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1 INTRODUÇÃO  

Esse trabalho se propõe a estudar a relação entre o publicitário e sua representação 

social, e de que forma essa representação é exposta ao público frequentador do cinema 

brasileiro. Para tanto, faz-se uma revisão bibliográfica sobre os conceitos de representações 

sociais, a partir de Moscovici (1961) e Denise Jodelet (1989) na intenção de entender e 

estabelecer as relações entre os processos de construção culturais que emergem das relações 

humanas e das suas práticas. Também nos apropriamos dos conceitos de estereótipos, a partir 

de Lippman (1972), cujas discussões apontam para uma certa cristalização dessas 

representações a ponto de virarem, o que é de interesse desse trabalho, formas de subjulgação 

de um determinado grupo de sujeitos por outrem, a partir das suas próprias leituras de mundo. 

Para começar, se aborda o histórico da Publicidade e Propaganda no Brasil, bem como 

a definição e diferenciação dos termos segundo Sant’Anna (1996) e Barbosa (1987). Em 

seguida, há a introdução aos conceitos e definições referentes à Representação Social e 

Estereótipo, a diferenciação dos termos e sua origem. Também se aborda a ligação da 

Representação Social com o consumo e a mídia. A imagem do publicitário foi inserida no 

imaginário do consumidor como o sujeito responsável por formar opiniões e influenciar 

desejos, sentimentos e impulsos do público alvo de seu cliente. Em paralelo a isso, percebe-se 

que toda atividade que visa comunicar algo a alguém precisa estabelecer representações que 

aproximem e permitam o reconhecimento dos integrantes de determinado grupo social, que se 

utilizam desse referencial imposto pela mídia para se inserirem e se afirmarem na sociedade. 

Os conceitos apresentados por Moscovici (1961) e Vala (1993) sugerem que a Representação 

Social é um discurso social amplamente divulgado entre os grupos e sofre adaptações e 
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atualizações a cada nova situação em que seu uso se faz necessário, seja para entrar em um 

grupo especifico ou adquirir o produto da moda.  

O artigo é finalizado ao apresentar o estudo de caso dos filmes “Se eu Fosse Você” 

(Carlos Gregório, 2006) e sua continuação “Se eu Fosse Você II” (Daniel Filho, 2009). O 

objetivo foi analisar o perfil e comportamento do publicitário nos filmes e demonstrar como 

ele se difere do profissional inserido no mercado real.  

 O que esperamos é que a partir da análise fílmica, consigamos fazer uma 

leitura da perspectiva desses sujeitos no mundo e em que medida essa obra cinematográfica, 

que já é em si a leitura de um mundo (imaginado ou real) do cineasta, serve como uma 

ferramenta para romper ou manter esse padrão de abjeção a que o publicitário está imerso.  
 
2 DESENVOLVIMENTO  
 
2.1 A PUBLICIDADE 

Sant’Anna (1996) resume publicidade e propaganda afirmando que no âmbito 

comercial, o anúncio de um produto ou serviço visa promover as vendas, mas para isso, é 

necessário antes implantar na mente da massa consumidora uma ideia ou conceito sobre o 

produto em questão. Juntas, a publicidade e propaganda formam um mecanismo de vendas 

que comercializa mercadorias, produtos, serviços, instituições públicas ou privadas, 

ideologias, pensamentos, atitudes, comportamentos, etc. Através da exaltação e propagação de 

qualidades e características de um objeto ou ideia, procura-se apenas tornar esse bem 

conhecido ou ainda, incentivar o seu consumo.  

Segundo o texto de Leduc (1977), a publicidade cria uma imagem na mente do 

consumidor e a utiliza para fins comerciais através de artifícios emocionais que informam a 

existência de uma ideia ou fato e contribuem para fixá-la de modo sutil no consciente 

individual, transformando seu comportamento.  

Armando Sant’Anna (1996) enumera as funções da publicidade, formando ao final um 

conceito abrangente. 
a) a publicidade é um meio de tornar conhecido um produto, um serviço ou 
uma firma; b) seu objetivo é despertar, na massa consumidora, o desejo pela 
coisa anunciada, ou criar prestígio ao anunciante; c) faz isso abertamente, 
sem encobrir o nome e intenções do anunciante; d) os anúncios são matérias 
pagas. (SANT’ANNA, 1996, p. 76).  
 

