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RESUMO: Este estudo tem como objetivo buscar a compreensão do processo de 
construção do sentido de completude no discurso publicitário contemporâneo.  
Pretendemos mostrar que um dos dispositivos usados pelo discurso publicitário consiste 
na promessa de preencher a falta humana através da posse do objeto de consumo, 
promessa esta de plenitude, felicidade e onipotência do ser. Trata-se da promessa de 
completude largamente difundida pela publicidade, que nos garante a possibilidade de 
eliminação da falta e dos limites do ser em relação ao mundo. Para atingir nosso objetivo, 
tomamos como corpus empírico as peças veiculadas pela revista Veja durante um período 
de seis meses, entre Janeiro e Junho de 2006.  
 

 

PALAVRAS-CHAVE: 1. Publicidade. 2. Análise do Discurso. 3. Psicanálise. 4. 

Contemporaneidade. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A presente comunicação tem como objetivo analisar o processo de construção do 

sentido de completude no discurso publicitário contemporâneo. Trabalhando com as 

contribuições da teoria psicanalítica e com o instrumental teórico-metodológico da 

análise do discurso, pretendemos mostrar que um dos dispositivos usados pelo discurso 

publicitário consiste na promessa de preencher a falta humana através do consumo. Trata-
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se da promessa de completude, largamente difundida pela publicidade, que nos garante a 

possibilidade de eliminação da falta e dos limites do ser em relação ao mundo, pois se 

pode ser e ter tudo, em qualquer tempo e lugar.  

Como vai se construir o sentido de completude na publicidade contemporânea? 

Quais as condições de produção deste discurso? O que esta promessa de completude 

silencia?  Buscamos responder estas questões no decorrer desta comunicação. 

 

O MAL-ESTAR NA CONTEMPORANEIDADE E A PUBLICIDADE 

 

Vivenciamos na contemporaneidade uma degradação dos laços sociais que se 

manifesta pelo aumento do individualismo e pela produção de novos sintomas psíquicos e 

sociais e o agravamento de outros, como é o caso do aumento das depressões, 

toxicomanias e violência. Segundo Lipovetsky (1983), vivemos a “era do vazio”, 

caracterizada pelo sentimento de estagnação e solidão, em que o “tudo pode” conduz à 

apatia e depressão. A expansão do capitalismo e a conseqüente adesão da humanidade à 

lógica do capital afetam os laços sociais e a subjetividade, o que se reflete nos sintomas 

psíquicos.  

Segundo Kehl (2002), para a sociedade contemporânea, a cura do sofrimento 

psíquico deve ocorrer pela eliminação de todo mal-estar e de toda a angústia de viver. O 

homem contemporâneo quer ser despojado não apenas da angústia de viver, como 

também da responsabilidade de arcar com ela, delegando às intervenções químicas as 

soluções para os seus conflitos. Desse modo, busca eliminar a inquietação que o habita, 

em vez de indagar o seu sentido e acredita que o psiquismo possa se liberar dos 

incômodos efeitos do inconsciente e servir às finalidades de um eu soberano, pragmático, 

feliz, ajustado às aspirações dos membros da cultura do individualismo e do narcisismo.  

Freud, em O mal-estar na civilização (1930), afirma que somos constituídos por 

uma falta que nos funda e nos condena à insatisfação e à infelicidade. Somos feitos de 

modo a só podermos derivar prazer intenso de uma situação de contraste, o que torna 

nossas possibilidades de felicidade sempre restringidas por nossa constituição. Obter a 

felicidade é considerado por Freud o propósito da vida humana, cuja meta visa a uma 

ausência de sofrimento e desprazer, e a experiência de intensos sentimentos de satisfação. 



 

Assim, o que decide o propósito da vida é o programa do principio do prazer, que domina 

o funcionamento do aparelho psíquico desde o início e consiste em encontrar a satisfação 

da felicidade. No entanto, não existe qualquer possibilidade de este programa vir a ser 

executado. Para o autor, a relação harmônica entre a pulsão e a civilização é impossível, 

pois esta se constrói sobre uma renúncia ao instinto, impondo sacrifícios em relação à 

sexualidade e à agressividade do homem.  

