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RESUMO 

O mundo do trabalho publicitário é analisado a partir dos projetos gráficos e dos manifestos 

que caracterizam o Anuário do Clube de Criação de São Paulo. A publicação, que a cada ano 

se propõe a dar visibilidade à melhor publicidade brasileira, de acordo com os próprios 

publicitários, é suporte para discursos que representam a atividade profissional, concebidos 

como manifestações criativas que buscam ampliar as significações da sua esfera de produção. 

Dessa forma, o mundo do trabalho publicitário, concebido como mercadoria para consumo 

simbólico, amplifica e potencializa as conotações da imaterialidade de sua produção, 

dialogando com as mais distintas esferas da cultura para reorganizá-la, para editar o mundo 

em função de sua presença. A questão do trabalho é abordada em seus aspectos socioculturais, 

a organizar a contextualização teórica e a análise do corpus da pesquisa. 

Palavras-chave: Comunicação. Publicidade. Trabalho. Consumo. Linguagem. 
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ABSTRACT 

The world of advertising work is analyzed from the graphic designs and manifests 

that characterize the Yearbook of the Club of Creation of São Paulo. The publication, that to 

each year is proposed to give visibility to the best of Brazilian advertising, according to the 

advertisement professionals, is support for speeches that represent the professional activity, 

conceived as creative manifestations that seek to extend the significances in the production 

sphere. In this way, the world of the advertising work, conceived as a commodity for a 

symbolic consumption, amplifies and enhances the connotations of the immateriality of its 

production, dialoguing with the most diverse spheres of culture to reorganize it, to edit the 

world due to its presence. The labor issue is addressed in its social and cultural aspects, to 

organize the theoretical background and the analysis of the corpus of research. 

 

 

Keywords: Communication. Advertising.  Labor. Consumption. Language. 
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INTRODUÇÃO 

A presente dissertação pretende estudar uma das muitas estratégias de comunicação e 

produção de mensagens midiáticas voltadas às práticas de consumo. Este enfoque de pesquisa 

abriga investigações que relacionam comunicação e consumo a partir das condições de 

produção das mensagens midiáticas e processos midiático-comunicacionais. Para tanto, 

destacam-se investigações que se debruçam sobre a produção simbólica, analisando suas 

estratégias discursivas, considerando as dimensões culturais e políticas da comunicação.  

O objeto desta dissertação aborda os significados do trabalho publicitário presentes 

nos discursos das capas dos Anuários do Clube de Criação de São Paulo, apresentando-se 

tanto por linguagem verbal quanto visual que compõem a idéia do trabalho publicitário pela 

posição privilegiada do sujeito publicitário ao se assumir como porta-voz de seu campo. A 

partir deste objeto, o objetivo pretendido é o de estudar as significações do trabalho 

publicitário a partir da produção dos discursos autorreferenciais da atividade. 

O problema a partir do qual a pesquisa se estrutura é: como o publicitário constrói os 

significados sobre sua atividade laboral a partir dos discursos autorreferenciais que compõem 

os Anuários do Clube de Criação de São Paulo, identificado como a publicação que se propõe 

a dar visibilidade ao melhor da publicidade brasileira e de seus atores do campo? 

Dos trinta e quatro anuários publicados desde sua fundação até nossos dias, 

escolhemos as cinco últimas edições como corpus de nossa pesquisa. Em um primeiro 

levantamento, verificamos que somente a partir da década de 1990 os anuários passaram a 

portar esses discursos autorreferenciais do que é o trabalho publicitário. Antes, os projetos 

gráficos dos Anuários eram basicamente variações dos símbolos que identificam o Clube de 

Criação de São Paulo: como a estrela de cinco pontas. Optou-se assim por analisar o 

desenvolvimento do diálogo exercido pelo sujeito publicitário nesse período contínuo de 2004 

a 2009 ao invés de comparações entre exemplares de épocas distintas. Pretende representar 

esse corpus a diacronia evolutiva das representações simbólicas, e um aprofundamento 

sincrônico dos discursos autorreferentes. 

Discorrer sobre a atividade publicitária é se deparar com características que se 

refletem na cultura contemporânea. Sua presença constante nas manifestações midiáticas pode 

ser apreendida no cotidiano, pois reúnem vários sentidos que serão percebidos pela sociedade 

de consumo. O produto dessa atividade pode ser considerado material pois, através da 

linguagem, são produzidas as relações necessárias entre anunciantes e suas marcas, e os 

sujeitos vistos como consumidores. Estes influenciarão a linguagem, que irá se configurar 
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conforme os indivíduos são convocados. Ao mesmo tempo, a produção publicitária pode ser 

compreendida como imaterial: a camada estética que se sobrepõe à mercadoria e com ela se 

confunde, citando Haug (1977). Produção essa que foi formulada pela simulação de 

experiências, estratégias de afeto e características do perfil dos consumidores. Hardt & Negri 

(2006, p. 313) caracterizam a produção publicitária como trabalho afetivo, pois mobiliza um 

quadro referencial de memórias e experiências que irá atuar como mediador na adequação da 

mercadoria junto ao consumidor. Gera-se assim o valor que se pretende seja associado aos 

bens de consumo pelos indivíduos. O trabalho publicitário, portanto, está interferindo 

diretamente quando o analisamos como material ou imaterial, percebendo-se a predominância 

deste último. Várias questões surgem a partir desta constatação. O valor de uso recebe o 

devido destaque, de forma a justificar o investimento dos anunciantes, clientes do trabalho 

publicitário? Como transformar o resultado desse trabalho em ganhos monetários? O trabalho 

publicitário estabelece equivalências com outras atividades na sociedade, e de que forma faz 

isso? Essas questões habitam o mundo do trabalho da publicidade, e podem ser discutidas a 

partir de como o publicitário gera os discursos autorreferencias que estão presentes nos 

Anuários do Clube de Criação de São Paulo. Em uma definição básica, os anuários são 

catálogos que, a partir dos anos 1970, passaram a apresentar o resultado dos trabalhos 

desenvolvidos e premiados por representarem o que de melhor o campo, segundo conceito de 

Pierre Bourdieu (1983, p. 86), executou no ano anterior a sua edição. O próprio projeto 

gráfico do anuário é um produto de destaque em si e corresponderá a  um auto-retrato da 

atividade publicitária. A cada ano, publicitários de destaque são escolhidos para expressar seu 

talento nas páginas desse catálogo. São artistas que, além de seu trabalho de excelência 

artística, representarão o próprio campo de atuação: o campo publicitário. Encontramos, por 

esses motivos, o lugar privilegiado para surpreender esses discursos autorreferentes, para que 

possamos assim analisar as questões do imaginário da profissão e das simbologias que a 

atividade publicitária utiliza em nossos dias.  

Procurou-se montar um referencial teórico que abarca-se os vários níveis que 

configuram o problema. A presente dissertação dividiu-se em seis capítulos que pretendem 

identificar e trazer à luz do conhecimento como o sujeito publicitário expõe o mundo do 

trabalho em que ele exerce funções privilegiadas de gerador dos discursos autorreferentes. 

O primeiro capítulo trata da definição do campo da comunicação, as várias mediações 

que o percorrem, desde uma simples interlocução no cotidiano até os diálogos estabelecidos 

pelas mais recentes formatos tecnológicos dos meios de comunicação. A própria definição da 

comunicação, presente nas trocas simbólicas do dia-a-dia, serve de base para seu 
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entendimento como prática social. O mundo do trabalho e a divisão social por ele promovida 

são participantes dessa definição que não se esgota como disciplina única, mas como de uma 

articulação entre as ciências humanas. São convocados autores como Vera França, Luz 

Martino, Roger Silverstone, Maria Aparecida Baccega e Eni Orlandi para nos auxiliar nessa 

tarefa. Tratou-se também de identificar a subjetividade do sujeito contemporâneo, pois é 

através da linguagem que mediamos o mundo.Kellner, Bakhtin, Giddens, Sodré, Sibilia e 

Martín-Barbero são interpelados. Já nesse capítulo faremos uma introdução histórica do 

trabalho publicitário, das demandas que o sujeito publicitário recebeu desde o início da 

atividade, e de como foi sendo constituída na contemporaneidade. Utilizamos o conhecimento 

empírico de publicitários como Ogilvy e Hopkins, junto a de teóricos que também 

trabalharam como publicitários, caso de Piratininga e Carrascoza. A função publicidade como 

fato da comunicação é definida por teóricos como Moles, Eco, Fox e Jhally. 

O segundo capítulo trata do surgimento da sociedade de consumo, estabelecendo sua 

genealogia, pois a industrialização e a economia imbricam-se para constituí-la. Baudrillard, 

Featherstone encarregam-se disso. O surgimento do consumidor é acompanhado com o 

auxílio de Slater, Veblen, Sennet e Bauman. Nesse ponto, o trabalhador publicitário é visto 

também como uma mercadoria. Não só ele, mas todo trabalhador que busca sua identidade na 

sociedade de consumo. E, por essa dissertação possuir um viés marxista, fez-se necessário 

empreender uma análise de conceitos caros ao marxismo, como definições de mercadoria e 

fetiche da mercadoria. Baudrillard estende sua teoria sobre o consumo, não de mercadorias 

simplesmente, mas de signos que são aquilo em que as mercadorias se transformam na 

sociedade de consumo. Haug amplia a problemática que envolve a mercadoria trabalhando o 

conceito de estética da mercadoria. Lipovetsky traz a discussão para a contemporaneidade, 

mesclando conceitos de Veblen e da ditadura do novo. 

O trabalho e o mundo do trabalho publicitário constituem o terceiro capítulo. Nele o 

trabalho é definido por Marx autores como Smith e Antunes. Um preâmbulo para as 

definições necessárias sobre valor de uso e valor de troca, bem como de trabalho material e 

trabalho imaterial. Singer, Prado e Hardt & Negri trazem suas contribuições para auxiliar no 

entendimento da atividade exercida pelo sujeito publicitário. O trabalho publicitário é visto a 

fundo, estabelecendo com maior profundidade assunto já levantado no primeiro capítulo. 

Novos autores são convocados nessa tarefa. São eles Rocha, Barthes, Arendt, Quesada, Sodré 

e Lomas. O capítulo encerra com Bourdieu expondo seu conceito de campo e habitus, 

contando com o auxílio de Dubar e de levantamentos prévios nos veículos que são utilizados 

pelo campo publicitário para se divulgar. Divulgar o quê? O ethos do sujeito publicitário que 
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nossa dissertação visa a entender como ele se define. Meyer e Casaqui são os autores que 

juntam-se aos já elencados anteriormente. 

A partir desse ponto, acreditamos ter feito um trabalho que prepara o contexto para 

que possamos definir a metodologia de pesquisa. A análise de discurso de linha francesa foi a 

escolhida para essa tarefa, pois entendemos que o valor do produto publicitário é 

narrativizado pelos anuários. Os discursos autorreferentes estão nele presentes e, a partir dos 

dispositivos de análise utilizados, pretende-se responder a questão proposta de como nosso 

sujeito publicitário irá afetar e ser afetado pelas simbologias geradas de seu lugar privilegiado 

que é essa sua posição discursiva.  

Os cinco anuários recebem análise individual que foi antecedida por um levantamento 

de sua anatomia, já com uma interpretação dos significados dos discursos ocultos. Nessas 

análises, o ethos do sujeito publicitário será levantada pela tentativa de identificação dos 

vários discursos presentes na temática de cada anuário, bem como dos manifestos presentes 

na Carta do Presidente ou outras possibilidades identificadas. Pretende-se assim, através da 

AD, identificar através das diferentes formações discursivas e de suas condições de produção, 

o que está sendo dito. O sentido presente em cada anuário. 

As conclusões parciais e as considerações finais encerram essa dissertação que 

certamente não possui a pretensão de esgotar o assunto ou de chegar a conclusões definitivas. 

Esta dissertação é uma pequena contribuição ao estudo da comunicação voltada para as 

práticas de consumo.  
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1 CAMPO DA COMUNICAÇÃO, MEDIAÇÕES E PRODUÇÃO PUBLICITÁRIA 

1.1 COMUNICAÇÃO: DEFINIÇÃO E ESCOPO. 

Na definição do termo comunicação, utilizaremos a sugestão de Luis Martino 

(MARTINO, 2001, p. 21) referenciando a comunicação humana sob três pontos de vista, a 

saber: o homem com o mundo; o homem com o outro e o homem consigo mesmo. 

Acrescentamos a essa abordagem o pensamento de Baccega, ao citar as mediações que 

ocorrem no cotidiano, principalmente nos diálogos quando se utiliza a linguagem verbal, em 

que “Toda palavra dirige-se a um interlocutor, presente ou ausente, o outro ou o próprio outro 

de quem se fala” (BACCEGA, p. 21, 1998). Podemos, por meio dessa definição, vislumbrar o 

porquê da ocorrência de disciplinas como a Sociologia, a Antropologia e a Psicologia, entre 

outras, que interagem no campo da comunicação, auxiliando na compreensão dos vários 

significados do ato de comunicar e das problemáticas envolvidas. Roseli Figaro, posiciona no 

tempo, como a comunicação, com todos os seus desenvolvimentos tecnológicos, passou a ter 

importante papel nas mudanças das sociedades pelo mundo: 

 

As teorias sobre a comunicação apareceram ao longo do século XX, 

notadamente após a Segunda Grande Guerra, como exigência explicativa das 

mudanças profundas na vida cultural advindas da presença dos meios 

tecnológicos de comunicação. 

O telégrafo, o telefone, a fotografia, o cinema, o rádio, a televisão são 

produções do final do século XIX e da primeira metade do século XX. Estas 

invenções foram impulsionadas pela acumulação de capital, pelo 

crescimento das cidades, pelo modo de vida urbano, pela expansão da 

imprensa e pela industrialização. 

Com as máquinas de comunicar, o homem redimensionou o mundo de 

maneira a transgredir as noções preestabelecidas de tempo e espaço. O 

conceito de comunicação foi potencializado com os sentidos de mobilidade, 

transporte, ligação, troca, transmissão, contato, fluxo, dando origem a 

diversas correntes que teorizaram sobre a cultura emergente e as funções dos 

meios de comunicação (FIGARO, 2008, p. 108). 

 

A comunicação, segundo Vera França, pertence ao domínio do real, do cotidiano, 

impregnando de forma quase total a sociedade na contemporaneidade. Está nas conversas, nas 

trocas simbólicas do dia-a-dia. A humanidade sempre se comunicou, desde seus primeiros 

agrupamentos. A vida social surgiu na base dessas trocas simbólicas partilhando sentidos. “A 

modernidade não descobriu a comunicação – apenas a problematizou e complexificou seu 
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desenvolvimento, promovendo o surgimento de múltiplas formas e modulações na sua 

realização” (FRANÇA, 2001, p. 41). 

 Estudá-la, portanto, é uma tarefa que guarda dificuldades por sua própria 

característica de confundir-se com o conhecimento e a experiência que dela temos ao viver, 

pois está presente desde os primeiros dias de nossa vida. Porém, foi na modernidade que a 

comunicação foi problematizada: não era mais algo natural a sua prática. Várias teorias foram 

concebidas e continuam a surgir; conforme França expõe, elas são resultado de inúmeras 

tentativas de conhecer a comunicação, porém com vários obstáculos pelo caminho: 

 

Uma outra dificuldade decorre da extensão e diversidade da dimensão 

empírica que a comunicação recobre – ou da extrema diversidade dos fatos e 

práticas que constituem seu objeto. As inúmeras atividades profissionais de 

comunicação (jornalismo, publicidade, relações públicas, etc.); os diferentes 

veículos (o jornal impresso diário, o jornal televisivo, a Internet); as 

inúmeras linguagens (a linguagem cinematográfica, publicitária, 

videográfica, cotidiana...) assumem dinâmicas e configurações tão 

particulares que torna-se impossível pensar na construção e utilização de 

esquemas conceituais capazes de abarcar e dar conta de tal diversidade 

(FRANÇA, 2001, p. 49). 