Para Sant’Anna (1996), a publicidade é a grande máquina que impulsiona a economia 

atual, ela acelera o desenvolvimento industrial, movimenta e faz crescer todo o comércio, 

além de ser a maior influência para a humanidade no que diz respeito a questões religiosas, 

políticas e sociais. Seu papel é difundir aquilo que para nós é mais conveniente e constitui 

uma novidade. Podemos dizer, seguindo os ensinamentos de Sant’Anna (1996), que a 
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economia se move e se orienta naquilo que faz a publicidade, pois ela direciona a indústria e o 

comércio, as duas maiores fontes de dinheiro da economia mundial.  

Sérgio Zyman (2003) diz que as pessoas encaram a publicidade como sendo 

comerciais de 30 ou 60 segundos transmitidos na televisão. Ele ressalta que os anúncios 

televisivos são importantes, mas nem sempre comunicam ao público corretamente e 

solucionam o problema do anunciante.  
Aqui está minha novíssima definição do que é a publicidade: Tudo. Sim, são 
aqueles anúncios de televisão que são os queridinhos do setor publicitário. E, 
sim, também são aqueles spots de rádio e anúncios impressos. Além disso, é 
a maneira pela qual o seu produto é embalado, os porta-vozes que você usa – 
ou não usa – para endossá-lo, a maneira como você trata os empregados e a 
maneira como eles, por sua vez, tratam os clientes, seus relatórios anuais, 
seus materiais promocionais, os artigos que são escritos a seu respeito, os 
eventos que patrocina, e até mesmo a forma como você lida com sucessos e 
fracassos inesperados nos negócios. (ZYMAN, 2003, p.27) 
 

Zyman (2003) conclui resumindo publicidade como tudo aquilo que comunica algo 

sobre uma marca para seus consumidores. Toda ação publicitária, seja qual for, influencia a 

maneira como as pessoas encaram sua empresa e o produto que você está oferecendo a elas e 

impulsiona – ou não – o desejo de compra do que você está vendendo.  

Para a atividade publicitária alcançar sucesso em suas campanhas, é preciso incentivar 

o pensamento consumista da população e criar uma aproximação do cliente em potencial com 

a marca e o produto anunciados maciçamente. Essa aproximação é construída a partir das 

representações sociais criadas por um grupo específico de pessoas, que se identificam a partir 

das ideias, comportamentos e atitudes que partilham entre si. O público a ser atingido pela 

campanha publicitária se sente bem ao identificar nas propagandas personagens semelhantes a 

eles no seu cotidiano.  

 

2.2 DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

Para Serge Moscovici (1961) a representação social engloba explicações, ideias e 

manifestações culturais que caracterizam um determinado grupo. A representação acontece a 

partir da interação dos indivíduos dentro desses grupos e apesar de viverem em ambiente 

coletivo não perdem os atributos típicos da sua personalidade, como princípios e valores. 

Quando há identificação do indivíduo com determinado grupo ele passa a ser visto e 

entendido pela sociedade a partir do seu comportamento cultural em companhia dos demais 

pertencentes ao mesmo grupo.  

Moscovici (1961) desenvolve a matriz da Teoria das Representações Sociais a 

partir da investigação do processo no qual as pessoas transformam conhecimentos científicos 

em conhecimentos de senso comum, ou seja, transformam estudos e leis científicas em ideias 
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comuns com entendimentos médios, próprios à maioria das pessoas. Moscovici caracteriza o 

senso comum como “a forma de compreensão que cria o substrato das imagens e sentidos, 

sem o qual nenhuma coletividade pode operar” (MOSCOVICI, 1961, p. 48).  

Em suas próprias palavras, interessou-se no poder das ideias de senso comum, isto 

é, no “estudo de como, e por que as pessoas partilham o conhecimento e desse modo 

constituem sua realidade comum, de como eles transformam ideias em práticas”. 

(MOSCOVICI, 1961, p.49). 