No início da vida de cada bebê, há um tempo mítico em que ele tem suas 

necessidades todas satisfeitas pela mãe, então considerada como objeto completo de 

satisfação, e o retorno a esta experiência plena é buscado pelo resto da vida. O sujeito se 

mantém numa condição constante de desejo à procura do objeto perdido e guarda a 

esperança de um dia recuperá-lo. Busca com isso restaurar aquela condição imaginária 

anterior de uma completude narcísica. Todavia, este objeto perdido, por mais longe que o 

sujeito vá, jamais poderá recuperá-lo para desfazer sua “falta” constitutiva (SOUZA, 

2003, p.55).  

No entanto, apesar de, segundo a psicanálise, a falta ser considerada estrutural 

para o humano, na contemporaneidade acredita-se na realização plena do desejo. 

Vivemos num mundo que tenta evitar a confrontação do sujeito com a sua 

impossibilidade estrutural de completude. Um mundo em que o sofrimento se tornou 

intolerável, pois o que é prometido é a eliminação de tudo que se refere à falta.  

Para o capitalismo interessa sustentar a insaciabilidade do sujeito. Para que o 

consumidor exista, a condição necessária é a de que ele esteja sempre disposto a querer 

novos objetos. A falta não pode ser tamponada, não apenas por uma questão estrutural, 

mas também porque o consumidor precisa continuar a querer. E, em seguida, logo depois 

de adquiridos, os objetos devem perder seu valor de uso e ser descartados, para que, logo 

em seguida, sejam substituídos por outros.  

Segundo Melman (2003), estamos lidando na contemporaneidade com a 

emergência de uma nova economia psíquica, que nos fez passar de uma economia 

organizada pelo recalque para uma economia organizada pela exibição do gozo, em que o 

excesso e o ultrapassar dos limites se tornou a norma. Portanto, ao contrário do mal-estar 

freudiano, que decorria do excesso de controle, o mal-estar contemporâneo se relaciona 

ao excesso de liberação, que promove a fragilidade dos limites necessários para o bem-



 

estar social.  Não há mais o impossível e a filosofia moral contemporânea é que cada ser 

humano deveria encontrar em seu meio com o que se satisfazer, plenamente. Para este 

autor, na contemporaneidade, o objeto deve estar sempre disponível para satisfazer o 

desejo do sujeito. Portanto, o desejo não é mais recalcado e são as manifestações do gozo 

que dominam. A participação na vida em sociedade, ou seja, no laço social, não passa 

mais pelo compartilhar de um recalque coletivo, também chamado de usos e costumes, 

mas, ao contrário, passa por uma reunião, numa espécie de festa permanente, para a qual 

cada indivíduo é convidado.  

O discurso capitalista, através da oferta compulsiva de objetos, incita a criação de 

necessidades e se oferece para tamponá-las. Acreditamos que, ao veicular a promessa de 

completude, a publicidade está veiculando uma maneira de ser e estar no mundo em que a 

falta e os limites são suprimidos, contribuindo assim para o mal-estar contemporâneo. 

Considerando que a construção de sentido se dá num complexo relacionamento entre a 

linguagem e as condições de produção do discurso, nosso interesse é mostrar que os 

anúncios publicitários analisados estão inseridos num contexto histórico-social marcado 

pelo discurso capitalista, que institui o imperativo do gozo e uma determinada forma de 

constituição de laço social que privilegia a relação com o objeto de consumo. Este 

discurso veicula a ilusão de que a falta possa ser tamponada pelo objeto de consumo, 

proporcionado a plena felicidade e satisfação do consumidor.  

Devemos considerar o papel fundamental que as produções midiáticas 

desempenham na sociedade contemporânea, podendo ser consideradas como uma 

significativa marca desta sociedade. Segundo Maingueneau (2001), viver na 

contemporaneidade significa ser confrontado a uma multidão de textos publicitários que 

são tão efêmeros quanto invasores.  

A publicidade é considerada por Bougnoux (1994) como um fenômeno de 

significativa complexidade por se fazer onipotente no meio ambiente físico e na cultura. 

Para elucidar onde se situa a publicidade na cultura contemporânea, este autor a insere na 

intersecção de diversos campos teóricos, “da problemática marxista (o fetichismo da 

mercadoria) e freudiana (a máquina do desejo), da sociologia (os modos de vida) e dos 

estudos de semiologia e da retórica (poética do texto e da imagem, arte de persuadir e 

manipulação do imaginário em geral)” (BOUGNOUX, 1994, p.167).  