 

Vera França sugere um recorte que explicita a complexidade envolvida no ato de 

comunicar: “A comunicação é um fazer, uma prática social. Uma prática, um ato social, por 

sua vez, são processos complexos. Englobam vários elementos, que se constroem de forma 

dinâmica – e se articulam, por sua vez, com outras práticas, outras dimensões da vida social” 

(FRANÇA, 2007, p.105). 

O ser humano é um ente que comunica. E ao se comunicar com o outro, realiza um ato 

social, a partir do qual constrói sua subjetividade, em sua relação com o mundo. Segundo Luis 

Martino, as coisas do mundo não são naturais como podem parecer, mas são construídas pela 

intervenção do próprio homem mediadas pelo desejo, pelo conhecimento e a possibilidade de 

serem reconhecidas por outrem (MARTINO, 2001, p.23). Bakhtin dá o nome de ideologia do 

cotidiano a essas inúmeras expressões que se materializam na vida social e constroem e dão 

sentido ao mundo interior do sujeito (BACCEGA, 1998, p.21). Ou seja, é a partir das práticas 

comunicativas que o homem cria as representações que significam a sociedade, refletindo-a e 

refratando-a por meio de suas várias formas discursivas. 

Historicamente, a sociedade é um novo tipo de ordem coletiva que surge em 

substituição a formas anteriores de vida comunitária. Luis Martino ressalta que essa nova 

organização social ocorreu a partir de profundas alterações ocorridas no século XVIII. Foram 
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crises político-sociais, juntamente com a Revolução Industrial, que as promoveram e fizeram 

emergir o indivíduo moderno (MARTINO, 2001, p. 32).  

O mundo do trabalho e a divisão social por este promovida, junto com a escola, 

tiveram grande influência nessas mudanças, interferindo na forma como o indivíduo iria 

interagir com o outro, nas diversas esferas de mediação. Sua identidade passou por várias 

transformações, pois esta não estaria mais assegurada pela tradição. Em um primeiro 

momento, o indivíduo moderno buscou sua construção identitária alinhando-se com as 

possíveis formas coletivas de agrupamento.  

 Conforme Martino, o processo comunicativo passa a ter outro papel que irá extrapolar 

a mera troca de informações como fundamental para a consciência humana, em sua forma 

coletiva ou individual, e se expressar como uma estratégia racional de inserção do indivíduo 

na coletividade. 

 

... Quando ela (a comunicação) passa a ter o sentido de uma prática social 

que se exprime como estratégia racional de inserção do indivíduo na 

coletividade. Fenômeno correlato à emergência de uma forma de 

organização coletiva cuja dinâmica não se assenta sobre os valores da 

tradição, mas sobre o consumo do presente. Ou seja, uma organização social 

onde os atores sociais vivem seus contatos imediatos, da renovação 

compulsiva dos laços coletivos. É somente uma tal forma de organização 

coletiva que pode criar para si uma instância chamada atualidade, a fim de 

exprimir o conjunto de uma realidade complexa, segmentada pela 

multiplicidade de agrupamentos (comunidades). É somente numa tal 

organização coletiva que os meios de comunicação passam a ter um papel 

relevante (MARTINO, 2001, p.34). 

 

Segundo França, (2007, pg. 110) os estudos na área da comunicação emergem da 

contribuição de várias disciplinas, constituindo um novo olhar para esse espaço 

interdisciplinar. Baccega acrescenta que só poderemos estudar a comunicação a partir do 

conhecimento da dinâmica da sociedade. E para tal, entenda-se a articulação necessária das 

ciências humanas, que hoje se constituem no campo da comunicação. “A sociologia, a 

história, a filosofia, a psicologia etc. ganham outras especificidades nesse diálogo 

interdiscursivo” (BACCEGA, 1998, p. 203).  

Roger Silverstone chama a atenção para o estudo da mídia na contemporaneidade e da 

importância social e cultural, bem como política e econômica. Encontramos sociólogos e 

historiadores – na concepção de Baccega – envolvidos nesses estudos, bem como de todas as 

ciências humanas, pois o objetivo é comum: “refletir sobre o outro e compreendê-lo” 

(SILVERSTONE, 2005, p. 14). 
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O sujeito publicitário – não esqueçamos, um trabalhador da comunicação que assume 

uma posição discursiva para desenvolver a retórica das marcas e dos anunciantes – tem sua 

subjetividade construída na sociedade de consumo. Necessitamos investigar como se deu esse 

processo surgido dentro da também contemporânea sociedade de consumo, atentando para o 

fato de que a publicidade é uma das linguagens paradigmáticas da comunicação midiática de 

nosso tempo, que influencia a estética de outras produções discursivas. Vera França chama 

atenção para uma realidade: a publicidade surge como prática antes que a ciência iniciasse sua 

teorização. Mesmo o surgimento das escolas que se prestavam ao ensino da comunicação – 

caso exemplar é a Escola Superior de Propaganda e Marketing – o faziam pelo pragmatismo 

da atividade, antecedendo o exame acadêmico que posteriormente passou a teorizar tanto os 

processos como seu papel na sociedade. 

É, portanto, visível a posição par e passo do trabalho publicitário com a modernidade e 

seus desdobramentos sociais, políticos e econômicos. Segundo Eni Orlandi: 

  

 Ao dizer, o sujeito significa em condições determinadas, impelido de um 

lado, pela língua e, de outro, pelo mundo, pela sua experiência, por fatos que 

reclamam sentidos, e também por sua memória discursiva, por um 

saber/poder/dever dizer, em que os fatos fazem sentido por se inscreverem 

em formações discursivas que representam no discurso as injunções 

ideológicas (ORLANDI, 2007, p. 53). 

 

Dessa forma, as formações ideológicas que constituem a posição discursiva do sujeito 

publicitário fazem com que, em certo grau, haja o assujeitamento, uma sobredeterminação que 

rege a produção dos discursos publicitários. Orlandi vai além e esclarece que o interdiscurso – 

a memória discursiva – é responsável pela construção de uma história de sentidos que será 

resgatada. Porém isto é uma ilusão, pois todos nós achamos ser os formuladores originais do 

que dizemos. Ao certo, sabe-se ser esse apagamento necessário para que o sujeito tome 

posição, tanto como possuidor e construtor de sua subjetividade, como criador de sentidos 

que, no caso do sujeito publicitário, substitui o papel do anunciante da mercadoria. 

Vera França ao refletir sobre esse sujeito comunicador que se constitui a partir de seu 

trabalho, afirma: 

O sujeito da comunicação é um sujeito social; ele é também, 

indubitavelmente, um enunciador de discursos ou um leitor de textos. Mas 

ser sujeito da comunicação, ou em comunicação significa algo mais 

específico, e nomeia um sujeito enredado numa teia de relações. São as 

relações que constituem esse sujeito – a relação com o outro, a relação com a 

linguagem e o simbólico. Assim, não falamos em sujeito no singular, mas no 

plural; e não apenas sujeitos em relações, mas em relações mediadas 

discursivamente. (FRANÇA, 2006, p. 76). 
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Sendo assim, é no ato de publicizar, definido por França como a ação de dispor 

informações, imagens e narrativas, que podemos ter um paralelo claro com o escopo da 

publicidade, que afeta o público por ações divulgadas pela mídia: “o público se constitui 

como paciente – que sofre, experimenta, é afetado – e agente – que reage, seleciona, adota um 

comportamento” (FRANÇA, 2006, p. 82). Ou seja, não produz as representações como 

trabalho. Pode-se ampliar ainda mais essa visão ao entender que a comunicação se dá entre 

sujeitos que afetam e são afetados, “tanto pela co-presença como pela mediação simbólica que 

os institui em pólos de uma interação” (2006, p. 84). 

Nesta dissertação pretende-se analisar os sujeitos em comunicação, mais precisamente 

o sujeito colocado na posição privilegiada de produtor dos discursos publicitários, não em 

seus textos que substituem a marca, o anunciante, mas nas representações simbólicas de seu 

trabalho, no seu posicionamento e nas falas que por elas são produzidas: 

 

Não se trata, portanto, da análise de um texto, ou da caracterização de um 

sujeito, mas do movimento dos textos (narrativas, discursos, representações) 

no contexto das interlocuções. É neste movimento que os sujeitos (agentes e 

pacientes dos processos comunicativos) ganham existência – e é onde podem 

ser apanhados (FRANÇA, 2006, p. 86). 

 

É por meio da análise de discurso que pretendemos “apanhar” os sentidos gerados por 

esses produtores de mediações e narrativas que, ao acionarem seu trabalho para expor seu 

mundo e delimitá-lo, dialogarão com a sociedade através do corpus escolhido. 

1.2 A CONSTRUÇÃO DA SUBJETIVIDADE 

De acordo com Giddens, há duas formas de se compreender a modernidade. A 

primeira a partir do “mundo industrializado” e de suas relações sociais implicadas nos 

processos de produção (força de trabalho, materiais e maquinários). A segunda é o 

capitalismo como um sistema de produção de mercadorias, levando à criação de mercados de 

produtos que competem entre si e à mercantilização da força de trabalho. Fatos esses que 

serão de extrema importância para entender o surgimento do trabalho publicitário e de suas 

representações simbólicas autorreferentes. Giddens coloca de forma precisa que 

“Virtualmente toda experiência humana é mediada – pela socialização e em particular pela 

aquisição da linguagem” (GIDDENS,  2002, p. 28). 
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A linguagem é constituinte da consciência e da subjetividade humana e é por meio 

das mediações que o homem é capaz de exercer a comunicação, conseguindo romper as 

barreiras do tempo e espaço. “É a máquina do tempo que permite reencenar as práticas sociais 

através de gerações, ao mesmo tempo em que torna possível a diferenciação do passado, 

presente e futuro” (LÉVI-STRAUSS apud GIDDENS, 2002, p. 29). Podemos aferir que a 

comunicação, através da linguagem, cria o conhecimento. Seja ele capturado pela memória, 

ou por símbolos como a escrita. Como define Bakhtin, “o ser, refletido no signo, não apenas 

nele se reflete, mas também se refrata (BAKHTIN, 2004, p. 46). Ou seja, a refração ocorre 

pelo confronto de interesses sociais, o que para Bakhtin significa a luta de classes ou o lugar 

onde esta se desenvolve. Portanto, o signo é ideológico e, por ser vivo e dinâmico, é no 

desenvolver da história que poderá não só refletir, mas “deformar” o ser que assim refratará 

uma nova realidade, na maioria das vezes, conformando-o à classe e à ideologia dominante. 

Na constante geração do conhecimento – portanto, um processo –, a realidade é transformada 

pelos sujeitos que irão processar e enunciar o que é visto, como é visto, como é interpretado 

ou re-interpretado (BACCEGA, 2007, p. 12). Bakhtin estabelece as bases desse processo ao 

discorrer sobre a importância da linguagem, da palavra e do signo: “Todo signo, como 

sabemos, resulta de um consenso entre indivíduos socialmente organizados no decorrer de um 

processo de interação. Razão pela qual as formas do signo são condicionadas tanto pela 

organização social de tais indivíduos como pelas condições em que a interação acontece” 

(BAKHTIN, 2004, p. 44). Signo e ser evoluem socialmente carregando consigo o que Bakhtin 

chamou de horizonte social de uma época e dos grupos que a determinam. A partir desse 

cenário abordamos uma das etapas de desenvolvimento da sociedade que afetou de forma 

definitiva as relações de trabalho e é objeto desta dissertação: a era moderna. 

A Modernidade, para Douglas Kellner, significou um processo de constante 

renovação do indivíduo, com a destruição das formas passadas de vida, valor e identidade. 

Identidade que antes era uma função da tribo ou do grupo, ou seja, de um coletivo, passa a ser 

construída pelo sujeito que deverá se constituir como mercadoria desejável. Processo esse que 

se estabelece a partir do pós Segunda Guerra Mundial, com o pleno desenvolvimento da 

sociedade de consumo e ação da mídia que então surgiu. Kellner sintetiza: a criação da 

individualidade passa por grande mediação (KELLNER, 2001, p. 297). 

Nesse período histórico, a subjetividade passa a se constituir por complexas 

mediações onde a mídia impressa recebe destaque e a publicidade tem forte papel como 

sistema especialista (GIDDENS, 2002, p. 29). E, no contexto da alta-modernidade, pela 

evolução do sinal eletrônico que ao se transformar de analógico para digital, constituiu novos 
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espaços dialógicos, ampliando o número e complexidade das mediações. A experiência nas 

comunidades pré-modernas era vivida no entorno habitado pelo sujeito. Com a mídia 

eletrônica, conforme já citado, espaço e tempo foram reorganizados resultando no surgimento 

da globalização que, segundo Giddens: “... diz respeito à interseção entre presença e ausência, 

ao entrelaçamento de eventos e relações sociais “à distância” com contextualidades locais” 

(2002, p. 27). Nesse contexto, são consumidas mercadorias midiatizadas, através de sistemas 

especialistas, onde a publicidade tem forte papel na difusão de ver e viver o mundo. Assim, os 

eventos distantes interferem diretamente no cotidiano conduzindo a falsa percepção de que a 

“realidade” mediada é mais “real” que a realidade. Além de Giddens, Roger Silverstone faz 

uma reflexão semelhante, expandindo-a ao afirmar que as experiências midiáticas também são 

reais. No que se refere à produção publicitária, expõe que grande parte do pensamento pós-

moderno diz que nosso mundo é feito exclusivamente de  

 

... sedutoras imagens e simulacros. Nessa visão, vivemos nossas vidas em 

espaços simbólicos e autorreferenciais que nos oferecem nada mais que 

generalidades do sucedâneo e do hiperreal, que nos proporcionam apenas a 

reprodução e nunca o original e, ao fazê-lo, negam-nos nossa subjetividade 

e, de fato, nossa capacidade de agir significativamente. Nessa visão, somos 

desafiados com nosso fracasso coletivo a distiguir a realidade da fantasia e a 

responder pelo empobrecimento, embora forçado, de nossas capacidades 

imaginativas. Nessa visão, a mídia se torna a medida de todas as coisas 

(SILVERSTONE, 2005 p. 26). 

 

Porém, sua conclusão é de que esta é uma visão que podemos entender como 

apocalíptica. Para isso, levamos em conta a classificação que fez Umberto Eco, utilizando o 

conceito genérico, segundo ele próprio, de apocalíptico para aqueles que veem na cultura de 

massa o fim do homem de cultura. Por oposição, integrados são aqueles que identificam com 

otimismo o advento dos meios de comunicação e dos bens culturais manifestos por eles e à 

vista de todos. Uma era de alargamento cultural, como afirma Eco (2008, p. 8). A publicidade 

“demonizada” pelos apocalípticos e “celebrada” pelos integrados, passa a ser polemizada. Por 

estar presente no cotidiano dos sujeitos, um lugar privilegiado, e por trabalhar tanto no 

gerenciamento como na recriação dos espaços simbólicos, imagens e simulacros que se 

constituem como autorreferentes, presta-se como objeto de nossa dissertação, que 

pretendemos pesquisar via recorte feito através dos anuários do clube de criação de São Paulo. 