Desse modo, Moscovici (1961) entende as representações sociais como sendo 

sistema de valores, ideias e práticas que adquiriram duas funções, a de ser convencional aos 

olhos do mundo partindo de uma concepção incomum, transformando-a em real. A segunda 

função é de ser prescritiva, ou seja, são colocadas em prática até que a sociedade sinta a 

necessidade de adotar outro comportamento, condizente com os valores e ideias da época, 

sempre respondendo a estímulos. 
As representações que nós fabricamos – duma teoria cientifica, de uma 
nação, de um objeto, etc. – são sempre o resultado de um esforço constante 
de tornar real algo que é incomum (não-familiar), ou que nos dá um 
sentimento de não-familiaridade. E através delas nós superamos o problema 
e o integramos em nosso mundo mental e físico, que é, com isso, 
enriquecido e transformado. Depois de uma série de ajustamentos, o que 
estava longe, parece ao alcance nossa mão; o que era abstrato torna-se 
concreto e quase normal [...] as imagens e ideias com as quais nós 
compreendemos o não-usual apenas trazem-nos de volta ao que nós já 
conhecíamos e com o qual já estávamos familiarizados. (MOSCOVICI, 
1961, p.58). 

 
Com relação à segunda função da representação social, Moscovici (1961) diz: 

A dinâmica das relações é uma dinâmica de familiarização, onde os objetos, 
pessoas e acontecimentos são percebidos e compreendidos em relação a 
prévios encontros e paradigmas. A memória prevalece sobre a dedução, o 
passado sobre o presente, a resposta sobre o estímulo e as imagens sobre a 
realidade. (MOSCOVICI, 1961, p.55) 

 
Analisando a perspectiva adotada por Denise Jodelet (1989), as representações 

são sociais pois regem a vida cotidiana. As construímos para guiar a maneira como 

nomeamos e definimos em conjunto a realidade do mundo que nos cerca, e assim o 

interpretamos para escolher um lado, e se for preciso, defendê-lo. A representação social 

circula nas rodas de conversa, são transmitidas pelas palavras, divulgada nos veículos 

midiáticos, afirmadas no comportamento individual e coletivo.  

Falando em identidade, ela diz respeito ao ser individual, caracteriza aquilo que se 

é. Quando assim concebida, a identidade se escora na positividade, uma característica 

independente, autônoma e autossuficiente (SILVA, 2000). Caminhando pela mesma linha de 
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raciocínio, a diferença também é concebida como independente. Do lado oposto à identidade, 

ela caracteriza aquilo que o outro é.  

A representação se une à identidade e à diferença quando percebemos que a 

representação é um sistema linguístico estreitamente ligadas a relações de poder. A relação é 

bem simples: quem tem o poder de representar tem o poder de determinar a identidade. 

Representar, nesse sentido, significa determinar. É por isso que a representação é objeto 

central na teorização contemporânea sobre identidade. Colocar em xeque a identidade e a 

diferença é também questionar os sistemas representativos que lhe sustentam.  

De fato, se representar ou criar uma representação para o outro requer que o 

sujeito se relacione com um objeto, que pode ser tanto uma pessoa quanto uma coisa, evento, 

ideia ou teoria, mas existe. Sem objeto a representação não é possível.  É o ato de pensar que 

estabelece essa relação entre o sujeito e o objeto e lhe confere características específicas 

quando comparado a outras atividades mentais. A representação mental aqui mencionada 

apresenta o objeto e institivamente lhe toma o lugar quando ele se faz ausente. A 

representação, enfim, é a representante mental do objeto figurativo. De outro ângulo, o ato de 

pensar também permite que a representação carregue a marca do indivíduo, sua identidade e 

atividade. Esses aspectos remetem à natureza construtiva e criativa da representação, que 

passa a abranger uma parte de reconstrução, interpretação do objeto e expressão do sujeito 

quando encontra aquele objeto.  

No caso do publicitário, essa representação é formada, principalmente, pela ligação 

que o profissional tem com o capitalismo e o consumo, uma vez que o publicitário foi 

inserido no imaginário das pessoas como um sujeito que manipula outras pessoas para fins 

comerciais, estimulando o consumidor a comprar coisas que certamente não está precisando. 