 

Devido a profundas transformações socioeconômicas, a sociedade contemporânea 

caracteriza-se pelo seu avanço tecnológico e pela produção e consumo de mercadorias em 

uma escala massiva. A publicidade é, neste contexto, um instrumento que zela pela 

sobrevivência do sistema, ao trabalhar para que aquilo que se produz seja consumido. Na 

atualidade o sujeito é transformado em consumidor, pois é só na medida em que consome 

mercadorias que adquire uma identidade reconhecida. Dessa maneira, o grau de inclusão 

ou exclusão social, de felicidade ou infelicidade se manifesta através do potencial de 

consumo. É o “ter para ser” que marca a subjetividade contemporânea em que o mercado 

impera.  

Para Guedes Pinto (1997), dependemos tanto dos objetos em si como do mundo 

de significação que a publicidade constrói em torno deles. As mensagens verbais e 

visuais que envolvem a mercadoria e todo o seu alcance ideológico são consideradas na 

atualidade talvez mais importantes que a própria mercadoria. O universo de significação 

da publicidade ganha enorme importância para o consumidor, pois se dirige ao seu 

mundo imaginário, promovendo uma linguagem de interpretação de si mesmo e do 

mundo, além de anestesiá-lo temporariamente das frustrações da vida real. Kehl (2004) 

afirma que a publicidade vende sonhos, ideais, atitudes e valores para a sociedade inteira, 

pois mesmo quem não consome os produtos anunciados, como se fossem a chave da 

felicidade, consome suas imagens e o ideal de vida que eles supostamente representam.  

Segundo Palácios (2004), a maioria dos trabalhos de autores contemporâneos que 

investigam o discurso publicitário aborda, de maneira explícita ou implícita, a idéia de 

que a publicidade traz, em sua superfície lingüística e em sua dimensão simbólica, as 

marcas do espírito da época em que vivemos e ativamente contribui para a sua 

configuração e legitimação. A publicidade contemporânea é considerada pelos autores 

que trabalham com as teorias da Comunicação e da Informação como fonte de repertórios 

simbólicos, de instauração de percepção, de sensibilidade e de padrões de sociabilidade 

nas sociedades contemporâneas (p.56). 

Marcada por uma linguagem de sedução e persuasão, a publicidade 

contemporânea é considerada uma importante matriz de produção de sentido. Além de 

contribuir para a configuração e legitimação do espírito da época, é também considerada 



 

por alguns autores como instrumento de diagnóstico psicossocial e como uma importante 

instância formadora da subjetividade contemporânea.  

 

CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS: A ANÁLISE DO DISCURSO 

 

Análise do discurso é o nome dado a uma variedade de diferentes enfoques no 

estudo de textos, desenvolvida a partir de diferentes tradições teóricas e diversos 

tratamentos em diferentes disciplinas. Segundo Gill (2005), estas perspectivas têm em 

comum a rejeição da noção de que a linguagem é simplesmente um meio neutro de 

refletir ou descrever o mundo, e a convicção da importância central do discurso na 

construção da vida social.  

Segundo Pinto (1999), as análises de discurso que se praticam na atualidade se 

nutrem de duas tradições: de um lado a análise do discurso francesa, e, de outro, a análise 

de discurso anglo-americana, que incorporou a pragmática, a etnologia e outras propostas 

psicossociológicas de abordagem de textos. 

Privilegiamos como abordagem teórico-metodológica neste estudo a Teoria da 

Análise do Discurso, segundo a tradição francesa, cujo principal expoente é Michel 

Pêcheux. Atuando na interface entre a Lingüística, o Marxismo e a Psicanálise, a análise 

do discurso faz a articulação do lingüístico com o social, buscando, através dos seus 

procedimentos de análise, explicitar o modo de constituição do sujeito e de produção dos 

sentidos, considerando as condições históricas de produção do discurso. 

A análise do discurso procura mostrar como um discurso funciona produzindo 

(efeitos de) sentido. Esses efeitos de sentido são produzidos em certas condições e estão 

presentes no “modo como se diz” (ORLANDI, 2005, p.30). A constituição do sentido não 

se dá de forma literal, a partir dos elementos lingüísticos considerados em si, mas num 

complexo relacionamento entre a linguagem e as suas condições de produção. 