A cultura gerada pela mídia alimenta a publicidade ao fornecer as experiências 

midiatizadas e consagradas como narrativas (p. ex.: na literatura, no cinema, na telenovela) 

que serão utilizadas na configuração de seus discursos. Segundo Kellner, dominada pela 
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mídia, a cultura contemporânea, através dos meios de informação e entretenimento, 

praticamente difunde uma espécie de pedagogia cultural. O objetivo é ensinar o 

comportamento ideal, formas de subjetivação e vinculação comunitária: o que pensar, como 

sentir, no que acreditar, os medos e os desejos. E, é claro, o que não deve ser feito, incluindo 

prescrições e interdições. Kellner afirma: “... a cultura da mídia é um terreno de disputa no 

qual grupos sociais importantes e ideologias políticas rivais lutam pelo domínio, e que os 

indivíduos vivenciam essas lutas por meio de imagens, discursos, mitos e espetáculos 

veiculados pela mídia” (KELLNER, 2001, p. 11). 

Kellner vê que a cultura, ao mesmo tempo em que seus vários conteúdos veiculados 

pela mídia levam a uma conformidade do indivíduo à ordem vigente, também fornece formas 

de apropriações, enfim, de consumo: “a mídia de fato manipula, mas também é manipulada e 

usada” (KELLNER, 2001, p. 142).  

Foi através dos estudos culturais britânicos que se identificou a capacidade do 

público de produzir seus próprios discursos e se apropriar de elementos da cultura midiática 

nessa produção, apesar de sempre existir o alerta sobre o poder que a mídia possui. O 

publicitário faz parte de uma parcela da população que ocupa uma posição privilegiada por 

poder trabalhar a comunicação que a mídia, em suas várias plataformas, veicula. E, da mesma 

forma que outros produtores da cultura da mídia o fazem, a publicidade irá articular em seus 

discursos e práticas simbólicas “os medos e esperanças, sonhos e pesadelos de uma cultura, 

constituindo, assim, uma fonte de percepções sociopsicológicas novas e importantes, exibindo 

aquilo que o público está sentindo e pensando em dado momento” (KELLNER, 2001, p. 160). 

Retomando o caráter social da linguagem já exposto anteriormente, pode-se afirmar, 

junto com Kellner, que “as propagandas são textos sociais que respondem a desenvolvimentos 

fundamentais do período em que elas aparecem” (KELLNER, 2001, p. 320). É assim que o 

sujeito publicitário (instância coletiva assumida como voz unívoca) resgata de seu cotidiano 

os elementos que farão parte de sua mensagem, utilizando formulações consagradas pela 

retórica que, por sua vez, foram ajustadas para o discurso contemporâneo. 

Ainda dentro do questionamento que fazemos a respeito da subjetividade do 

profissional de publicidade, não podemos deixar de identificar que ele é um consumidor, 

membro da sociedade de consumo contemporânea. Portanto, influenciado pelas convenções, 

normas e leis que a regem.  

Muniz Sodré chama a atenção para o fato de que tanto as mídias, quanto a publicidade, 

fazem suas tentativas para manipular os afetos, utilizando de técnicas em conjunto com a 

subjetividade de seus produtores de mensagens. Ou seja, pretendem utilizar de forma racional 
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estratégias para conduzir o sensível daqueles que se configuram como público da 

comunicação, e, assim atingir seus objetivos. E isso irá ocorrer, na maioria das vezes, sem que 

a consciência desses produtores de discurso se dê conta do que está realmente acontecendo. 

Sodré faz uma comparação com o sujeito que, mesmo nas estratégias discursivas, quando na 

posição de falante, também não tem poder sobre a forma de comandar sua consciência e 

possível racionalidade na tentativa de alcançar a “zona obscura e contingente dos afetos” (p. 

11).  

 Outro ângulo, se pensarmos na condição contemporânea do sujeito, segundo Paula 

Sibilia, possui aspectos que levam ao surgimento de novas formas de ser e estar no mundo, 

onde a criatividade é, por um sistema mercadológico e publicitário, “alegremente estimulada, 

democratizada e recompensada em termos monetários” (p. 17). Mais do que isso, o eu no 

século XXI é constituído e construído na linguagem, via experiências individuais. Sibilia vai 

além ao explicitar o que ela denomina de efeito-sujeito:  

 

É uma ficção necessária, pois somos feitos desses relatos: eles são a matéria 

que nos constitui enquanto sujeitos. A linguagem nos dá consistência e 

relevos próprios, pessoais, singulares, e a substância que resulta desse 

cruzamento de narrativas se (auto)denomina eu. (SIBILIA, P. 2008, p. 31). 

 

 Voltamos a nos defrontar com o escopo desta dissertação que são as manifestações 

simbólicas do mundo do trabalho publicitário, pois como nos diz Sibilia: “...usar palavras e 

imagens é agir: graças a elas podemos criar universos e com elas construímos nossas 

subjetividades, nutrindo o mundo com um rico acervo de significações” (2008, p. 31). Os 

anuários do clube de criação de São Paulo refletem e refratam, por meio de palavras e 

imagens, o campo e seus participantes, cujos enunciados são constituídos pela 

heterogeneidade. Na análise que propomos fazer, iremos encontrar a alteridade, pois como 

Sibilia ressalta, toda comunicação só se dá graças à existência do outro, revelando assim o 

discurso com suas características dialógicas e polifônicas em relatos imersos na 

intertextualidade. A vida refletida nos anuários é a vida desses sujeitos da publicidade que, ao 

serem colocados na situação privilegiada de especialistas geram discursos autorreferentes, de 

si e da profissão, refratando a ideologia do capitalismo e dos infindáveis discursos da retórica 

do consumo. 
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1.3 SOBRE MEDIAÇÕES. 

 Para tratarmos do tema mediação, encontraremos auxílio nos autores que utilizamos 

como referencial teórico. Em sua ocorrência mais básica, a mediação está no próprio uso da 

linguagem no ato da comunicação ao “ler” a realidade. Os conceitos que o sujeito recebeu 

através do processo social de educação, pela classe social e nível socioeconômico a que 

pertence, estabelecem o “lugar” de onde ele vê a realidade e a recorta ou, escolhe uma posição 

ideológica e assume a palavra que a representará (p. 57). Este sujeito é atravessado por 

discursos que formam a base conceitual de seu pensamento (BACCEGA, 2007, p. 12). 

Quanto aos meios de comunicação – ou a mídia – que, através da tecnologia, ocupam com sua 

onipresença a função de formadores na sociedade contemporânea, são tratados por Silverstone 

como um processo de mediação. 

 

Os significados mediados circulam em textos primários e secundários, 

através de intertextualidades infindáveis, na paródia e no pastiche, no 

constante replay e nos intermináveis discursos, na tela e fora dela, em que 

nós, como produtores e consumidores, agimos e interagimos, urgentemente 

procurando compreender o mundo, o mundo da mídia, o mundo mediado, o 

mundo da mediação (SILVERSTONE, 2005, p. 34). 

 

 É no processo de mediação publicitária que o fazer do publicitário pode ser explicado 

como resultado de uma bricolagem, que irá unir partes de vários discursos, conforme afirma o 

professor João Carrascoza (2003, p. 16). Assim, tudo que está no conteúdo do repertório 

lingüístico pode ser extraído para a formação do discurso publicitário: “clichês, lugares-

comuns, formas fixas, expressões idiomáticas, gírias, alusões bíblicas, palavras-chave, frases 

célebres, ditados populares, trocadilhos...” (2003, p. 100). E, a partir dele, que será 

incorporado no repertório lingüístico, novos outros serão criados. Pois, como afirma 

Carrascoza, tudo se dá no universo da língua e o processo dependerá do repertório do criativo.  

Conforme Jesús Martín-Barbero (2008, p. 12), as mediações sociais passaram a 

receber a influência dos meios de comunicação, em particular a partir do século XX, com a 

difusão da indústria cultural, de uma forma quase irresistível se comparada ao o que sucedia 

nas sociedades pré-modernas e moderna. Mais importante: seu alerta centra-se na ideia de que 

a tecnologia transformou-se no grande “mediador” colocando-se entre as pessoas e o mundo, 

porém na realidade a mediação se fez com o objetivo de transformação da sociedade em 

mercado. 
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Encontramos em Martín-Barbero também a indicação das grandes modificações no 

trabalho que envolvia a geração de textos para a produção do primeiro meio de comunicação 

de massa: o jornal impresso. O tempo impreciso necessário para a produção de um livro 

encontrou a periodicidade dos hebdomadários. O folhetim, incluso nos jornais ou via 

fascículos, um produto endereçado às “massas populares”, passou a receber o controle e 

mediação do editor que “dirige” o projeto. O escritor-autor, pressionado pelas variáveis 

tempo-salário, passou então a integrar uma produção praticamente industrial.  

Estamos diante de muitas semelhanças com o que ocorreu quando do surgimento da 

publicidade moderna, no início do século XX. Vários paralelos podem ser feitos com o 

surgimento do trabalhador publicitário na função de criação, ele também um escritor – a 

redação publicitária foi a primeira função existente na criação – a soldo de empresários da 

iniciante indústria da comunicação mercadológica. Complementamos o contexto a partir da 

discussão sobre a subjetividade na linguagem, uma vez que o sujeito publicitário será aqui 

tratado como uma posição discursiva constituinte de uma voz que assume autoria de 

mensagens autorreferenciais do campo.  

 

1.4 PRODUÇÃO PUBLICITÁRIA 

“A publicidade é o vendedor impresso”, assim John E. Kennedy respondeu à dúvida 

que assolava Albert Lasker (dono da maior agência norte-americana em 1904) quanto a uma 

definição precisa para a publicidade (FOX, S. 1997, p. 49). Ao responder a questão 

proclamando ser o anúncio um vendedor impresso, John foi contratado para ser chefe dos 

redatores e a história seguiu. No esteio da Revolução Industrial e no seio daquela que iria se 

transformar na maior sociedade de consumo do planeta, este emblemático evento demonstra 

como era vaga uma definição do que fazia a publicidade  

Já nos anos 1960, David Ogilvy, um dos grandes nomes da publicidade mundial – 

segundo citação de uma revista francesa, por ele feita em seu livro A publicidade segundo 

Ogilvy, não via a publicidade como diversão ou uma forma de arte. Dizia ele: “Quando 

escrevo um anúncio não quero que você me diga que o acha criativo. Quero que você o 

considere tão interessante que vá comprar o produto” (OGILVY, 1985, p. 7). Ogilvy, nesta 

citação, toca num dos pontos de discussão sobre a publicidade, deixando bem claro qual é a 

sua opinião quanto à função final da venda de uma mercadoria.  

Em 1923, Claude Hopkins escreveu um livro que pretendia estabelecer as bases da 
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publicidade como ciência exata, ao invés de, como ele mesmo dizia, um jogo praticado por 

empreendedores: os agenciadores de espaços em jornais que viriam a se tornar donos das 

agências de publicidade. Ele baseava seu raciocínio no fato de que o conhecimento adquirido 

pelos profissionais que trabalhavam nas agências da época estavam acumulando saber, ou 

melhor, experiências de propaganda que fariam a cartografia para que cada produto chegasse 

ao porto certo. Fonte de inspiração de David Ogilvy, podemos notar que o credo coincidia: 

“Propaganda é promoção de vendas. Seus princípios são os princípios da habilidade de 

vender (salesmanship). Sucessos e malogros, nas duas atividades, devem-se a causas 

semelhantes . Assim, cada problema de propaganda tem de ser resolvido segundo os padrões 

do vendedor”. (HOPKINS, 1993, p. 26). Ele pregava que ninguém leria anúncios para se 

divertir, que os redatores esqueciam que eram vendedores e tentavam ser artistas escrevendo 

belos textos na busca de aplausos. Na sociedade do espetáculo em que vivemos, termo 

apropriado do sóciologo Guy Debord, alguns dos pilares de sua “ciência” soam ultrapassados 

e anacrônicos. 

Everardo Rocha, no entanto, concorda com a visão desses publicitários que fizeram 

parte da história da publicidade mundial, construindo suas bases. Ele identifica a atividade e 

seus trabalhadores dentro das camadas médias da sociedade, onde estão organizadas muitas 

ocupações com diferentes graus de prestígio, renda e poder (2001, p. 38). Uma dessas 

camadas é considerada como o “mundo do magazine”, representado por diferentes tipos de 

vendedores: ambulantes, representantes de vendas, balconistas, pesquisadores de mercado etc. 

Dentre eles estão os publicitários em uma posição hierárquica superior (2001, p. 39). Rocha 

aponta aqui um sério caso de distinção, pois os publicitários – principalmente os criativos – 

não se veem na posição de vendedores, apesar de serem contratados pelas empresas para 

atingir como fim esse objetivo. 

 

Piratininga, por sua vez, encara a forma de produção publicitária como um misto de 

técnica e arte. 

...a publicidade se abebera nas expectativas de seu tempo – do público ao 

qual atinge e do grupo econômico ao qual serve – através de suas atividades 

de pesquisa; a seguir, recombina o percebido, buscando satisfazer através de 

soluções artísticas a ambos simultaneamente. 

Sempre, é verdade, através do uso constante e planejado de 

simulacros da realidade – como aliás todo produto cultural que tente 

congelar em símbolos e relações funcionais a palpitante (e desafiadora) 

realidade, seja ele literário, fotográfico, sonoro, teatral ou esculpido 

(PIRATININGA, 1994, p. 72). 
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Rocha amplia essa abordagem tratando a técnica como “conhecimento científico”, 

pois o relaciona com a apropriação que os publicitários fazem dos discursos próprios das 

ciências humanas. Ou, como por ele citado, “O publicitário aproxima seu conhecimento 

especialmente daquele dos psicólogos e sociólogos” (2001, p. 52). O questionamento vai além 

ao concluir que através dos conhecimentos arrolados para desempenho da profissão “não 

existe nenhuma ocupação no mundo que exija de seus profissionais o domínio exaustivo de 

todos esses conhecimentos”
1
. Porém, a conclusão a que chega Rocha é resultado das falas dos 

próprios publicitários entrevistados em sua pesquisa quando se autodefinem: são especialistas 

em “generalidades”. 

O grupo se diz, ele mesmo, um não-especializado em nenhum ramo de 

conhecimento. Define-se como possuidor de “cultura geral”, que se relaciona 

com vários campos de saber sem ser profundo conhecedor de nenhum. A 

ideia chave nesta autodefinição é que o publicitário é um home de 

“conhecimento geral”. Ele manipula discursos provenientes de vários 

domínios de conhecimento. Ainda mais, não se aprofunda em nenhum deles. 

Sua especialização é a diversidade e seu conhecimento, enciclopédico. Ele é 

um homem de sete instrumentos, “eclético” (aliás, significativamente, o 

nome da primeira agencia de publicidade no Brasil: Eclética). Seu mundo é  

aquele das “generalidades” (ROCHA, 2001, p 53). 

 

Em pesquisa recente, Roseli Figaro identifica que os conhecimentos necessários para 

o desempenho do trabalho de um comunicador, no qual se inclui o publicitário, são mais 

concentrados e não tão ecléticos como aqueles sugeridos por Rocha. Por ser um campo 

pequeno e exigente e, portanto com algumas barreiras de entrada, o profissional deverá 

possuir:  

... habilidades em multiplataformas, com destreza no uso da língua e das 

linguagens para poder produzir enunciados de acordo com os requisitos das 

diferentes plataformas e dos objetivos da cultura do consumo; ser fluente em 

inglês, escrita e fala; ter habilidades no uso de ferramentas para navegação 

na internet e maturidade intelectual para coletar, selecionar e organizar as 

informações disponíveis em abundância cada vez maior. Exige noções de 

marketing e de administração, visto que prioriza o consumidor dos mais 

diversos perfis (2009, p. 12). 

 

 

Destaque-se que, conforme exposto, o lugar ocupado pela publicidade é atravessado 

por vários discursos. E que o desempenho da função de criar simbologias que atuarão junto à 

                                                 

1
  Everardo Rocha elenca os seguintes campos de conhecimento necessários à produção publicitária: Literatura, 

Sociologia, Desenho, Física, Psicologia, Teatro, Estatística, Cinema, Matemática, Fisiologia, Economia e 

Pintura (2001, p. 53) 
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sociedade é realizado em nome “do grupo econômico ao qual serve”. 