O capitalismo é uma organização da economia que condiciona o consumidor a viver 

determinada situação enquanto este é visto como peça principal da industrialização e 

aceleração da produção.  O publicitário apresenta o produto ao consumidor, enaltece seus 

benefícios, o convence a comprar, aumenta o faturamento da marca e lucra rios de dinheiro a 

partir disso.  

Para a definição de estereótipo, é importante mencionar a origem etimológica do 

termo. Os estudos de Maria Manuel Lima (1997) sugerem que estereótipo é o nome dado a 

uma placa metálica que possui caracteres fixos, usada para impressão em série. Se ajustando a 

conotação psicossocial que o termo assumiu com a modernidade trata-se de uma matriz de 

comportamento em série, um conjunto de opiniões, sentimentos e ações executadas por um 

grupo homogêneo, ávidos por reconhecimento. 
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Lima (1997) aponta a obra Public Opinion (1922) do jornalista Walter Lippmann 

como a primeira que mostrou o termo incluso nos estudos das ciências sociais. De um modo 

geral, a obra retratava as imagens mentais que determinado grupo social fazia sobre outros 

grupos durante a 1ª guerra mundial. Essas imagens mentais constituíam um estereótipo que 

funcionava como selecionador e simplificador de informação, impondo uma estrutura de 

separação de grupos sociais.  

Ao introduzir o termo nos seus estudos, Lippmann (1922) apud Baccega (1998) afirma 

que quando nos aproximamos da realidade, "não vemos primeiro para depois definir, mas 

primeiro definimos e depois vemos" (LIPPMANN apud BACCEGA, 1998, p.8). A partir 

disso, enxergamos o estereótipo como "os tipos aceitos, os padrões correntes, as versões 

padronizadas". (LIPPMANN apud BACCEGA, 1998, p.8). Desse ponto de vista, o 

estereótipo interfere na imagem que fazemos entre a fantasia e a realidade, levando-nos a 

pensar e agir de acordo com o modelo construído pela cultura social.  

Baccega  (1998) afirma que conceitos e estereótipos são incorporados ao homem no 

processo de aprendizagem da fala, quando a expressão concreta da língua passa a fazer parte 

do convívio social educativo, constituindo fala e pensamentos coordenados, resultando no 

relacionamento com o mundo que carrega conceitos e estereótipos.  

Segundo Baccega (1998), a realidade é apresentada ao homem através do “processo 

cognitivo com uma tendência majoritária” (BACCEGA, 1998, p.7), constituindo os conceitos 

expressados através da língua. Já o estereótipo foge da realidade, pois é formado 

fundamentalmente através dos juízos de valores que percorrem a sociedade como um todo e 

são carregados de aspectos emocionais pessoais de cada indivíduo inserido na sociedade.   

Entendemos, até aqui, que a formação de estereótipos e a disseminação desses são 

passadas de geração a geração, primeiramente pela educação familiar, depois pelo 

aprendizado e estruturação da língua e a convivência em grupo. A conceituação de estereótipo 

revela a carga negativa de pré-conceitos e pré-juízos fabricados, condicionando o indivíduo a 

assumir um comportamento de repúdio ao próximo, como forma de aceitação e inclusão 

social. 

 

2.3 O CINEMA BRASILEIRO 

Segundo Marson (2009) a cinematografia brasileira é dividida em ciclos históricos que 

somam mais de cem anos e possuem apenas um ponto em comum: a constante luta pela 

manutenção da produção e a autossustentabilidade do fazer cinematográfico brasileiro. As leis 

criadas nessas diferentes etapas tentavam estreitar os laços entre cineastas e o Estado, a fim de 
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garantir a continuidade da produção cinematográfica brasileira e tornar o cinema uma 

atividade profissional ao menos viável.  

Partindo desse princípio, Marson (2009) conclui que a concepção de cinema que rege 

as produções cinematográficas brasileiras é a de produto artístico, enquanto a indústria 

cinematográfica dos EUA é norteada a partir da ideia de produto de entretenimento.  
O campo cinematográfico brasileiro, grosso modo, não encara sua atividade 
enquanto parte de uma indústria cultural - portanto dependente do mercado – 
mas sim como arte - portanto dependente do reconhecimento dentro do 
próprio campo cinematográfico (MARSON, 2009, p.29).  