Esclarecendo o conceito de memória discursiva, Possenti (2005) afirma que o 

sentido das palavras em um discurso nos remete sempre a ocorrências anteriores. Para 

este autor, um texto faz sentido devido a sua inserção em uma formação discursiva, em 

função de uma memória discursiva, do interdiscurso. Nessa perspectiva, a memória é 



 

tratada como interdiscurso. Portanto, o discurso só adquire sentido no interior de outros 

discursos. Assim, para interpretar qualquer enunciado é necessário relacioná-lo a outros.  

 “Ao longo do dizer, há toda uma margem de não-ditos que também significam” 

(OLANDI, 2005, p.82). Segundo esta autora, entre as diferentes formas de não-dizer 

estão o pressuposto, o subentendido e o silêncio. Na constituição do sentido do discurso, 

devemos levar em conta a enunciação, que possibilita a apreensão do(s) subentendido(s). 

Estes precisam ser decifrados pelo co-enunciador, daí que, se o público-alvo não estiver 

devidamente presente no discurso, a interpretação pode não ser a esperada. No discurso 

publicitário, muitas vezes, o subentendido vem ancorado pela imagem. 

 Os analistas do discurso devem também estar sensíveis aos silêncios. Devemos 

observar o que não está sendo dito e o que não pode ser dito. Em relação a este trabalho, 

cabe levantarmos as questões: ao prometer a completude, o que este discurso quer 

silenciar? O que ele não deixa dizer? 

Os conceitos de sujeito e sentido estão estreitamente vinculados na análise do 

discurso. Para Pêcheux (1988), o sentido, assim como o sujeito, é constituído no discurso. 

Não são dados a priori, mas determinados pelas posições ideológicas em jogo no 

processo sócio-histórico em que palavras, expressões e proposições são produzidas. 

Portanto, o locutor fala de um lugar social, em um determinado contexto sócio-histórico 

que vai estabelecer o que pode e deve ser dito, constituindo-se assim, o sujeito no 

discurso. No discurso publicitário não só o anunciante, na voz do publicitário, mas 

também o público-alvo deve estar presente no discurso, para que o objetivo de aquisição 

do produto ou serviço seja concretizado. Portanto, não só o locutor, mas também o 

interlocutor vai ser responsável pelo sentido do discurso.   

Nos textos publicitários, a noção de ethos é particularmente evidente. Segundo 

Maingueneau (2001), ethos é o fenômeno em que, por meio da enunciação, revela-se a 

personalidade do enunciador (p.98). Para este autor, o universo de sentido propiciado 

pelo discurso publicitário se impõe através das idéias que ele transmite, idéias que se 

apresentam por uma “maneira de dizer”, que remete a uma “maneira de ser”. O discurso 

publicitário visa persuadir o destinatário, associando o produto que quer vender a uma 

forma de habitar o mundo, a um estilo de vida, a uma “forma de ser”. 



 

De um corpus constituído por 378 peças publicitárias, extraídas da revista Veja, 

ao longo de seis meses, entre janeiro e junho de 2006, foram escolhidas quatro peças da 

campanha do Banco Bradesco para serem apresentadas nesta comunicação. Dados 

quantitativos foram também foram elaborados com o objetivo de expor a 

representatividade do fenômeno que estamos analisando. 

 

A ANÁLISE DAS PUBLICIDADES 

 

 

PEÇA 1 

 

A construção do sujeito completo na campanha do Bradesco fica claramente 

marcada através da aglutinação das palavras “Bradesco” e “completo”, formando o 

“Bradescompleto”. “O Bradesco é completo” e a sua completude marca o locutor a 

priori, a partir do próprio nome.  

Esta peça põe em cena o sonho da casa própria, e o crédito Bradesco como a ponte 

para que este sonho seja realizado. Entre dois penhascos, a distância entre a família e a 

casa própria é marcada por um espaço vazio. Algo falta quando a família não possui casa 

própria, valor importante para a classe média, público-alvo desta publicidade. Uma ponte 

de pedra construída com as palavras “Crédito Bradesco” preenche este espaço, torna 

possível o acesso ao objeto de desejo, ao mesmo tempo em que aponta para a solidez 



 

deste serviço, capaz de realizar o sonho brasileiro da casa própria. Este discurso procura 

se identificar com o consumidor, presente através da família de classe média, trazendo 

para a cena publicitária o seu universo de valores.  