A função da publicidade, segundo Abraham Moles, entre outras é a de “infundir 

motivações no espírito do consumidor, de modo a fazer girar, de maneira eventualmente 

acelerada, o mecanismo econômico” (1974, p. 125). Para ampliar nossa visão da produção 

publicitária, vale destacar o que Roger Silverstone coloca sobre a publicidade, para ele “A 

publicidade é a industrialização da retórica, brandindo sua mercadorização” (2005, p. 77). Na 

citação que segue, notamos que sua análise sobre o uso da retórica pelos produtores da mídia, 

dentre os quais encontramos a publicidade, é praticamente uma descrição do processo de 

trabalho publicitário e do uso dos recursos retóricos. 

 

Examinar os textos da mídia retoricamente é examinar como os significados 

são produzidos e arranjados, de modo plausível, agradável e persuasivo. É 

explorar a relação entre o familiar e o novo; decifrar a estratégia textual. Mas 

é também investigar a audiência; encontrar onde e como é colocada no texto; 

compreender como os lugares-comuns se relacionam com o senso comum; 

como a novidade é construída sobre uma base familiar; e como os truques 

são criados e os clichês mobilizados em mudanças de gosto e estilo. A 

propaganda
2
 é essencial... (SILVERSTONE, 2005, p. 76). 

 

Para Suth Jhally, “a publicidade tem a ver, especificamente, com a comercialização 

de bens, e ascendeu a um plano de proeminência na sociedade moderna enquanto discurso 

através e acerca de objetos” (1995, p. 13). E, se estabelecido está que é sobre os objetos que 

esse discurso se refere, com todas as possibilidades de análise do papel social da publicidade 

que daí advém, Jhally também afirma que a publicidade é a principal arma de que os 

anunciantes dispõem para “produzir” um mercado consumidor adequado a seus objetivos 

comerciais. Como veremos adiante, os objetos adquirem sentido simbólico e uma das forças 

envolvidas na transformação dos bens em comunicadores sociais é a publicidade. 

                                                 

2
   No decorrer desta dissertação, os significados dos conceitos de propaganda e publicidade serão utilizados com 

o mesmo sentido. Vander Casaqui situa que ambos, indistintamente, possuem socialmente o sentido de 

“divulgação de produtos, marcas e instituições”. Faz, no entanto, a ressalva de que o sentido dado para a 

propaganda, que por ser mais abrangente, evoca “tanto a difusão de valores e idéias pela publicidade quanto a 

propaganda política, a religiosa, os sistemas ideológicos fundados em convicções filosóficas, em estruturas de 

poder, em práticas sociais comunitárias. Sendo assim, a publicidade é uma forma de propaganda, mas esta não 

se limita ao caráter comercial” (in MARCONDES FILHO, p. 291, 2009).  



 

 

28 

 

Os anúncios não nos mentem. Mostram-nos, isso sim, o papel mediador que 

as mercadorias podem ter na relação entre indivíduos e expectativas. O 

problema é que elas não podem desempenhar tal papel em relação a todos 

quantos pretendam atingir essa relação. E se todos a atingem, então a 

satisfação também se altera para todos. Enquanto que o consumo individual 

tem um lugar num contexto social e ecológico, a publicidade apenas põe em 

destaque o elemento individual, gerando por isso falsas expectativas 

(JHALLY, 1995, p. 35). 

 

No texto acima, o aspecto do consumo individual é destacado quando este afeta o 

contexto social onde se dá. Ou seja, traz para a discussão da produção publicitária o conceito 

do fetichismo da mercadoria para o mundo atual do consumo, assunto que será abordado no 

capítulo 3. Jhally, entretanto, discute como as necessidades humanas podem ser mediatizadas 

pelas mercadorias, num momento em que a produção é dominada por sofisticados 

conhecimentos de tecnologia e ciência, propiciando uma miríade de produtos que carecem de 

informação completa sobre sua qualidade. Assim, ao invés de exercitar a livre escolha, o 

consumidor passa a fazer um constante teste das possibilidades oferecidas para atingir uma 

decisão. E, como os produtos são constantemente substituídos pela moda ou mesmo pela 

obsolescência programada, os desejos vão se tornando superficiais. É nesse mercado de alta 

intensidade (produção de massa) que as pessoas ficam confusas quanto aos desejos ou aos 

bens que eles correspondam. Jhally conclui: 

 

 ... a mudança de estilos ao longo da história da publicidade tem contribuído 

ainda mais para este fenômeno. A história do desenvolvimento da 

publicidade conheceu no século XX duas importantes tendências paralelas; a 

passagem da afirmação explícita de valor para a sugestão implícita de 

valores e de imagens relativas a estilos de vida: e um declínio do material 

textual, concomitantemente com um aumento das “imagens visualizadas de 

bem-estar”. A publicidade moderna caracteriza-se pelo predomínio crescente 

de modos de comunicação imagísticos. Esta tendência para as imagens tem 

dois efeitos paradoxais. O uso de estímulos e de uma imagética visuais faz 

aumentar, sem disso se dar conta, a atenção que é prestada à publicidade e 

cria fortes laços associativos ao mesmo tempo que retém um significativo 

grau de ambiguidade. Dentro de um contexto em que é o conhecimento com 

base no mercado que fornece quase toda a “informação” relativa às 

características e qualidades dos bens, a possibilidade de fazer corresponder 

com êxito os desejos e os bens torna-se cada vez mais problemática 

(JHALLY, 1995, p. 39). 

 

 

Jhally toca num ponto essencial que é a utilização das imagens como dominantes nos 
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anúncios, inclusive substituindo a retórica de vendas textual que em nossos dias praticamente 

inexiste. O discurso publicitário passa assim a ser uma sucessão de simbologias que aderem à 

mercadoria, imagens que não irão além da ambigüidade fortuita esperada pelo criador 

publicitário em seu trabalho a soldo das empresas que detêm os produtos. Fica, como chama a 

atenção o autor, um vácuo de informações para que a escolha do consumidor possa ser plena. 

Encontraremos ao analisar o corpus da pesquisa, o anuários do Clube de Criação de São 

Paulo, a dominância quase que total da imagem sobre o texto. As simbologias do mundo do 

trabalho publicitário serão assim determinadas por uma retórica calcada principalmente na 

imagética que permeia o campo e, ao mesmo tempo, é sua ferramenta na constituição do 

discurso.
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2 CONSUMO E DISCURSO PUBLICITÁRIO 

2.1 A SOCIEDADE DE CONSUMO 

 

 O surgimento da sociedade de consumo é identificado por Baudrillard no contexto do 

século XX, como extensão do processo de racionalização das forças produtivas no século 

XIX. A socialização das massas como força de trabalho pelo sistema industrial necessitava ir 

mais longe na empreitada de constituí-las como forças de consumo. Dos temas puritanos 

como Trabalho, Posses e Poupança passou-se a Gastar, Prazer, Pagar mais tarde
3
. “O sistema 

precisa dos homens como trabalhadores (trabalho assalariado), como economizadores 

(impostos, empréstimos etc.) e, cada vez mais, como consumidores” (BAUDRILLARD, 

2007, p. 84).  

 Jean Baudrillard faz uma exposição crítica da teoria do consumo concluindo que 

todo o discurso sobre o consumo respeita a sequência “mitológica” de um conto: “o Homem, 

dotado de necessidades que o impelem para objetos, fontes da sua satisfação. Mas, como o 

homem nunca se sente satisfeito (aliás, é censurado por isso), a história recomeça sempre 

indefinidamente...” (BAUDRILLARD, 2007, p. 68). 

 A partir do sistema industrial, Baudrillard sugere uma genealogia do consumo 

estabelecendo-a em quatro etapas, sendo que as três primeiras referem-se aos elementos que 

redundarão nas necessidades, que é a quarta etapa. Assim, temos a máquina/força produtiva 

como um sistema técnico totalmente diferente dos modos tradicionais; o capital/força 

produtiva racionalizada, que é totalmente diferente dos modos de troca anteriores e 

tradicionais e a força de trabalho assalariado, como força produtiva abstrata, e também 

diferente do trabalho concreto e tradicional. E, concluindo, a quarta etapa produz o sistema 

das necessidades – a procura em si como força produtiva – que se integra aos três anteriores 

com o objetivo de controlar as forças produtivas e os processos de produção.  

 Baudrillard está fazendo uma crítica a Galbraith e outros teóricos – alienistas do 

consumo, nas palavras do sociólogo – que veem as disfunções das teorias econômicas 

relacionadas a uma “potência diabólica – no caso presente, à tecno-estrutura equipada da 

publicidade, das relações públicas e dos estudos de motivação” (2007, p. 75). E, em defesa do 

homem como ser manipulado e condicionado pelas instituições, admite que, ao contrário, a 

                                                 

3
 “O crédito constitui um processo disciplinar de extorsão da força de trabalho e de multiplicação da produção” 

(BAUDRILLARD, 2007, p. 81). 
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publicidade não é onipotente e que as necessidades por ela impostas podem ter reações 

contrárias e adversas. Podemos recuperar aqui, como ilustração da posição de Baudrillard a 

lógica do Papai Noel a partir da qual, assim como na publicidade, as crianças hoje não mais se 

importam se ele existe ou não, e muito menos o relacionam com os presentes que recebem. 

Ou seja, estamos diante de uma fábula racionalizante, onde essa figura mítica não tem 

importância e, exatamente por isso, a criança acredita nela. 

  

A operação publicitária é da mesma ordem. Nem o discurso retórico, nem 

mesmo o discurso informativo sobre as virtudes do produto têm efeito 

decisivo sobre o comprador. O indivíduo é sensível à temática latente de 

proteção e de gratificação, ao cuidado que “se” tem de solicitá-lo e persuadi-

lo, ao signo, ilegível à consciência, de em alguma parte existir alguma 

instancia (no caso, social, mas que remete diretamente à imagem da mãe) 

que aceita informá-lo sobre seus próprios desejos, preveni-los e racionalizá-

los a seus próprios olhos. Portanto, ele não “acredita” na publicidade mais do 

que a criança no Papai Noel (BAUDRILLARD, 2000, p. 176).  

 

Conclui, nesse início de discussão que, ao invés de ver as necessidades como fruto da 

produção, o sistema das necessidades é que se revela como produto do sistema de produção, 

pois a necessidade isoladamente não é nada e o consumo é “a sequência lógica e necessária da 

produção” (BAUDRILLARD, 2007, p. 75).  

 Mas a grande contribuição do sociólogo francês é que os objetos deixam de se ligar a 

uma função ou necessidade – leia-se valor de uso – e passam a corresponder a uma lógica 

social ou do desejo – leia-se valor de troca –, como signos e símbolos. Na sociedade industrial 

o consumo passa a ser o sistema que ordenando os signos e a integração das pessoas, comporá 

não só um sistema de comunicação como também de valores ideológicos. Ou seja, o 

consumidor não consome sozinho, e ao fazer em sociedade está gerando a produção e a troca 

de valores codificados. Assim, o sistema de consumo como linguagem não está baseado na 

necessidade e no prazer, mas num código de signos – nas palavras de Baudrillard: 

objetos/signos – e de diferenças (BAUDRILLARD, 2007, p. 79). Em complemento, 

 

A circulação, a compra, a venda, a apropriação de bens e de objectos/signos 

diferenciados constituem hoje a nossa linguagem e o nosso código, por cujo 

intermédio toda a sociedade comunica e fala. Tal é a estrutura do consumo, a 

sua língua em relação à qual as necessidades e os prazeres individuais não 

passam de efeitos de palavra (BAUDRILLARD, 2007, p. 80). 

 

 Mas o que esse sistema comunica? O que fala essa linguagem e por qual sintaxe? A 

resposta a estas questões vem na forma do dever que o cidadão tem da fruição, de se divertir, 
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de tentar cada vez mais possibilidades para ser feliz. Inverte-se a ordem puritana de que o 

indivíduo deveria ser a própria empresa na busca de uma vida proba e que glorifica-se a Deus, 

sem desperdício ou especulação. Nas palavras de Baudrillard, “O homem-ser consumidor 

considera-se como obrigado a gozar e como empresa de prazer e de satisfação, como 

determinado-a-ser-feliz, amoroso, adulador/adulado, sedutor/seduzido, participante, eufórico e 

dinâmico”. 

 Mike Featherstone trata essa discussão pela abordagem da “cultura de consumo”, 

destacando que o mundo das mercadorias é essencial para entender a sociedade 

contemporânea. Para isso, deixa claro que a simbolização e o uso de bens materiais 

ultrapassam suas utilidades e são vistos como “comunicadores”. Featherstone está 

referenciando Baudrillard que primeiro vislumbrou essa transformação da mercadoria para 

mercadoria-signo, “cujo significado é determinado arbitrariamente por sua posição num 

sistema auto-referenciado de significantes” (FEATHERSTONE, 2007, p. 122).  

 O consumo então deve ser visto como o de signos e não o de utilidades materiais. Na 

mudança da forma de perceber a realidade, hoje estetizada pelo excesso de imagens e signos 

que os meios de comunicação emitem, destaca-se aqui o papel da publicidade, mediando por 

meio de sua linguagem um mundo simulacional. Mas se nos referimos à estetização de algo, 

no caso a realidade em que vivemos, isso implica em dizer que o estilo e a estilização da vida 

propiciados pelas práticas de consumo, compra, experiências de consumo e exibição dos bens 

comunicam o que o indivíduo é, ou pretende ser, na experiência de sua vida cotidiana.  

 

Os novos heróis da cultura de consumo, em vez de adotarem um estilo de 

vida de maneira irrefletida, perante a tradição ou o hábito, transformam o 

estilo num projeto de vida e manifestam sua individualidade e senso de estilo 

na especificidade do conjunto de bens, roupas, práticas, experiências, 

aparências e disposições corporais destinados a compor um estilo de vida. 

(FEATHERSTONE, 2007, p. 123). 

 

 Cai assim o paradigma da cultura de massa que apregoava a uniformidade da 

produção seriada com os indivíduos vivendo uma conformidade sufocante, pelo menos para 

os novos padrões (ou inexistência deles) da pós-modernidade. Pode isso significar que a 

identidade das classes sociais explodiu. Ao contrário, classes diferentes relacionam-se 

socialmente adotando modos de vida peculiares, utilizando uma matriz própria de consumo e, 

consequentemente, de distinção. 
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2.2 A GÊNESE DO CONSUMIDOR. 

Segundo Don Slater, em sua retrospectiva histórica sobre o surgimento da cultura de 

consumo, muitos autores identificam no século XVIII, início da era moderna, como o 

momento em que se divisa uma repentina abundância de mercadorias vindas das novas terras 

descobertas e de sua colonização, como também das rotas de comércio com o oriente exótico 

(2001, p. 27). Devemos lembrar que naquela época as cidades estavam crescendo e se 

modificando, principalmente as grandes capitais européias, novas estradas e meios de 

transporte mais eficientes também. Novas mercadorias vão surgindo nas lojas (espelhos, 

cortinas, cadeiras, mesas, pratos, xícaras, porcelanas, roupas), juntamente com alimentos 

desconhecidos, condimentos e bebidas como o chá, o chocolate, o café. Configura-se assim 

um sistema onde uma mercadoria gera a necessidade de outra para ser consumida. O lazer 

também é identificado como outra forma baseada em mercadorias na forma de brinquedos, 

livros e partituras musicais que, juntamente com espetáculos, teatro, esportes e eventos 

comerciais eram explorados por novos empreendedores. É de destaque o surgimento e 

disseminação social do sistema de moda. No antigo regime (ancien regime) o status, por meio 

do consumo ostentatório, restringia-se à aristocracia motivado pela pobreza do povo e pela 

rigidez social.  