 
Essa concepção de cinema é interessante para o cenário do Cinema de Retomada, pois 

não precisa necessariamente ser rentável e atingir grandes massas e pode ser tranquilamente 

financiada pelo Estado como forma de promover uma possível preocupação com o campo 

artístico brasileiro e também impulsionar a atividade cinematográfica.  

Teixeira (2008) conta que o cinema, já consolidado como indústria, foca suas 

produções na transmissão e convencimento dos traços da cultura norte-americana. As 

ideologias foram incorporadas rapidamente pelo resto do mundo. Assim, a Indústria 

Cinematográfica Hollywoodiana firmou um padrão que influenciava todo o mundo, além de 

influenciar sua nação a seguir o que achava interessante na formação de uma imagem 

representada socialmente, de fácil manipulação e que prometia “uma fuga do cotidiano que é 

absorvida e desejada de modo massivo” (TEIXEIRA, 2008, p.55).  

Segundo Meleiros (2007), o mercado cinematográfico não se constituiu por acaso e 

muito menos é produto da evolução natural dos recursos audiovisuais. O cinema foi 

empurrado pelo capitalismo e idealizado como produto de uma indústria cultural caracterizada 

pelo amplo domínio da tecnologia importada americana. Durante muitos anos, a hegemonia 

dos Estados Unidos sobre a evolução dos recursos técnicos dificultou a estruturação da 

produção e profissionalização das equipes técnicas, retardando a busca de uma possível auto 

sustentabilidade brasileira.  

O cinema tem como principal função entreter o espectador, transportá-lo para aquela 

realidade apresentada na tela. Na maioria das vezes aquilo que é apresentado é tão irreal que 

esquecemos que a sociedade tecnológica e as novas técnicas de filmagem acompanham a 

evolução da ciência humana. Por isso, alguns filmes apenas refletem situações e 

comportamentos reais, que giram em torno do uso, indevido ou não, daquilo que é natural e 

inerente ao ser humano, ou ainda, daquilo que foi construído historicamente e 

ideologicamente a partir da vivência em grupos, ou seja, a representação social. 

 

2.4 ANÁLISE FÍLMICA 
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A sinopse de “Se Eu Fosse Você” escrita pela Globo Filmes e a co-produtora Lereby 

Ltda conta a história de Cláudio, interpretado pelo ator Tony Ramos, publicitário bem 

sucedido há poucos dias de completar 50 anos. A esposa dele, vivida por Glória Pires, é uma 

professora de música que rege um coral infantil em um colégio católico. Um dia, depois de 

uma discussão rotineira, a pronunciação da frase “Ah, se eu fosse você” faz os dois trocarem 

de corpos. A partir daí, um assume a vida pessoal e profissional do outro, dando início às 

confusões e trapalhadas.  

Se Eu Fosse Você foi dirigido e co-escrito por Daniel Filho. Estreou em 183 salas de 

cinema pelo país no dia 05/01/2006. Esteve disponível nas telas de cinema por 24 semanas e 

arrecadou cerca de R$ 29 milhões em bilheteria. Foi o filme brasileiro mais visto em 2006, 

com um total de 3.644.955 espectadores. (ANCINE, 2007)  

Quando o casal troca de corpos a trama passa a se desenrolar em volta da agência de 

propaganda em que Cláudio trabalha e da apresentação musical que Helena está organizando 

com o coral. Em grande parte das cenas ambientadas na agência, Cláudio e Marcos (Thiago 

Lacerda) discutem sobre as dificuldades que a empresa está passando e o destino da mesma. 

Marcos quer vender a agência para um grupo paulista de comunicação e Cláudio, enquanto 

Diretor de Criação, se recusa a virar empregado e não concorda com a venda. Percebe-se 

nessa cena um bom exemplo de representação social do publicitário apoiado na tentativa de 

marcar um antagonismo e tensão entre os personagens a partir do tom da discussão, 

caracterizando um comportamento individualista por parte de Cláudio e ambicioso por parte 

de Marcos, ambos publicitários.  