A noção de ethos é importante para reforçar a cumplicidade do locutor em relação 

ao público-alvo. Um ethos de protetor, cúmplice, marca esta publicidade. O enunciado 

“Crédito Bradesco. Ajudando a completar a sua vida” sugere a presença de um locutor 

amigo, solicito e sempre disponível para ajudar. 

Nesta peça, em que o texto vem ancorado pela imagem, fica subentendido, 

sobretudo através de seus componentes imagéticos a existência de um interlocutor 

marcado por uma falta, que pode ser preenchida através da aquisição do serviço 

anunciado. Desta maneira, o discurso da psicanálise se faz presente através de sua 

concepção de sujeito faltante. No entanto, enquanto o discurso freudiano evoca 

permanentemente o desamparo e a falta como condição estrutural do humano, a 

publicidade, através de sua promessa de completude, nos garante a possibilidade de 

eliminação da falta através do consumo. 

 

 

PEÇA 2 

 



 

A falta aparece nesta publicidade através do espaço em branco deixado sobre o 

objeto desejado, ficando subentendido que vai ser preenchida pelo cartão de crédito, que 

possui as exatas dimensões do espaço deixado em branco. Portanto, o “encaixe” é 

perfeito, o cartão completa a falta.  

O locutor se apresenta como alguém bastante próximo ao interlocutor: conhece-o 

tão bem, mantém uma relação de tamanha intimidade com ele que é capaz de ler seus 

pensamentos. “Você pensa. O Cartão Bradesco completa”, diz o título desta 

publicidade. Como se pode desejar e pensar em ilimitados objetos, a cadeia se torna 

infinita: Você pensa na casa própria, no aparelho de som, no computador, no presente que 

quer oferecer (caso das publicidades veiculadas nesta campanha), mas também no carro 

novo, na viagem dos sonhos, etc, etc, e o cartão Bradesco completa. É um convite 

ilimitado ao consumo. 

Em relação ao texto veiculado, este anuncia que “O crédito MultiUso Bradesco 

através do Cartão de Débito Bradesco Visa é simples e sem burocracia. Basta solicitar na 

sua Agência Bradesco o limite* aprovado para você usar quando quiser”. 

Apesar da palavra limite estar na frase, ela perde sua força com a afirmação de 

que obter crédito é simples, pois basta solicitá-lo na sua agência. O fato de o crédito estar 

sujeito à análise e aprovação é anunciado de forma escondida, através de um asterisco, 

estando estes dizeres em letras menores ao lado direito da página. No entanto, quando se 

enuncia no final da frase que “você pode usar quando quiser”, a idéia transmitida é de 

ausência de limite para o uso do cartão.  

O slogan desta mesma publicidade diz: “Credito MultiUso Bradesco. Precisou, 

tem”. Neste slogan, a noção de completude se dá também através da palavra multiuso, 

reforçando os múltiplos usos do produto. Novamente temos a presença de um ethos de 

proteção e solicitude. Pode-se sempre contar com o Bradesco, pois ele está sempre 

presente pronto para suprir qualquer necessidade. O “sempre” transmite a idéia de um 

sujeito onipresente.  

Também é veiculado nesta peça o sentido de imediatismo. Aparece a eliminação 

dos limites temporais e a possibilidade do controle do tempo, a promessa da realização 

imediata, do simultâneo, do instantâneo. Assim, o crédito pode ser obtido no momento 

desejado, já, agora. Segundo Pinto (1997) o agora é “o instante celebrizado, identificado 



 

com o imediatismo e a euforia da compra” (p.175). Não devemos esquecer que o 

imediatismo marca nossa contemporaneidade, pois “time is money”. Ninguém quer adiar 

seus desejos, eles devem ser realizados já, imediatamente. Para ser completo, o serviço 

tem que ser prontamente realizado. Precisou, tem. E, de preferência, sem asteriscos. 