 

Na Europa, o ancien regime herdou a ideia feudal, mesmo que não 

correspondendo mais à realidade, de uma estrutura social que compreendia 

status fixo e estável: um mundo onde a posição social é determinada pelo 

nascimento e estabelecida como parte de uma ordem cosmológica (“a grande 

corrente do ser”, por exemplo) onde cada entidade tem um lugar 

predestinado e a ele anexou direitos, privilégios e obrigações exclusivos. 

Estes incluem direitos e obrigações com um determinado modo de vida. Por 

isso, as leis suntuárias são formas importantes de regulamentação simbólica: 

que certos animais só podem ser comidos por nobres (leis que punem a 

invasão da propriedade alheia para caçar ou pescar), que os membros de uma 

guilda usem uniforme, que os serviçais usem libré, que o direito de mudar de 

casa deve ser condicional. Em resumo, áreas cruciais do consumo eram 

delimitadas tanto para destacar posições dentro da ordem estabelecida 

quanto para regulamentá-la e policiá-la. O ressurgimento das leis suntuárias 

foi freqüente na Inglaterra quando “a grande corrente do ser” começou a 

enfraquecer durante os séculos XVII e XVIII com o nascimento da 

sociedade comercial (SLATER, 2001, p. 37).  

 

Conforme a estabilidade das classes sociais vai se desintegrando, os novos padrões 

de consumo ficam associados ao que passou a ser conhecido por processo de tricle-down: as 

camadas sociais mais baixas esperam ascender através do consumo de bens identificados com 
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as classes mais altas. Slater possui esta visão diferenciada sobre o que ele chama de revolução 

comercial, sinalizando que essa expansão de mercadorias, juntamente com as novas formas de 

consumo e organização comercial, acontece alguns séculos antes da industrialização. 

 

É a negociação e o comércio (e não a produção ou o consumo) que começam 

a tomar vulto no início da era moderna. Foram reconhecidos muito cedo 

como catalisadores, para o bem e para o mal, da transição da sociedade 

agrária tradicional para a sociedade moderna. Além disso, é o comércio que 

fornece muitas das novas imagens e conceitos por meio dos quais aquela 

sociedade é compreendida e por meio dos quais o consumo é reconhecido e 

reavaliado de maneiras que trazem a marca do que hoje chamamos de 

cultura do consumo: noções de economia e governo, a ideia de sociedade 

civil e da própria sociedade, imagens da individualidade, de interesse 

individual, da razão e desejo, dos novos conceitos de status e cultura 

(SLATER, 2001, p. 29). 

 

Esse novo homem, produto da sociedade moderna, tem necessidades insaciáveis, 

segundo Rousseau. A posse de um bem e seu reconhecimento pelo outro é que determinam 

essa falta de limites para consumir. Segundo esse autor, diferente de outros como Baudrillard 

e Bauman, as necessidades são regidas pelas opiniões e por modas. E muitos dos produtos que 

passam a fazer parte de uma lista, que se renova e amplia sem parar, de bens que ultrapassam 

a satisfação de necessidades básicas são considerados luxo pelos conservadores do século 

XVIII, pois as classes médias e pobres que tentavam subir na escala social não tinham direito 

legítimo ao “consumo refinado e excessivo” (2001, p.82). No século XIX, o luxo passa a ser 

designado como uma forma de vício de aristocratas que possuíam muito dinheiro e nada para 

fazer. E, por outro lado, reflete-se nas classes operárias em várias formas de diversão: do jogo 

a bebidas. Já para as classes médias, o termo conforto e o termo comodidade passam a definir 

algo colocado entre necessidade e luxo. 

Paris, 1852, surgiu a primeira loja Bon Marché, cuja ideia era vender mercadorias 

com preços fixos e em grandes volumes, onde as pessoas poderiam entrar só para ver sem a 

necessidade de comprar. Novidade para a época, essa era uma loja de departamentos. 

 

Expandia-se o nível de consumo entre as classes médias e as classes 

trabalhadoras mais altas. Um exemplo: com o advento da loja de 

departamentos, a ideia de possuir vários conjuntos de roupas, todos quase 

similares e feitos a máquina, para uso nas ruas, passou a se firmar. Outro 

exemplo: nessas lojas, as pessoas começaram a comprar caçarolas e panelas 

que servissem a determinadas finalidades, pois a estufadeira ou a frigideira 

de uso geral pareciam ter se tornado inadequadas (SENNET, 1988, p. 182). 
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Mas essas lojas utilizavam também novas estratégias para aumentar e manter as 

vendas em volumes que mantivessem o negócio funcionando. No final do século XIX, Sennet 

conta que as lojas faziam das vitrines, agora colocadas nos andares térreos da loja, 

verdadeiros espetáculos visuais. E os atores dessa peça teatral de consumo eram as 

mercadorias mais inusitadas e não o que havia de comum. Os donos dessas lojas estavam 

mistificando o uso dos produtos ao colocá-los junto de objetos que significassem status, 

exotismo etc. Conseguiam assim desviar a atenção de quem comprava de sua verdadeira 

origem e produção através da mistificação. Como já vimos, Karl Marx chamava a isso de 

fetiche da mercadoria. 

Thorstein Veblen – conhecido pelo uso do termo consumo conspícuo – analisa o 

surgimento do status e do consumo nos primórdios da civilização humana, que teriam sua 

origem na distinção entre gêneros. Uma analogia feita do trabalho incessante das mulheres – 

comparando este com as ocupações industriais de transformação da matéria bruta em coisas 

úteis – com o dos homens, que se ocupavam da guerra e da expropriação do trabalho dos 

outros e da propriedade, como função de dominação. Assim, o trabalho servia para coisas 

úteis, e a exploração significava habilidade, poder e sucesso. Tudo o que não fosse 

conquistado, portanto fruto do trabalho, não seria digno, transformando um troféu no primeiro 

bem de consumo, em conseqüência, para Veblen, riqueza não significa aumento de consumo, 

mas acumular indicadores de honra que causariam inveja. 

Quando essa perspectiva antropológica é passada para a sociedade moderna, vemos 

que a vida onde o lazer e o conforto, o desperdício de tempo e de bens de forma ostentatória, 

caracterizam o status da pessoa. Todas as atividades vivenciadas que redundam em inutilidade 

são compreendidas, ao contrário, como úteis (2001, p.152). 

 

Desse modo, a base da ironia cáustica de Veblen é exatamente sua 

demonstração obsessiva de que todos os aspectos mais valorizados da 

cultura, da beleza feminina ao saber clássico, não têm absolutamente 

nenhum mérito intrínseco e não são perseguidos pelo prazer que 

proporcionam por si mesmos: só têm valor enquanto indicadores de status. 

Veblen afirma que eles têm condições de significar posição social somente 

porque não têm nenhum valor prático e estão à maior distância possível do 

trabalho produtivo, porque o valor utilitário foi inteiramente suplantado pelo 

valor signo. A hierarquização do status assume a forma de alguma atividade 

(lazer ativo) porque a abstenção total de atividade (que seria o indicador 

mais puro do status) seria insuportavelmente “estupidificante” até para o 

aristocrata mais decadente. Portanto, o consumo de status apóia-se na 

separação entre significado e prática social. Inversamente, a única prática 

social significativa parece ser a competição por status (SLATER, 2001, p. 

29). 
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Neste ponto podemos determinar uma relação direta do status e seu caráter imitativo 

com a distinção que ocorre entre a função de uma coisa e seu significado, conceitos abordados 

nesta dissertação pelas assertivas de Baudrillard e Barthes. 

  A moda, na modernidade, significa a mudança de gostos, bens e modos de vida que 

se traduz na obsolescência e desvalorização desses bens posicionais explorada pelos 

produtores que propiciam uma renovação constante. Para Simmel, “a moda envolve uma 

dialética de diferenciação e conformidade de individualidade e imitação, todas elas vistas 

como características humanas inatas que assumem forma social...” (2001, p. 154). As pessoas 

usam os bens tanto para pertencerem a uma classe como também para a distinção de si 

perante o seu grupo social, obtendo assim a imagem de singular e individual. 

 

As pessoas compram a versão mais cara de um produto não porque tem mais 

valor de uso do que a versão mais barata (embora possam usar essa 

racionalização), mas porque significa status e exclusividade; e, claro está, 

esse status provavelmente será indicado pela etiqueta de um designer ou de 

uma loja de departamentos. Portanto, pela lógica de diferenciação social, não 

só o valor de uso (função), como também o valor de troca, é subordinado ao 

“valor de signo” (SLATER, 2001, p. 156).  

 

Georg Simmel também faz importantes relações de como o indivíduo reagiria à 

enorme diversidade de estímulos e experiências ofertados pela vida urbana no início do século 

XX. Liberto individualmente, mas passando a ficar cada vez mais distante dos outros, por ser 

fruto da divisão do trabalho e dos novos grilhões da disciplina de tempo e espaço.  

 

Além disso, a rápida urbanização produziu o que ele chamou de “atitude 

blasé”, porque somente afastando os complexos estímulos advindos da 

velocidade da vida moderna poderíamos tolerar os seus extremos. Nossa 

única saída, ele parece dizer, é cultivar um falso individualismo através da 

busca de sinais de posição, de moda, ou marcas de excentricidade individual 

(HARVEY, 2008, p. 34). 

 

Como surge esse consumidor? Desde criança e mesmo antes de ler e escrever, 

argumenta Zygmunt Bauman, é estabelecida uma dependência em relação às compras, sendo 

que esse “treinamento” se faz indistintamente entre meninos e meninas. Na sociedade de 

consumidores, que substitui a de produtores, o consumo é visto e tratado como um direito 

universal, sem exceção (BAUMAN, 2008, p. 73).  

Começa então a construção da identidade do consumidor, não mais fixa como nas 
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sociedades tradicionais e pré-modernas, mas líquida para utilizar o conceito estabelecido pelo 

próprio Bauman. E que, segundo ele, serão muitas outras identidades possíveis instituídas 

como projetos. O indivíduo passa a construir, manter e, destaque para essa peculiaridade: 

trocar. “Uma vez posta em movimento ainda na tenra infância, a composição e o 

desmantelamento da identidade se torna uma atividade autopropulsora e autoestimulante” 

(BAUMAN, 2008, p. 142). Na sociedade de consumo não somos apenas consumidores, mas 

levados a ser mercadorias que seguem as mesmas estratégias e táticas que os vendedores 

utilizam. Devemos seguir tendências e nos “identificar” para essa sociedade. Ou, para utilizar 

o jargão do “mundo” dos negócios, encontrar um nicho. 

Para Bauman, os bens de consumo ajudam a representar essas identidades na esfera 

pública, sendo que ao adquirir um deles, o indivíduo passa a ser sujeito. Sujeito de sua 

identidade adquirida num shopping center, pronta a ser substituída sempre que assim for 

exigido pela sociedade de consumo. 

 

Na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro 

virar mercadoria, e ninguém pode manter segura sua subjetividade sem 

reanimar, ressucitar e recarregar de uma maneira perpétua as capacidades 

esperadas e exigidas de uma mercadoria vendável. A “subjetividade” do 

“sujeito”, e a maior parte daquilo que essa subjetividade possibilita ao 

sujeito atingir, concentra-se num esforço sem fim para ela própria se tornar, 

e permanecer, uma mercadoria vendável (BAUMAN, 2008, p. 20). 

 

Neste ponto pode-se questionar se o esforço empreendido pelo trabalhador 

publicitário no afã de ser uma “mercadoria” procurada pelas agências não o transforma 

também no próprio agente de sua publicidade. O criador das simbologias autorreferentes que 

o invistam de uma embalagem sempre atraente. 

Apropriadamente, Bauman parece responder ao afirmar que a subjetividade na 

sociedade de consumidores adquire o status de um fetiche, pois são comprados e vendidos 

símbolos que constroem a identidade, para que sejam eliminados a posteriori na aparência do 

produto final: o sujeito (BAUMAN, 2008, p. 23). 

2.3 SOBRE A MERCADORIA, O FETICHE E OS SÍMBOLOS 

Devemos, a princípio, deixar clara a distinção que existe entre os termos produto e 

mercadoria. Segundo comentário feito por Jorge Grespan a respeito de uma nota que Engels 

faz na quarta edição de O capital: toda mercadoria é produto, mas nem todo produto é 
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mercadoria. A explicação ajuda a compreensão de vários termos que hoje estão naturalizados, 

como o marketing. Mercadoria é relacionada diretamente com mercado, ou seja, com sua 

venda. O produto poderá ser produzido com o objetivo de sua colocação ou não no mercado. 

Assim, se o indivíduo que produziu um produto para satisfazer alguma necessidade própria, 

criou valor de uso para ele (produto), porém não o transformou em mercadoria. Ou seja, não 

transferiu esse valor de uso, para outras pessoas que possam nesse produto identificar a 

satisfação de uma necessidade, mediante uma troca. O que explica o valor de troca. Portanto, 

valor de uso e valor de troca são próprios da mercadoria (GRESPAN, 2006, p. 14). Percebe-se 

aqui que no processo de trabalho empreendido pelo homem, ocorre a transformação do objeto 

de trabalho que é o objetivo pretendido. O processo acaba no produto que é a matéria natural 

transformada em sua forma para atender às necessidades humanas (ANTUNES, 2004, p. 41). 

Na contemporaneidade, um determinado produto pode passar por inúmeras 

operações envolvendo o trabalho de centenas de trabalhadores, indo desde a matéria-prima 

extraída por um trabalhador braçal na forma de um mineral, até o trabalho de um publicitário 

encarregado de aderir uma imagem à mercadoria. No passado, quando estava ausente o 

mercado, as pessoas trocavam produtos e – conforme Sut Jhally – incorporavam-se a eles. 

“...nas sociedades antigas, há uma “unidade orgânica” entre pessoas e coisas não se objetiva a 

atividade laboral” (JHALLY, 1995, p. 42). O que podemos entender como sendo o produto 

identificado com aquele que o fez e assim criando um valor. Se quem fez, por exemplo, uma 

cadeira é um reconhecido artesão carpinteiro, o processo de trabalho lhe pertence. O talento 

que ele emprega também. Richard Sennett cita o caso de Antonio Stradivari, o legendário 

luthier que levou o segredo de seus violinos para o túmulo sendo jamais imitado (SENNETT, 

2009, p. 92). Podemos entender que este artífice, salvo auxiliares e aprendizes, não aplicava a 

divisão do trabalho, como o mundo veio a conhecer com maior ênfase a partir da revolução 

industrial. E, também, que seu nome era a “marca” que atestava o produto. Informações sobre 

a origem do produto, lugar, materiais e seu peso nas relações sociais eram de suma 

importância para entender o seu significado. Jhally chama a atenção para como o produto 

artesanal valorizou-se em nossa época, quando a produção mecânica e industrial passou a ser 

a normalidade. Ocultam-se na mercadoria todas as relações sociais da produção. Karl Marx se 

baseia nessa constatação para desmontar o sistema capitalista e suas relações. Deixaremos 

para o capítulo 4 um aprofundamento maior no tocante à relação entre valor de uso e valor de 

troca para a sociedade moderna, e um questionamento sobre como se situa esse pensamento 

na contemporaneidade. No momento, interessa-nos uma discussão sobre como essas 

necessidades de informação sobre a mercadoria e suas relações sociais foram apagadas. Ou, 
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como Marx traduziu, foram transformadas pelo fetichismo das mercadorias. 

 Se no passado valorava-se um determinado produto feito por um artífice, 

retomando o raciocínio acima, é porque este continha parte da “alma” do executante. A 

matéria prima era excelente, o apuro no processo de trabalho, a dedicação etc. Todas as 

informações que distinguiam e ampliavam o valor de uso, o sentido de sua existência e 

necessidade satisfeita para quem o desejasse. Para Marx, não havia dissociação entre 

aparência e essência no valor de uso e, portanto, ausência de mistérios. O mistério encontra-se 

no valor de troca e a consequente problemática do fetichismo da mercadoria (JHALLY, 1995, 

p. 46). 