Outro ponto importante do filme é o esforço e dedicação de Cláudio na criação de uma 

campanha de um produto feminino que poderá salvar a agência da falência. Marcos propõe a 

Cláudio que se ele conseguir convencer a executiva da marca a contratar a agência para 

realizar a campanha ele desistiria da venda da mesma. O filme é todo voltado para o lado 

criativo da profissão, dando a entender que somente o Diretor de Criação é responsável pelo 

sucesso ou fracasso de uma campanha. A área de criação ganhou foco no filme e os outros 

profissionais, como Mídia, Planejamento e Redação, igualmente importantes no processo de 

concepção de uma campanha ou anúncio nem ao menos são citados. De fato, Cláudio faz uma 

belíssima campanha e consegue fechar o contrato com a marca feminina, mas à esta altura 

Marcos já havia vendido a agência.  

Martins explica e resume bem essa relação entre a ampla divulgação da área de criação 

e o restante dos departamentos de uma agência de propaganda. 
Você será induzido a acreditar que o publicitário é aquele bom vivant que 
passa seus dias (inu) úteis, entre gente divertida e festas idem. Só que a 
maioria dos publicitários trabalha duro, sem dia nem hora para estar à 
disposição dos clientes. Uma maioria que não cabe nas salas de criação das 
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agências famosas, uma maioria que não aparece nas colunas das publicações 
do ramo,uma esmagadora maioria dividida em um sem número de funções 
publicitárias tão divertidas, envolventes e gratificantes quanto a própria 
criação. A propósito , os grandes caras de criação que tive a oportunidade de 
conhecer e conviver são profissionais sérios no que fazem e também grandes 
gozadores, é verdade, e que não vivem uma vida idílica quanto se prega 
(MARTINS, 1999, p.25) 
 

Ainda falando de como o profissional é apresentado ao público, o filme retrata a 

maneira que o publicitário apresenta seu trabalho ao cliente, geralmente em uma reunião com 

a diretoria da agência e os responsáveis pela imagem da marca, explicando as ferramentas e 

os conceitos usados na concepção da campanha e tentando convencer o cliente de que aquela 

é a melhor maneira de anunciar a sua marca ao público alvo. Mas o filme peca ao não mostrar 

quantas vezes são necessários ajustes para uma campanha considerada perfeita e funcional. 

No filme, Cláudio precisa de uma única reunião para convencer Tereza de que a campanha 

dos produtos femininos dará resultado e ela aprova de prontidão, sem ressalvas ou ajustes. A 

realidade das agências não é essa, a campanha é apresentada ao cliente e volta à equipe 

responsável por ela diversas vezes para ajustes, até estar de acordo com a expectativa e 

vontade do cliente. O sucesso de uma campanha depende de um trabalho em equipe, onde 

todos os departamentos estão igualmente envolvidos.  

Ao contrário do sócio Marcos, todos os funcionários da agência demonstram imensa 

admiração e respeito por Cláudio. A secretária Cibelle, vivida por Danielle Winits, o 

considera um excelente líder de equipe. Quando a agência é vendida e Helena pede ajuda à ela 

para juntar as coisas do marido ela responde: “Será a coisa mais difícil que farei para ele”. 

Nessa cena, percebemos um profissional focado, um ótimo chefe, respeitado, admirado e que 

serve de exemplo para outros profissionais com menos tempo de mercado.  

Ao transmitir a ideia de que foi preciso apenas assumir o corpo da esposa para obter 

uma boa ideia, o filme desmerece a profissão de publicitário e o público passa a achar que não 

é preciso estudo e embasamento teórico para desenvolver uma boa campanha. O preparo 

teórico ilustra e coloca em prática a criação e adaptação de um pensamento ou ideia.  

As diferenças entre o universo masculino e feminino são bem marcadas e acentuadas 

como forma de ressaltar a troca de corpos entre marido e mulher e deixar o filme ainda mais 

cômico. Deixando de lado essa funcionalidade, fica clara a insistência em reforçar 

estereótipos e preconceitos de concorrência entre o gênero feminino e o gênero masculino. O 

rosa-choque é para as mulheres e o azul-anil é para os homens, como mostra a logomarca 

criada para o título do filme. Em uma determinada cena mulheres conversam sobre estética e 

paralelamente, em outra cena, Cláudio pratica um esporte com luta enquanto conversa aos 

berros com um amigo. Há a constante preocupação em afirmar que mulheres são delicadas e 
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vaidosas enquanto homens são machistas e críticos, os estereótipos não permitem meio-termo 

e não podem ser questionados ou quebrados.  