 

 

PEÇA 3 

 

“Sonhos não têm limites. Mas cabem neste cartão”. Se os sonhos, ilimitados, 

cabem neste cartão, fica subentendido que o cartão também não tem limites. A promessa 

é sedutora, pois, quem não sonha, sendo membro de uma sociedade de consumo, em ter 

crédito sem limites? Apesar de enganosa, através desta solução lingüística que evoca uma 

ruptura de coerência no enunciado, o sentido de ilimitado pode ser veiculado sem o 

asterisco da peça 2, que mostra, mesmo que de forma velada, que existe um limite para a 

aprovação do crédito.  

Neste caso trata-se do “Cartão Bradesco Prime Visa Infinite”, produto destinado a 

um público-alvo de classe A. O objeto dos sonhos é um carro conversível importado e o 

enunciado afirma que com a posse deste cartão “o seu estilo de vida ficará completo”. O 

texto fala em dólar e viagens ao exterior, deixando claro o público que quer atingir. 

Percebemos, desta forma, como o público-alvo modifica a forma como o discurso se 

manifesta. O texto diz: 



 

 

“As melhores coisas da vida têm um zero a mais. É para elas que existe o Cartão Bradesco Prime 

Visa Infinite. Com ele, você tem reconhecimento imediato em mais de 24 milhões de 

estabelecimentos no mundo, tranqüilidade em suas viagens com assistências, seguros de até U$ 1 

milhão e um serviço pessoal de concierge. E mais, a cada dólar gasto em compras, você ganha três 

pontos distribuídos nos programas de recompensas do cartão. Privilégios que só um banco 

completo pode oferecer aos seus clientes mais exclusivos. Para mais informações, fale com um de 

nossos Gerentes de Relacionamento. Eles estão sempre prontos a atender de forma rápida e 

completa nosso principal cliente: você”.    

 

O uso das palavras “Prime” e “Infinite” na língua inglesa transmitem a idéia de 

requinte e exclusividade, em que só os privilegiados, ou os “primeiros” podem usufruir 

destes benefícios. Também é utilizada a palavra “concierge”, do francês, reforçando a 

noção de sofisticação. O interlocutor é tratado como o principal cliente, “o” único, “o” 

especial. A idéia de que, com o cartão, o consumidor terá reconhecimento imediato em 

diversos estabelecimentos no mundo traz uma importante característica deste discurso, 

que é a fusão consumidor/produto, ou seja, a construção de uma identificação da imagem 

construída do consumidor com a imagem construída do produto. Assim, o banco 

completo, que tem o atendimento completo, vai tornar o consumidor também completo. 

O cartão reconhecido em milhões de lugares tornará seu dono também reconhecido. A 

palavra inglesa “infinite” traz novamente a noção de “sem limites”, relacionada à idéia de 

poder comprar com o cartão em todo o mundo. O sentido de “ilimitado”, que aparece 

também através da palavra infinito, é fundamental para compreendemos a construção do 

sentido de completude nas publicidades analisadas.  

 



 

 

PEÇA 4 

 

As imagens com peças de um quebra-cabeça também contribuem para a 

construção do sentido de completude nas publicidades do Bradesco. Acionando nossa 

memória lembramos que “completamos” um quebra-cabeça com diversas peças que se 

encaixam umas nas outras. A idéia abordada é de que o Bradesco funciona como um 

quebra-cabeça, com diversos serviços que tornam o banco completo. Cada peça do 

quebra-cabeça representa um produto diferente oferecido pelo banco. Na peça 4, temos 

representado o programa de educação (Fundação Bradesco) do banco. O título da 

publicidade diz: “Mais uma peça da nossa atuação sócio-ambiental”, pontuando a 

existência de outras. São as várias peças do quebra-cabeça reunidas que dão o sentido de 

completude: 

  

“A Fundação Bradesco é um dos maiores programas de educação gratuita do Brasil. São mais de 

108 mil alunos, entre crianças, jovens e adultos, em 40 escolas distribuídas em todos os estados 

brasileiros e no Distrito Federal. Em 50 anos de atividades já formou e capacitou mais de 620 mil 

alunos. Mas isto é só uma parte do que a Organização Bradesco faz. Ela tem ainda o Cartão de 

Crédito e o Título de Capitalização Pé Quente SOS Mata Atlântica, o Banco Postal, o 

Microcrédito, o Programa Finasa Esportes e muitas outras iniciativas que, juntas, ajudam a deixar 

a vida das pessoas muito mais completa”. 