 A teoria do fetiche da mercadoria, criada por Marx, implica que a mercadoria 

possui um valor simbólico que não é resultado do trabalho. Jhally defende que a teoria do 

misticismo é sim uma teoria da mistificação relacionada com o valor de troca. Oportunamente 

voltaremos a essa discussão. No momento, faz-se necessário uma busca ontológica para a 

compreensão do termo fetiche e de suas várias aplicações por outras ciências. (JHALLY, 

1995, p. 60) 

 Jhally empreende um amplo levantamento que condensaremos trazendo suas 

colocações mais importantes. O termo fetichismo em português utilizado no Brasil sofre uma 

pequena deturpação, pois se configura como um galicismo, portanto, originado do francês 

fetiche. A palavra feiticismo, no entanto, é de origem portuguesa e proveniente de feitiço que 

significa amuleto ou talismã. O feiticeiro era a pessoa que fazia ou vendia esses objetos 

encantatórios, além de fazer encantamentos. 

Segundo Jhally, Marx buscou nos estudos antropológicos de De Brosse, que publicou 

em 1760 Du culte de dieux fétiches, o termo fetichismo – ou feiticismo, como grafado em 

português de Portugal – cujo autor significava como “tudo aquilo que as pessoas gostam de 

eleger como objeto de adoração”. Fica notório que as implicações que Marx buscou para 

explicar a mercadoria continuam a fazer sentido, e para nossa análise da sociedade de 

consumo na atualidade são basais. 

Jhally busca em seu texto, a partir de um recorte voltado para o dia a dia das pessoas, 

relacionar seus sentidos na vida quotidiana, informando que seus efeitos funcionam a curto 

prazo e imediatamente, agindo no bem-estar de quem possui um objeto transformado em 

feitiço – ou fetiche (JHALLY, 1995, p. 81).  

Mais do que servir de enquadramento das relações entre pessoas e objetos na 

modernidade, o fetichismo da mercadoria é extremamente interessante para identificar as 

possíveis relações que ocorrem entre essas pessoas e objetos mediadas pela publicidade. 
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A simbolização das mercadorias não se reporta unicamente ao modo como 

os bens são consumidos, mas também ao modo como são produzidos. A 

relação valor de uso/valor de troca revela-nos a maneira como no mercado 

capitalista o domínio da simbolização adequada e do significado se vê 

reduzido, ao mesmo tempo que põe em evidência o papel desempenhado 

pela publicidade neste processo (JHALLY, 1995, p. 87). 

 

Um processo onde o valor de troca destaca-se frente ao valor de uso quando 

relacionamos a pessoa com o produto em questão. Jhally afirma que é na indústria da 

comunicação social o lugar onde está o contexto material para moldar o conteúdo simbólico.  

É nesse momento que nos valemos da interferência dos estudos empreendidos por 

Jean Baudrillard. Segundo o grande teórico francês, um objeto simbólico existe como: “o 

presente, e também o objeto tradicional, ritual ou artesanal”. Ele explica que nesse 

simbolismo uma relação completa entre aqueles que o recebem, não apenas no desejo, mas 

um reconhecimento entre quem recebe o objeto e seu significado para o grupo a quem este 

pertence, ficando claras as relações sociais envolvidas. Na mercadoria, as relações sociais de 

produção e a divisão do trabalho são ocultadas. Na enorme quantidade de mercadorias que se 

oferecem na contemporaneidade, Baudrillard as reclassifica como objetos-signo. 

O que percebemos na atual profusão dos objetos-signos, dos objetos de 

consumo, é a opacidade , a imposição total do código que rege o valor social, 

é o peso específico dos signos que regem a lógica social das trocas. 

O objeto tornado signo já não ganha o seu sentido na relação concreta entre 

duas pessoas; ganha o seu sentido na relação diferencial com outros signos. 

Um pouco à maneira dos mitos de Lévi-Strauss, os objetos-signos trocam-se 

entre si. (BAUDRILLARD, 1995, p. 54). 

 

Para Baudrillard, o consumo não existe tão somente para fornecer prazer pessoal 

através da compra e uso da mercadoria, mas sim é “uma instituição social coactiva que 

determina os comportamentos antes mesmo de ser refletida pela consciência dos atores 

sociais” (BAUDRILLARD,1995, p.11). Se identificarmos esse prazer junto com a 

necessidade que o possível objeto possa satisfazer, percebemos que a crítica atinge 

diretamente o conceito de valor de uso. Os objetos são uma “prova” reconhecida, ganhando 

sentido pela diferença com outros objetos, quando aposto pela Marca: construída com 

diferenciais de status, prestígio e moda (1995, p.52). A Marca passa então a ser o “reforço” 

que o produto ganha na formação subjetiva de seu valor de uso. O diferencial na sociedade de 

consumo que faz com que as mercadorias agreguem valores simbólicos para além das 

necessidades é baseado na presença da marca que agrega essa conexão com os sentimentos, 
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com os desejos. 

 

Aquilo que é uma verdade e reconhecido desde há muito tempo no setor da 

produção econômica, pois que já não aparece em parte alguma o valor de 

uso, mas por toda a parte a lógica determinante do valor de troca, deve ser 

atualmente reconhecido como a verdade da esfera do consumo e do sistema 

cultural em geral: a saber, que tudo, e até a produção artística, intelectual, 

científica, até a inovação e a transgressão, tudo é imediatamente produzido 

como signo e como valor de troca (valor racional de signo). 

(BAUDRILLARD, 1995, p. 79,). 

 

Porém, é na discussão sobre o fetichismo que o autor amplia sua crítica colocando o 

conceito como panacéia a fazer parte das análises contemporâneas. O fetichismo aparece 

reduzindo ao empírico o que Marx engendrou pelo prisma científico. Assim, hoje tudo parece 

ser passível de redução ao fetiche: dos objetos ao automóvel, do sexo às férias. E a conclusão 

que Baudrillard nos oferece é de que o fetichismo da mercadoria é a idéia de uma falsa 

consciência voltada ao valor de troca, que através do objeto representa o culto de valores 

“artificiais, libidinais ou de prestígio”, escondendo aquilo que no objeto existe: o seu valor de 

uso (BAUDRILLARD, 1995, p. 82). Pois, na teoria fetichista do consumo, o código arbitrário 

– o fetiche – é um código generalizado de signos, de diferenças, “e que é daí e de modo 

nenhum do seu valor de uso, nem de suas virtudes infusas, que vem o fascínio que eles 

exercem” (1995, p. 85). 

E quando Baudrillard indica que “a feitichização da mercadoria é a do produto 

esvaziado da sua substância concreta de trabalho e submetido a um outro tipo de trabalho, um 

trabalho de significação, ou seja, de abstração codificada – produção de diferenças e de 

valores-signos” (1995, p. 86), podemos retomar Vera França que indica o publicitário como 

sujeito, que é uma instância coletiva que se constitui como uma voz a indicar seu 

posicionamento, que desempenha esse trabalho de gerar esses signos, de transformar 

simbologias em signos-marca com seus respectivos significantes. Que por si, não podemos 

nos esquecer, também é um signo gerado para ter valor de troca.  

 

Sujeitos são convocados pela publicização de um texto ou produto, e esta 

publicização se dá enquanto um sistema de agenciamento, uma estrutura de 

enquadramento. Mas os sujeitos respondem neste enquadramento trazendo 

outras referencias: “agenciados”, inseridos nos nós de uma rede; eles 

atualizam naquela experiência, experiências anteriores (FRANÇA, 2006, p. 

84). 

 

 



 

 

42 

Já empreendemos, anteriormente, a discussão sobre o publicitário como 

“mercadoria”, mas devemos encarar a mercadoria em si e suas características estéticas, a 

embalagem e seu design, o lugar onde ocorre a venda e suas mais variadas formas de 

persuasão (a vitrine, o ambiente da loja, o espaço na loja, o vendedor e as muitas atividades de 

entretenimento que estão no contexto de um shopping center, auxiliando a atração do 

consumo) que foram alvo de profundas críticas por parte de W. F. Haug, que parte de um 

pressuposto que parece conflitar, à primeira vista, com o que já foi exposto.  

Podemos perceber, resumindo o pensamento de Haug, que a mercadoria possui 

várias camadas. Partindo de um produto a granel, sua estética pode ser modificada pela 

coloração para torná-lo mais agradável aos olhos do consumidor, isso para não citar o próprio 

sabor e textura que esse produto deve adquirir para satisfazer ao paladar e ao tato. Ou seja, 

essa é a camada mais interior. 

Com a industrialização e a produção em massa, gerando a grande concorrência, os 

produtos passam a receber um nome, uma marca, que os distingue. Para seu transporte, para 

manter sua integridade, a mercadoria passa a receber uma segunda “pele” que é a embalagem, 

com uma estética própria e sedutora, ampliando a mistificação e o valor de uso do mero 

produto que ajuda, na menor instância de importância, a proteger. 

A mercadoria então vai até a loja, onde receberá outro tratamento constituinte de sua 

terceira camada estética: o da exposição aos olhares dos “insaciáveis” consumidores. Sua 

colocação em ambientes pensados para incentivar seu consumo ou a valorizar características, 

em geral, fantasiosas, também receberá o recurso do vendedor solícito a tecer elogios sem fim 

a suas qualidades. Ou seja, a estética da mercadoria acaba por ser abraçada pela espacialidade 

da loja, hoje os shoppings centers, e pelas narrativas. 

Por último encontraremos a publicidade, responsável pela criação das narrativas 

intrínsecas à marca, construindo a “personalidade” da mercadoria, causando desejo e 

identificação com o consumidor que dela se valerá para construir sua própria identidade.  

As várias camadas de constituição estética fundem-se na própria publicidade quando 

o próprio produto pode desaparecer na narrativa, que o substituirá. Encontramos assim a ideia 

de que a publicidade pode ser consumida também como mercadoria simbólica. 

Para Haug, o valor de uso de uma mercadoria e a sua manifestação, ou seja, o valor 

de uso prometido é que importa diretamente ao valor de troca. Percebemos que Haug inclui 

uma nova percepção, que é o valor de uso percebido: a “pele” da mercadoria. O valor de uso 

estético – a aparência – é o meio para se atingir o fim da transação comercial. É da 

contradição entre valor de uso e valor de troca que a promessa estética do valor de uso assume 
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sua importância. Pois, como citado por Haug, “Quem domina a manifestação, domina as 

pessoas fascinadas mediante os sentidos” (HAUG, 1996, p. 27). Nesse sentido, a embalagem 

assume o encargo de propiciar uma diferenciação funcional, indo além do objetivo de 

proteção, mas envolvendo a mercadoria com uma aparência ilusória e transformadora. 

Haug parece concordar com Baudrillard quanto às intermináveis imagens praticadas 

pelas embalagens que são como espelhos a envolver as pessoas: “Ao interpretar as pessoas, a 

aparência que envolve a mercadoria mune-a com uma linguagem capaz de interpretar a si 

mesma e ao mundo. Logo não existirá mais nenhuma outra linguagem, a não ser aquela 

transmitida pelas mercadorias” (1996, p. 77). 

O autor explica que a “estrutura de valor de uso das mercadorias continue se 

deslocando em direção a uma relevância de seu relacionamento com necessidades de natureza 

fantástica” (p. 133, 1966). Assim, a “coisa significante” se desloca do extremo onde está a 

realidade do valor de uso, o corpo da mercadoria em si, para onde se encontram as percepções 

e associações que se pretende vincular a ela: o plano da embalagem e das “encenações 

publicitárias” concebidas pelos criadores publicitários. Haug sustenta que são criadas auréolas 

associativas, que também agem nas relações da mercadoria com as necessidades e o valor de 

uso.  

Uma ampliação importante na discussão é sugerida quando Haug discorre sobre a 

intervenção do entretenimento no ato da venda, colocando como fator derivado da própria 

mercadoria. Escrito na década de 1970, o texto faz uma previsão acertada quanto ao futuro do 

processo de venda que não se restringirá, segundo Haug, à apresentação e sua fama simulada 

– que entendemos por marca e sua imagem – como também à atividade de venda. Entenda-se 

aqui que todo o processo de estetização da mercadoria ultrapassa a própria mercadoria e vai 

até o processo de compra, o lugar, o ambiente. E, como o autor vaticina, corroborando com o 

que Baudrillard expôs: “Enquanto prevalecer a tendência de vender processos como se 

fossem mercadorias materiais-imateriais, o valor de uso terá pouca duração” (1996, p. 104). 

Outra argumentação feita por Haug é quanto ao inesgotável volume de inovações 

estéticas que as mercadorias sofrem. Segundo ele, isso ocorre pela geração constante no seio 

de um sistema de necessidades. Fato que Baudrillard também chama a atenção quando explica 

que as necessidades já não se constituem uma força inata, mas uma função induzida, uma 

força produtiva que o sistema requer para que possa se reproduzir e sobreviver. E, como ele 

finaliza: “só há necessidades porque o sistema tem delas necessidade” (BAUDRILLARD, 

1995, p. 73).  

Essas inovações estéticas possuem uma relação direta com a obsolescência 
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programada que, segundo Giles Lipoveski  (1991, p. 160), é “a regra do efêmero que governa 

a produção e o consumo dos objetos”. O consumidor é encantado pelo “novo”; e as empresas 

utilizando os progressos científicos e lutando contra a concorrência não podem deixar de 

inovar sob o risco de desaparecerem. A inovação manda nesse novo mundo onde a 

permanência foi excluída. O design, sua dimensão estética, empregada na criação dos 

produtos industriais coloca-se em definitivo. 

 

Estética industrial, design, o mundo dos objetos está doravante inteiramente 

sob o jugo do estilismo e do imperativo do charme das aparências. O passo 

decisivo nesse avanço remonta aos anos 1920-1930 quando, após a grande 

depressão nos EUA, os industriais descobriram o papel primordial que podia 

ganhar o aspecto externo dos bens de consumo no aumento das vendas: good 

design, good business (LIPOVETSKY, 1991, p. 164).  

 

O sucesso de um produto, afirma o autor, dependerá em grande parte não só de seu 

design, mas de sua apresentação, sua embalagem, que já vimos ser a “pele” mais externa a 

revestir a mercadoria.  

Lipovetsky traz para a discussão o conceito de valor-signo de Baudrillard que, 

conforme explica, tem na sociedade de consumo sua origem. A obsolescência, as marcas e a 

imensidão de objetos são os geradores na conotação de posicionamento sociais, trazendo as 

diferenças numa época onde a igualdade substituiu a hierarquia inscrita pelo nascimento. O 

que importa é a diferenciação social e não o prazer hedonista. “Os objetos não passam de 

“expoentes de classe”, significantes e discriminantes sociais, funcionam como signos de 

mobilidade e de aspiração social” (1991, p. 171). Porém, seu ponto de vista crítico em relação 

ao que é consagrado, Lipovetsky não entende, na contemporaneidade, o consumo como sendo 

essencialmente dirigido para o reconhecimento social: “O consumo maciçamente deixou de 

ser uma lógica do tributo estatutário, passando para a ordem do utilitarismo e do privatismo 

individualista” (1991, p. 173). Assim, ao invés ser símbolo de reconhecimento de um status 

social, a mercadoria passa a ser parte do consumidor que ao se apropriar (comprar) dela por 

um desejo de satisfação de uso, também se faz indivíduo. Um indivíduo simbólico e 

descartável que poderá ser adaptado conforme a ocasião. 
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3 MUNDO DO TRABALHO E ATIVIDADE PUBLICITÁRIA 

3.1 LABOR E TRABALHO 

O homem, como todos os seres, necessita de energia para se manter vivo. Os 

primeiros homens extraíam da natureza as formas de sustento, seja caçando ou coletando, 

passando posteriormente a agricultar. Por milhares de anos, o labor – o gasto de energia feito 

em busca de mais energia para sobrevivência e continuação da espécie – permaneceu 

inalterado como assunto privado: do indivíduo. Não será necessário percorrer todas as fases 

que a humanidade trilhou na formação da sociedade, mas deve-se destacar a importância do 

labor quando, ao se transformar de assunto da vida privada em tema da esfera pública, passou  

a ser reconhecido como trabalho. E que, para isso acontecesse, a organização da atividade do 

labor foi essencial, tanto para o aumento de produtividade, como para a criação dos ofícios.  