O fato de “Se eu Fosse Você” se inspirar nos filmes hollywoodianos e aproveitar a 

questão que envolve a feminilidade afirma a tentativa do cinema brasileiro em produzir filmes 

cada vez mais parecidos com os americanos e dar continuidade à indústria cultural brasileira.  

O que impulsiona o cinema brasileiro desde a Retomada são os filmes comerciais ou 

blockbusters, como a produção “Se eu Fosse Você” e a sua sequencia “Se eu Fosse Você 2”. 

Filmes comerciais são os de grande potencial de sucesso e mais requisitados no cinema. 

Geralmente, dependem de grande divulgação para alcançar um grande público. Seja um trailer 

amplamente exibido antes de outros filmes no cinema ou um banner na locadora do bairro. 

Filmes comerciais possuem roteiro, produção e distribuição voltada para o público de massa, 

o principal objetivo é vendê-lo e obter grande bilheteria.  

Leite e Alves (2008) salientam que a indústria cultural produz filmes considerados 

moralistas e que trabalham com o objetivo claro de obter lucro. Os filmes comerciais são 

caracterizados por efeitos especiais fracos e amplamente utilizados e enredos sem 

conscistência e conteúdo.  

Coppola (2010) diz ter conseguido sua independência financeira com a vinícola que 

possui em Napa Valley e com esse dinheiro passou a financiar os seus filmes. A 

independência trazida com seus próprios filmes permitiu à Coppola criticar os moldes do 

cinema comercial atual. Para ele, o cinema comercial deveria sair da sua zona de conforto e 

estimular novas ideias, mas o que se vê hoje são fórmulas prontas para fazer rir ou chorar, não 

há nada de novo no cinema comercial: “A indústria limita e não permite que as pessoas 

experimentem" (COPPOLA, 2010) 

“Se eu Fosse Você” se encaixa nos padrões dos filmes comerciais. Claramente, foi um 

filme produzido para divertir, sem nenhuma preocupação artística ou cultural. Trata-se de um 

roteiro simples, compatível com as atividades cotidianas dos brasileiros, uma família onde pai 

e mãe trabalham fora e estão enfrentando crises pessoais e profissionais e no meio disso tudo 

há uma filha adolescente querendo namorar. Também é observável a utilização de poucas 

câmeras e pouca exploração dos ângulos das mesmas. A iluminação é forte, grande maioria 

das cenas é diurna e o cenário é agradável, compatível com o estilo de vida da classe média, 

que coincidentemente, constitui a maioria frequente no cinema e justamente o público que o 

cinema comercial pretende atingir. A utilização de poucas câmeras e a repetição dos ângulos 

dos personagens, bem como o estilo de iluminação e cenário são bastante semelhantes com as 

novelas produzidas pela Rede Globo, que também arrastam multidões de telespectadores.  
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“Se eu Fosse Você 2” é um filme de 2009, também dirigido por Daniel Filho e 

distribuído pela Globo Filmes e Fox Filme do Brasil. Na comédia romântica que dá sequencia 

ao sucesso de seu antecessor de 2006, Cláudio e Helena decidem se separar e Cláudio passa a 

morar na casa de Nelsinho (Cássio Gabus Mendes), um antigo amigo. Porém, após a primeira 

reunião para tratar do divórcio e da separação dos bens do casal eles discutem e trocam de 

corpos novamente, repetindo a experiência de anos atrás. Sem saber o motivo pelo qual isso 

se repetiu e sem saber o que fazer, eles se deparam com a filha Bia de 18 anos grávida do 

namorado e pretendendo se casar.    

Nesse novo roteiro, Cláudio está com a agência de publicidade da qual é proprietário 

bem estabilizada, com vários e importantes clientes gerando bons frutos para a empresa. 

Cláudio é um homem com mais dinheiro, uma situação financeira confortável e a vida 

profissional bem resolvida. Porém, o cotidiano agitado de Cláudio e o trabalho incansável de 

um publicitário acabam acentuando a desatenção com a mulher e a filha. O casamento entra 

em crise e Cláudio não percebe que todos os problemas com a mulher e a filha estão 

relacionados ao fato do mesmo ter virado um workaholic, expressão muito usada para 

designar um profissional viciado no trabalho. É um publicitário que está pensando no trabalho 

e tendo cliques criativos durante o descanso, situação bem semelhante à realidade da 

profissão.  
 