             



 

Esta peça traz em seu título: “Mais uma parte da nossa atuação sócio-ambiental: 

investimento de R$ 167 milhões em educação por meio da Fundação Bradesco” e o texto 

argumenta que a magnitude do projeto através do número de pessoas beneficiadas e do 

valor investido. A grandeza do projeto também se apóia nas referencia à quantidade de 

projetos realizados. Estes dados são relevantes, na medida em que um ethos de 

responsável e preocupado com o social é transmitido nesta peça. Acima da marca 

Bradesco lemos: “Responsabilidade Sócio-ambiental”. Portanto, investindo milhões em 

seus projetos, o Bradesco cumpre de maneira responsável com suas obrigações sociais. 

Lembremos que o discurso da importância da preservação do meio ambiente vem sendo 

bastante veiculado na contemporaneidade. A presença das escolas em “todos” os estados 

brasileiros também contribui para a construção de um banco completo. 

O texto “Bruna Siqueira Bonifácio e João Pedro Silveira Machado são alunos da 

Fundação Bradesco” acompanha a imagem de uma mulher atravessando a rua na faixa 

de segurança com duas crianças. Nomear estas crianças sugere uma proximidade do 

banco com seus beneficiados, traz para um plano mais concreto as realizações do banco. 

Assim como na peça 1, o banco estava associado a uma ponte sólida, a faixa de segurança 

também traz o sentido de solidez, segurança. Atravessar a rua, alcançar o outro lado com 

segurança sugere também um caminhar, alcançar uma educação de qualidade. 

Lembremos que a importância da educação para o crescimento econômico brasileiro é 

um discurso amplamente veiculado na atualidade. A educação é considerada como uma 

ponte para uma vida melhor. Nota-se que a peça do quebra-cabeça faz uma alusão às 

contas matemáticas de adição e multiplicação, duas operações que sugerem somar, 

aumentar, acrescentar. Assim como as iniciativas sócio-ambientais do Bradesco que, 

“juntas, ajudam a deixar a vida das pessoas muito mais completas”. 

 Assim como na peça 3, encontramos em várias outras publicidades que 

constituem nosso corpus o sentido de completude vinculado à noção de “ilimitado”. Bons 

exemplos são as peças do Boticário (“Você pode ser o que quiser”); Banco do Brasil 

(“Tudo, ao mesmo tempo, agora”); CVC (“Pode ser onde e do jeito que quiser”); Tucson 

(“A aventura de dirigir em qualquer lugar”); Sky (“TV sem limites”); Tim (“Viver sem 

fronteiras”); Banco Real (“Fazendo mais que o impossível”); e Peugeot (“A perfeição não 

tem limites”).  



 

Em relação aos dados quantitativos, verificamos que das 378 peças que compõem 

o corpus da pesquisa, 114 fazem uso da promessa de completude em sua estratégia 

argumentativa, representando 30% dos anúncios. Estes dados confirmam que a promessa 

vem sendo amplamente veiculada pela publicidade. 

 

CONCLUSÃO 

 

 As publicidades analisadas têm como característica marcante a construção de um 

sujeito-locutor completo (anunciante) que poderá completar o sujeito-interlocutor 

(público-alvo) através do consumo do serviço ou produto anunciado. Ao prometer a 

completude, a publicidade silencia sobre a falta constitutiva do sujeito. 

 O sentido de completude relacionado à noção de “ilimitado” é outra importante 

marca das publicidades analisadas. Estas prometem a eliminação da falta e dos limites do 

ser em relação ao mundo, veiculando a liberdade incondicional e o acesso ao impossível. 

Assim, pode-se ser e ter tudo, onde e quando quiser. As publicidades que prometem um 

gozo sem limites representem uma importante marca da nossa contemporaneidade. 

 Pretendemos trazer, através desta comunicação, alguma contribuição para que 

possamos ampliar a compreensão das condições que, seja no discurso ou nas práticas 

sociais, estão produzindo o mal-estar contemporâneo. Acreditamos que, através do 

diálogo entre os diversos campos que buscam compreender e atuar sobre os efeitos do 

capitalismo sobre o sujeito e seus laços sociais, possamos sustentar e enfrentar com maior 

clareza os desafios do mal-estar na cultura contemporânea. 
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