Adam Smith (1996, p. 285), na introdução do Livro Segundo de seu seminal A 

riqueza das nações, dava destaque à divisão do trabalho como fator responsável pela 

produtividade, mais do que ao próprio trabalho.  

O próximo fator de extrema importância é o surgimento da Revolução Industrial que, 

através da utilização do incremento da mecanização aplicada à divisão do trabalho, ampliou 

ainda mais a produção. Em pouco tempo, o mundo ingressava em uma nova era de 

expectativas, sonhos de libertação, ode à máquina, mudança das formas de perceber o mundo 

e de se autoperceber. Estabelece-se a modernidade e uma nova era para o homem produtor. É 

nesse momento histórico do surgimento da modernidade que a publicidade serve ao 

capitalismo. Serve, pois sem a constituição do consumo graças à multiplicação da produção 

pelas máquinas a escoar ininterruptamente mercadorias exatamente iguais, o capital, para 

existir e continuar a se multiplicar, necessitava que essa produção fosse vendida. A 

publicidade insere-se aqui na função essencial de comunicar a existência dos produtos. Isso 

em um primeiro momento, quando os anúncios eram pautados apenas pela informação, 

passando num segundo momento pela utilização do convencimento, via artifícios extraídos da 

retórica. Uma forma de comunicação persuasiva que, nos primórdios da história, era feito pelo 

simples ato do vendedor tentando convencer o comprador. Esse ato individual pessoa-a-

pessoa, na modernidade, necessitaria da “voz” de milhares de vendedores espalhados por toda 

uma nação para atender aos milhares de produtos que diuturnamente saíam de uma fábrica. 

Algo impossível sem o recurso de novos meios ou formas de comunicação que extrapolassem 

os limites da voz humana, dos escritos murais, dos cartazes etc. Assim, a multiplicação da 
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produção de mercadorias necessitava também da multiplicação das informações de venda. 

A reprodutibilidade da informação ganharia força graças à descoberta de que 

anúncios colocados nas páginas dos jornais impressos não restringiriam seu poder de 

comunicação à cidade onde estaria localizada a fábrica, ou às suas cercanias, como os cartazes 

ou as pinturas nos muros. Mas alcançariam distâncias cada vez maiores, com a vantagem de 

receber um ar de seriedade e verdade.  

O jornal foi o primeiro meio de comunicação de massa e a variável necessária para 

que a comunicação fluísse alcançando mais e mais pessoas. A publicidade serve, portanto, 

para que o movimento de mercadorias e o aumento do capital sejam estimulados, além de 

também atingir o objetivo de aderir credibilidade à oferta: as pessoas deveriam comprar as 

mercadorias, delas fazer uso, extrair seus benefícios, e efetuar nova compra se os seus desejos 

e necessidades fossem satisfeitos.  

O trabalho como entendemos evoluiu, juntamente com o cérebro humano, de uma 

atividade instintiva para uma ação idealizada. Ou seja, a existência ideal de um objeto 

antecede sua manufatura, o dispêndio de forças e habilidades que tornarão um simples pedaço 

de madeira em uma cadeira é o trabalho. Com suas mãos, o homem vai construindo a história, 

interferindo na natureza e a modificando. E, principalmente, desenvolvendo também os meios 

de trabalho. Ou seja, ferramentas e máquinas que ampliam sua capacidade física limitada. 

Através do texto de Karl Marx  Processo de trabalho e processo de valorização 

entendemos como, através do trabalho, ocorre a transformação do objeto de trabalho até a 

forma pretendida. O “produto” é o resultado, agora recebendo uma qualidade que é o valor de 

uso. Ou seja, algo natural que foi adaptado a uma necessidade humana pela transformação de 

sua forma. Meio e objeto de trabalho são os meios de produção e a atividade em si configura-

se como trabalho produtivo (ANTUNES, 2004, p. 41). 

Da extração das matérias-primas, a todos os elos das cadeias de produção, os 

produtos vão se transformando. O valor de uso pode vir a ser meio de produção para outro 

produto. Não podemos deixar de destacar que o valor de uso só ocorre quando se usa ou se 

consome a mercadoria. Utilizaremos este sentido ao definir o trabalho material do 

publicitário, o valor de uso se constitui por qualidades que definem a mercadoria. 

O valor de troca é definido, a priori, por relações quantitativas. Ou seja, determinada 

quantidade de alguma coisa pode ser trocada por uma quantidade relativa de outra coisa, não 

existindo aqui nenhum valor de uso envolvido. Por outro lado, o valor de uso só existe em 

determinado produto porque foi nele incluído o trabalho humano abstrato – sem forma ou 

concretude, pois este desaparece na mercadoria. 
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Porém, conforme Marx, o trabalho é uma substância formadora de valor. “A própria 

quantidade de trabalho se mede por seu tempo de duração, e o tempo de trabalho tem sua 

medida, por sua vez, em frações de tempo definidas, tais como horas, dias etc.” (GRESPAN, 

2006, p. 19) 

Vale destacar que ao se trocar uma mercadoria por outra, a transação ocorre dentro 

de uma relação de igualdade, não proporcionando lucro ou excedente de produção. O 

empresário capitalista utiliza-se de um tipo de troca que vai do dinheiro ao dinheiro sendo 

mediado pela mercadoria. 

O trabalho humano é uma “mercadoria” que é paga pelo seu valor e ao mesmo tempo 

produz mais que seu valor. A mais-valia, um dos conceitos básicos das proposições de Marx, 

é o valor produzido pelo sobre-trabalho. Ou seja, a quantia de trabalho que o trabalhador 

efetua além do tempo necessário para produzir o valor que ele recebe no salário. 

 

3.2 TRABALHO PRODUTIVO E TRABALHO IMPRODUTIVO  

Destacaremos algumas considerações sobre o trabalho publicitário e como este se 

enquadra no que Marx classificou como trabalho improdutivo. Ou seja, aquele trabalho que 

não produz valor, mas é necessário. 

Paul Singer esclarece que, com o advento da Revolução Industrial, o trabalhador do 

campo foi substituído por aquele trabalhador “coletivo”: “equipes de produção cada vez mais 

amplas e complexas, cujos membros periféricos participam de modo cada vez mais indireto 

da produção...” (SINGER, 1981, p. 103). Eleutério Prado também esclarece que é no 

movimento de autovalorização do capital, feito pelos recursos aplicados da ciência e da 

tecnologia nos processos de produção que irão ocorrer as transformações no modo de 

produção (PRADO, 2006, p. 9). Nesse contexto destacamos, no modo de produção capitalista, 

o conceito de trabalho excedente. Ou seja, o trabalho produtivo é também “reprodutivo”, pois 

ao repor as condições de sua realização também pode ampliá-las, o que poderá ocasionar, em 

certas condições, uma  revolução no modo como isso será feito (SINGER, 1981, p.105). Essa 

condição é garantida pela mais-valia. 

Singer cita Adam Smith que também situava o trabalho produtivo como aquele que 

produz valor ao acrescentar valor a um objeto; e improdutivo naquele que não acrescenta 

valor. Vejamos, no texto a seguir, conceitos que serão primordiais para entender o trabalho 

publicitário. 
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A mercadoria não passa de uma forma de valor transitória que o 

capital tem que assumir, mas somente para se metamorfosear 

em outra – na forma de dinheiro – o mais depressa possível... 

Mas para que o capital possa assumir a forma mercadoria não 

há necessidade de que esta se materialize num objeto. O capital 

pode assumir a forma mercadoria sendo esta um serviço. Neste 

caso, a força de trabalho adquirida pelo capitalista, ao ser 

exercitada, transforma-se em uma mercadoria que 

imediatamente é realizada (isto é, usufruída pelo consumidor, 

que por ela paga), de modo que o capital passa diretamente da 

forma força de trabalho à forma dinheiro (SINGER, 1981, p. 

114). 

 

Mais adiante, Singer ao se apoiar na teoria de Marx, na definição de trabalho 

produtivo e trabalho improdutivo, situa que se pode caracterizar o trabalhador produtivo como 

aquele que produz capital, realizado em mercadorias. Serviços configurados como produção 

imaterial, a não ser em casos excepcionais (como o dos professores), segundo Marx, são 

“insignificantes” diante do conjunto da produção. Não esqueçamos que este se referia ao 

mundo do trabalho no século XIX, época em que o capital não havia revolucionado a técnica 

de produção imaterial (1981, p.116). 

Marx acreditava que o fato de um serviço ser remunerado, ter um caráter monetário, 

não era evidência de que traria satisfação às necessidades humanas. 

 

Se compro um bem, faço-o em geral por mim, mas não contra alguém. 

Obviamente já o mesmo não se dá com os serviços que decorrem de 

contradições e conflitos. Os serviços altamente respeitáveis do advogado, do 

militar, do diplomata e do dirigente sindical – para citar exemplos de maior 

significação social – são desta categoria. O serviço do meu advogado só me 

é útil na medida em que é nocivo à outra parte. O serviço do soldado e do 

diplomata é útil ao país, apenas na medida em que prejudica as nações 

inimigas. O mesmo vale para o dirigente sindical, para o político, em muitos 

casos para o publicitário, para o consultor fiscal etc., etc. (1981, p. 121). 

 

Podemos entender a publicidade como um serviço, cuja produção imaterial – apesar 

desse conceito ser discutível – objetiva, geralmente, facilitar no tempo mais breve possível a 

transformação da mercadoria em capital. Assim como dito por Marx: “O trabalhador 

comercial não produz diretamente mais-valia”, mas é necessário para o sistema.  

A publicidade, assim como no exemplo utilizado por Marx ao discorrer sobre o 

trabalho de transporte de mercadorias e de como este afetaria o valor de uso, afeta de várias 

formas não só o valor de uso – ao explicitar as informações e utilidade de produtos (e 
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serviços), como também o seu valor de troca: ao construir narrativas e na retórica utilizada 

para formação de uma marca, simbólica socialmente. 

É necessário trazer essa discussão para a contemporaneidade, quando aquilo que 

Prado denomina de pós-grande indústria está dominada por conhecimentos inerentes aos 

trabalhadores e também nas máquinas de alta tecnologia, reunindo saberes científicos, 

tecnológicos e produtivos. Ou intelecto geral, na concepção de Marx. 

 

O tempo de trabalho é agora, entretanto, um tempo qualitativamente 

diferenciado que não pode ser controlado apenas pelo relógio. Em razão 

dessa mudança de modo de trabalhar, o capital tem de passar a comandar 

não apenas o tempo de trabalho mas também o tempo de não-trabalho que se 

torna menos livre. Já na base fordista da grande indústria, o capital passa a 

controlar o trabalhador também enquanto consumidor, desenvolvendo a 

chamada indústria cultural. Agora ele tem de passar a controlar o trabalhador 

não apenas como trabalhador e consumidor, mas também como político, 

religioso, profissional, etc., de um modo que tende a ser total” (PRADO, 

2006, p. 11). 

 

Eleutério está fazendo uma crítica aos conceitos desenvolvidos por Hardt & Negri no 

livro Império, que designam a noção de que o trabalho imaterial não seria mais imposta ou 

organizada de fora. Porém, como ele ressalva, os trabalhadores continuam a vender sua força 

de trabalho, sendo ele material ou imaterial. As máquinas, sejam quais forem (da grande-

indústria, computadores pessoais ou não, telecomunicações etc.) trazem embutidas a 

compreensão científica da natureza. A matéria hoje transformada pelo homem em objetos 

intelectuais são máquinas produtivas, ou os comandos que as tornam produtivas, no caso dos 

softwares.  

Uma citação de Marx lembra outro aspecto que é básico no paradigma marxista e 

que na contemporaneidade aparece, pois afirma que “...com o desenvolvimento da 

maquinaria, chegará um tempo em que o próprio tempo de trabalho se tornará socialmente 

inadequado como medida da riqueza” (2006, p. 13). Concluindo, Prado, afirma que o tempo de 

trabalho não determina mais integralmente o valor, e que este se tornou qualitativo. O capital 

torna-se o intelecto geral, aparecendo como fetiche ao ser expressado por “capital intelectual”. 

Assim, a força de trabalho irá depender de sua subjetividade, a do trabalhador, que se vê 

formada pelo conhecimento técnico e científico. 

As empresas passaram a adotar uma espécie de “democracia gerencial”, que Prado 

expande no trecho a seguir: 
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Um outro exemplo vem a ser a própria democracia publicitária e 

mercadológica que domina a esfera política e que se apresenta como a 

verdadeira democracia. Nesse sentido também, o pós-modernismo cultural, 

com a sua ênfase na diferença, na heterogeneidade, na dissolução das 

metanarrativas, nos jogos de linguagem, pode ser enxergado como a 

ideologia do capital, no plano da cultura, na atual fase do capitalismo 

(PRADO, 2006, p. 15). 

 

Achamos importante para nossa discussão do problema, mencionar o pensamento de 

Don Slater, sobre essa identidade do indivíduo que também se torna mercadoria e é moldada 

pela ideologia do capital: “O eu não é uma percepção interior de autenticidade, e sim uma 

situação calculável de sobrevivência e sucesso social. Temos de reproduzir e “vender” uma 

identidade a vários mercados sociais a fim de ter relações íntimas, posição social, emprego e 

carreira” (SLATER, 2001, p. 87). 

Acreditamos que o quadro defendido por Prado ajuda-nos a esclarecer pontos que 

podem ser conflitantes, tanto em uma visão total do trabalho, quanto na particular em 

atividades onde se confunde sua materialidade ou imaterialidade. A materialidade pode estar 

no resultado do trabalho exercido, valor de uso material, ou no conteúdo informacional e 

material de seu resultado, valor de uso imaterial. (PRADO, 2006, p. 2). 

 

3.3 O TRABALHO PUBLICITÁRIO.  

O mundo do trabalho publicitário guarda acontecimentos e processos que foram 

naturalizados no decorrer do tempo. Um período iniciado na década de 1920, quando 

começavam os primeiros sinais e as condições necessárias para a passagem da sociedade de 

produtores para uma sociedade de consumidores (BAUMAN, 2008, p. 14). E, no transcorrer 

do século XX, um tempo que passou da modernidade para a era contemporânea, 

flexibilizando, fluidificando, liquefazendo e tantas outras metáforas que surgiram a partir da 

célebre frase de Karl Marx no Manifesto Comunista
4
, apesar de nem tudo ser líquido ou 

fluído em nossa condição contemporânea. 

A forte simbologia criada em torno da profissão publicitária já se evidenciava no uso 

do termo “trabalhador”, evitado e não utilizado por aqueles que trabalham nas empresas 

                                                 

4
 “Tudo o que é sólido desmanda-se no ar, tudo o que é sagrado é profanado, e os homens são por fim 

compelidos a enfrentar de modo sensato suas condições reais de vida e suas relações com seus semelhantes” 

(MARX & ENGELS, O manifesto comunista. p.14, São Paulo, Paz e Terra, 2005). 
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prestadoras de serviços de comunicação com o mercado (as agências de publicidade). Estes se 

viam e se veem além dessa possível classificação, causadora até de certo estranhamento.  