 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Ao longo da análise fílmica, percebe-se claramente as semelhanças e distorções acerca 

do comportamento pessoal e profissional do publicitário. Por se tratar de um filme comercial, 

a tendência natural é afirmar estereótipos e representações já conhecidas pelo público. Os 

resultados dos estudos sugerem que as características do publicitário são levadas ao público 

frequentador do cinema brasileiro através de representações capazes de aproximar o 

espectador daquilo que está sendo comunicado, no caso do filme analisado, a prática de 

consumo desmedido. Essas características são comuns aos nossos olhos pois assumem 

similaridade com o cotidiano, enquanto a mídia faz seu papel e não permite que esse tipo de 

representação seja alterada ou abandonada.  

A representação social do publicitário está intimamente ligada à geração consumista 

instituída pela mídia. O capitalismo e o consumo são os responsáveis por inserir no 

imaginário do consumidor a ideia de que o publicitário é um profissional que manipula outras 

pessoas para fins comerciais, alienando e estimulando o consumidor a comprar exagerada e 

constantemente. O publicitário apresenta o produto, marca ou serviço ao consumidor de forma 

lúdica e convincente, enaltece seus benefícios, o convence a comprar, aumenta o faturamento 
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da marca e o seu próprio. Em “Se eu Fosse Você” isso é facilmente percebido no momento 

em que Cláudio troca de corpo com Helena. Por estar no corpo de uma mulher Cláudio passa 

a saber quais as necessidades femininas e o que levaria uma mulher a comprar o produto que 

sua agência está anunciando. No discurso apresentado à dona da marca ele diz que a 

campanha capta os desejos femininos naturais a uma mulher moderna e independente. A 

preocupação de Cláudio é somente como apresentar o produto para a consumidora moderna e 

independente e como fazê-la comprar, sem qualquer estudo sobre o comportamento dessa 

consumidora, suas reais necessidades e seu poder de compra.  

O publicitário real não depende somente de uma boa ideia para executar uma 

campanha. São semanas de preparo teórico, reuniões, pesquisas e um planejamento detalhado 

que contem todos os dados acerca do público a ser atingido, seu comportamento pessoal e 

profissional, seu estilo de vida, suas preferências, suas necessidades e sua receptividade a 

novos produtos. Toda essa bagagem de estudo aplicada em uma grande campanha de 

televisão e rádio torna-se apenas uma sugestão diante de um cliente que pode aprovar ou não 

a ideia.  

O publicitário não é aquele sujeito rico que passa seus dias a procura de ideias 

inovadoras enquanto frequenta festas divertidas com gente alegre segurando copos de 

champanhe. No inicio de “Se eu Fosse Você”, Bia pergunta ao pai se ele está pronto para 

receber mais um prêmio como responsável pela melhor campanha publicitária do ano 

enquanto Helena corre e pede à empregada que separe o vestido azul para que ela possa 

acompanhar o marido na cerimônia de entrega do prêmio. O consumidor não sabe que a 

maioria dos publicitários chegam na agência sem ter a mínima noção de que hora vão sair e 

estão a disposição de clientes com um problema de comunicação até então sem solução 

durante as 24 horas do dia. É uma maioria de profissionais com funções tão importantes no 

processo de concepção de uma campanha quanto o cara que teve a ideia inicial.  

Não pode ser descartada a possibilidade da ocorrência de situações que fogem aos 

padrões normalmente encontrados nas agências brasileiras e afirmados erroneamente nos 

filmes.  

O presente estudo contribui na formação de novos profissionais da publicidade e 

propaganda competentes para planejar, executar e mensurar os resultados de uma campanha 

que busque resolver qualquer problema de comunicação do cliente e afirmar a sua marca no 

mercado competitivo. Ou seja, retratar que o publicitário apresentado nos filmes é capaz, 

através de estudos, experiência e prática, produzir efeitos satisfatórios para a marca do cliente.  
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