzche – Além do bem e do mal
O consumo e a publicidade tornaram-se, em suma, a
nova moralidade social. Maria Arminda do
Nascimento Arruda – em prefácio ao livro A Nova
Retórica do Capital
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À publicidade cabia vender ao lado de sabonetes e
geladeiras, a confiança, a esperança, o respeito e o
amor. Carlos Fico – Reinventando o otimismo
“Comecei de fato a julgar e a pensar que estava na
hora de falar do capitalismo através de sua magia,
de seu suor, de sua imaginação. Realmente se a
economia poderia ser lida pela lógica da ‘razão
prática’, dentro daquela conhecida relação de
utilidade entre meios e fins, oferta e procura, capital
e trabalho, lucros e preços, dinheiro e juro (...), ela
também poderia ser lida por meio de um outro
ângulo e de um outro código. Aqui, já não se tratava
de ver apenas mecanismos básicos que moviam o
sistema capitalista de modo radical, mas de
embeber a totalidade do sistema numa leitura que
teria como proposta enxergar tudo como cultura:
como um sistema de escolhas. Ou seja: se o
capitalismo ensina que a unidade básica da
sociedade é o indivíduo, que todo o indivíduo tem
desejos e interesses; que os indivíduos formam
grupos; que os grupos atuam querendo maximizar
suas posições de poder; que isso segue uma lógica
utilitária de colocar meios e fins numa relação
direta, tudo isso pode ser visto como sendo parte e
parcela de um postulado cultural amplo e
penetrante. (...) Em suma: há símbolos no
capitalismo tanto quanto há simbologias e
mitologias entre os índios do Amazonas, os nativos
da Polinésia e os negros da África Equatorial.”

Roberto DaMatta
Trecho do prefácio do livro Magia e Capitalismo, de
Everardo Rocha