Para isso, torna-se significativo investigar como, no decorrer de anos, os discursos 

que envolvem essa área específica que é a Publicidade, além de serem autogerados, também 

foram reforçados por outros meios de informação que trataram de estabelecer uma distinção, 

talvez única, de “criadores” e “criativos” para aqueles que simplesmente poderiam ser 

reconhecidos como trabalhadores em publicidade. Quem são esses que participam da 

atividade publicitária; que, ao mesmo tempo em que é glamourizada, torna-se um dos alvos 

prediletos dos críticos da sociedade de consumo e do consumismo? Barthes fez uma análise 

mais aprofundada desse praticamente clichê quando fala sobre publicidade: 

 

Quando a sociedade se interroga de um modo mais geral sobre a 

publicidade, é sempre, ao que parece, de um ponto de vista moral ou 

estético. Ora a publicidade é acusada de pactuar com o capitalismo e de 

constituir um daqueles meios abusivos de persuasão que Platão já denunciara 

entre os sofistas e os retóricos, ora – e isto não exclui aquilo – é lançada no 

descrédito geral a que se relega toda a cultura de massa, uma vez que essa 

cultura, por não escolher, desinteressa-se dos imperativos do gosto ou da 

inteligência e ignora a intolerância que pode nascer da repetição e da invasão 

de palavras e imagens (BARTHES, 2005, p.98).  

 

Mas ao mesmo tempo em que é vítima, a publicidade reveste-se de glamour. O que 

significa esse glamour? Quem são os atores desse mundo? Que papéis assumiram para o 

desempenho de sua atividade no decorrer dos anos desde seu surgimento moderno? E antes, 

como foram formados? 

No embate com estas e outras questões que seguirão, pretende-se atravessar a 

opacidade que interfere na compreensão dessa profissão cuja prática não possui o estudo 

específico de uma área de conhecimento, ou mesmo uma disciplina que possua o monopólio 

de seu estudo (BARROS & LOPES, 2006, p. 42). 

A publicidade, que parece evitar entender seu âmago e descobrir sua realidade, ao 

contrário, contenta-se em mirar a si própria no espelho da sociedade que ela própria constrói e 

“vender-se” da melhor forma. Citando David Harvey, “para onde quer que vá o capitalismo, 

seu aparato ilusório, seus fetichismos e o seu sistema de espelhos não demoram a acompanhá-

lo” (HARVEY, 2008, p. 308). Espelhos que, ao passo que refletem, também refratam a 
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realidade, conduzindo-a a favor de objetivos que redundam na construção de simbologias que 

revestem as marcas e a mercadoria. E, assim também ocorre com o próprio trabalho 

publicitário e seu campo. 

3.4 ORIGENS DA PUBLICIDADE 

O trabalho do publicitário enquanto profissão reconhecida começou, segundo 

Stephen Fox, com Volney Palmer. Palmer trabalhava em um jornal comercializando espaços 

para anúncios. A grande inovação surge quando ele, a partir de seu local de trabalho, 

expandiu o serviço agenciando espaços para jornais de outras cidades. Era o final do século 

XIX, coincidindo também com o final da Guerra da Secessão. Os jornais não possuíam 

qualquer escrúpulo e os agentes de espaços publicitários menos ainda. Tudo poderia ser dito e 

oferecido. Portanto, não era uma profissão honesta segundo a ética protestante.  

Os maiores anunciantes da época eram os chamados “patented medicines”, ou numa 

tradução livre: remédios patenteados. Prometiam curar todas as doenças da época, o que é 

claro não ocorria. Acontecia então que os anúncios eram diretamente ligados às mentiras que 

apregoavam. E, por consequência, os agentes publicitários tinham sua imagem pública ligada 

aos embustes dos produtos anunciados. A continuidade do consumo de produtos era muitas 

vezes algo difícil de ser feito naquela época, pois os produtos quase sempre não cumpriam o 

prometido (FOX, 1997), daí surgindo a primeira manifestação simbólica do mundo do 

trabalho publicitário: o trabalho publicitário não é honesto e seus representantes mentem e são 

aproveitadores.  

O grande passo na direção da moralização da profissão foi dado por Francis Wayland 

Ayer (FOX, 1997, p. 21). Considerado um símbolo de retidão de caráter, Francis implantou 

um novo sistema de negociação – o contrato aberto – que em alguns anos se tornaria o modelo 

a ser seguido por todos os agenciadores de publicidade e para as subsequentes agências de 

publicidade. Em resumo, o contrato aberto, como o próprio nome esclarece, abria ao 

anunciante todos os valores da negociação feita pelo agenciador com os vários veículos 

(jornais). Do seu lado, o anunciante comprometia-se a pagar uma porcentagem sobre o capital 

investido na veiculação. Essa prática existe até hoje. 

Charles Austin Bates, outro personagem dos primórdios da história da publicidade 

mundial, segundo Fox, fez uma carreira meteórica surgindo do nada em 1890 e desaparecendo 

dez anos depois. O fato que imediatamente interessa a este estudo é que ele alegava gastar 

metade dos rendimentos obtidos por seu trabalho em sua autodivulgação (FOX, 1997, p. 37). 
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No Brasil, encontramos algo parecido na década de 1980 e 1990 quando o publicitário 

Washington Olivetto e, posteriormente, Nizan Guanaes, investem na divulgação da própria 

imagem, através de assessoria de imprensa, relações públicas e publicidade em torno de seus 

nomes para auxiliar os negócios de suas empresas. A campanha de lançamento da agência 

África foi apresentada pelo próprio Nizan Guanaes, trazendo para si a garantia da qualidade 

dos serviços prestados. Voltaremos a tratar desse assunto adiante. 

No Brasil, no início do século XX, a nascente indústria de medicamentos foi, assim 

como nos EUA, um dos principais anunciantes a veicular em jornais e revistas. Porém, a 

imagem de um trabalho de honestidade suspeita continuava por aqui também. Segundo 

Ricardo Ramos (RAMOS, 1985, p. 46), um pequeno cartaz afixado em escritórios ainda 

resistia na década de 1930. Nele lia-se “Não se dá esmolas nem se faz propaganda”. Essa 

imagem de trabalho escuso permanecia no exterior. David Ogilvy – publicitário inglês que 

comandou na América do Norte uma das maiores agências de propaganda do mundo, 

responsável por campanhas consideradas como referências criativas de sua época – repudia a 

visão que alguns profissionais têm de seu próprio trabalho, utilizando como exemplo o 

interessante título da autobiografia do publicitário que ajudou a eleger François Miterrand 

presidente da França: “Não conte à minha mãe que eu trabalho numa agência de publicidade: 

ela pensa que eu toco piano num bordel”. No mesmo texto, Ogilvy arremata citando uma 

pesquisa que pedia aos entrevistados que classificassem 24 profissões em termos de 

honestidade. Os últimos lugares ficaram com os líderes sindicais, vendedores de carros e 

publicitários (OGILVY, 1985, p. 45). 

 Nos EUA, na passagem do século XIX para o XX, como citado anteriormente, 

encontra-se a proto-estrutura da agência de publicidade, onde processos da divisão do trabalho 

iam se formando e se tornando parecidos com os contemporâneos. Mas o destaque que se 

deve dar é que, lá pelos anos 1920, seu início ocorreu junto com o modernismo, cuja 

vanguarda foi requisitada para abastecer de artistas os estúdios de arte dessas primeiras 

agências realizadoras de muitos dos anúncios que povoaram jornais e revistas. Uma quase 

tradição na Europa, que via artistas como Toulouse-Lautrec, Chéret e Mucha a ilustrar 

cartazes em Paris, também na virada do século (CARRASCOZA & SANTARELLI, 2007). 

Porém, no caso europeu, não existia ainda o negócio agência envolvido na ação de 

comunicação. Os artistas eram contratados diretamente pelas empresas – pelos proprietários 

ou pessoas que cuidavam da divulgação - para ilustrar os produtos nos cartazes, utilizando o 

recurso gráfico da litografia, uma técnica de impressão recém-aperfeiçoada. Essa origem 

“artística” é necessária para estabelecer a possível relação com o imaginário que se mantém 
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ainda em nossos dias sobre o trabalho publicitário. 

Afora os aspectos do desenvolvimento da tecnologia de reprodução gráfica, 

ocorridos ao final do século XX, artistas consagrados, conforme já citado, participavam das 

primeiras ações publicitárias, tanto na América do Norte como no Brasil. Porém, a 

formalização do trabalhador só ocorre mesmo com a formação da moderna indústria 

publicitária. 

Os redatores publicitários foram os primeiros criadores. Oriundos do jornalismo, dos 

cursos de Direito, eram também poetas e escritores que utilizavam seu talento retórico para o 

convencimento da compra de determinada mercadoria. O estúdio de arte vem em seguida, 

contratando pintores, ilustradores e um novo profissional que surgia nos anos 1920, o 

fotógrafo. Estes artistas do Modernismo tentavam influenciar com sua arte a estética vigente. 

Mas, a “razão” – a venda – no final prevalecia.  

Percebe-se assim aquilo que Moles identificou com precisão: “O negócio 

publicitário, na realidade, oscila perpetuamente entre a intuição e a razão, tendo os artistas 

geralmente, até o momento, se colocado ao lado do intuitivo” (MOLES, 1978, p. 185). A 

eterna discussão se a publicidade é arte ou ofício estabelece-se para ainda continuar em voga 

em nossos dias. 

Abraham Moles, teórico da comunicação cuja análise crítica da atividade publicitária 

permanece atual, situa a publicidade como uma indústria de arte popular, cuja principal 

atividade é a de “vender”. Devemos fazer aqui, acrescentando, que a agência de publicidade 

faz parte de um processo de mercadorização em sentido amplo que é identificado pela Escola 

de Frankfurt, pela teoria do espetáculo de Debord  e pelas empresas e instituições objetivando 

essencialmente a venda de um produto, serviço ou idéia. Para isso, a agência utilizou-se do 

trabalho de artistas, artistas gráficos e redatores. Deve-se salientar que as artes gráficas, de 

grande importância no desenvolvimento do trabalho publicitário, surgem quase que ao mesmo 

tempo que a indústria publicitária, crescendo juntas e sendo caudatárias entre si. 

A análise de Moles completa-se com outra assertiva bem atual. O artista que atuava 

como publicitário preferia, e enaltecia, o uso da intuição para vender, fugindo das ciências 

comportamentais que, a partir dos anos 1930, eram utilizadas pelas grandes agências norte-

americanas e, por consequência, do mundo da publicidade. E isso, conforme Moles, sem estar 

seguro da eficiência que essa tão propalada intuição pudesse ter.  

Carrascoza comenta que desde meados do século XIX até nossos dias, grandes 

figuras da literatura brasileira criaram e criam anúncios, folhetos, spots, jingles, comerciais; 

ou seja, todo tipo de peça publicitária. São citados nomes da literatura e da poesia como 
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Casimiro de Abreu, Olavo Bilac, Emílio de Menezes, Basílio Viana, Monteiro Lobato, 

Ernesto de Souza, Álvaro Moreyra, Noel Rosa, Antonio Nássara, Luís Peixoto, Orígenes 

Lessa, Ricardo Ramos e o próprio João Carrascoza, entre outros (2003). 

Everardo Rocha desmistifica a imagem pública criada pelo campo publicitário e faz 

uma crítica sobre as “bases de conhecimento” que a literatura técnica identifica para a 

profissão. Sua conclusão é a de que o publicitário é um exemplo perfeito de bricolagem, 

conceito levantado por Lévi-Strauss. 

 

O fragmento de uma teoria psicológica, uma pequena ideia extraída da 

sociologia, um tipo de traço próprio a uma escola de pintura, a construção de 

uma frase na forma de uma corrente literária, um pedaço de uma teoria física 

das cores, uma experiência pessoal colhida ao acaso e a possibilidade de ler 

uma estatística são, por exemplo, os componentes de uma coleção 

instrumental que poderão dar os meios para a feitura de um anúncio. Vários 

pequenos pedaços daqueles doze tipos de saber, uma coleção de estereótipos 

relacionados ao público consumidor, a vivência do dia-a-dia, tudo, enfim se 

presta ao bricoleur para compor um conjunto. Ou ao publicitário para criar 

seus anúncios (ROCHA, 2001, p. 54). 

 

Porém, conforme o autor revela, existe um aspecto importante para legitimação 

profissional da atividade, publicamente, através da construção simbólica de uma imagem de 

prestígio e distinção. Em sua construção, Rocha elege cinco pontos: “o alto salário e padrão 

de vida, a responsabilidade e função socioeconômica da publicidade, a história da profissão, a 

passagem pelo aprendizado formal em nível superior e o mais fundamental, o conhecimento 

necessário para desempenhá-la (2001, p. 44). 

Vale também lembrar o pensamento de Hanna Arendt sobre a necessidade da 

admiração pública, e de como possa residir aqui a necessidade do publicitário criar para si 

uma imagem para ser admirada publicamente, principalmente no caso do profissional 

brasileiro
5
, fato ocorrido a partir de Washington Olivetto (um dos mais consagrados criadores 

publicitários do Brasil) que construiu sua notoriedade a partir de forte exposição pública: “A 

admiração pública é também algo a ser usado e consumido: e o status, como diríamos hoje, 

satisfaz uma necessidade como o alimento satisfaz outra. A admiração pública é consumida 

pela vaidade individual da mesma forma como o alimento é consumido pela fome” 

                                                 

5
  “Quando comecei, a publicidade e o publicitário não tinham a exagerada aceitação social que têm hoje. 

Indiretamente tenho grande mérito e culpa nisso. Fui o cara que inventou essa visibilidade. Muitos 

publicitários de talento se prevaleceram disso, mas alguns entenderam errado e imaginam que o negócio é 

ficar famoso e depois fazer uns trabalhos. Isso gerou uma visibilidade desproporcional até ao tamanho desse 

negócio”. Entrevista de Washington Olivetto a Isto é Gente – 21/02/2000. 
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(ARENDT, 2008, p. 66). Passa-se assim a entender porque não só o trabalho da publicidade é 

gerador de simbologias para consumo, como também o próprio trabalhador trata de tornar-se 

símbolo, ou mercadoria, que ao ser exposta publicamente, alimenta o fetiche do mundo do 

trabalho publicitário. É também de Arendt uma pista para entender este eterno fazer 

simbólico, o trabalho do publicitário, que media para o público sua subjetividade. 

 

O termo público denota dois fenômenos intimamente correlatos mas não 

perfeitamente idênticos. Significa em primeiro lugar, que tudo o que vem a 

público pode ser visto e ouvido por todos e tem a maior divulgação possível. 

Para nós, a aparência – aquilo que é visto e ouvido pelos outros e por nós 

mesmos – constitui a realidade. Em comparação com a realidade que decorre 

do fato de que algo é visto e escutado, até mesmo as maiores forças da vida 

íntima – as paixões do coração, os pensamentos da mente, os deleites dos 

sentidos – vivem uma espécie de existência incerta e obscura, a não ser que, 

e até que, sejam transformadas, desprivatizadas e desindividualizadas, por 

assim dizer, de modo a se tornarem adequadas à aparição pública. A mais 

comum dessas transformações ocorre na narração de histórias e, de modo 

geral, na transposição artística de experiências individuais (ARENDT, 2008, 

p. 59).  

 

Segundo o Dicionário de Comunicação, o próprio termo publicidade vem do francês 

publicité que, por sua vez, tem origem no latim publicus. O termo foi registrado pela primeira 

vez em línguas modernas pelo Dicionário da Academia Francesa com um sentido jurídico de 

tornar público debates. Só a partir do século XIX adquiriu também um significado comercial: 

qualquer forma de divulgação de produtos ou serviços, através de anúncios geralmente pagos 

e veiculados sob a responsabilidade de um anunciante identificado, com objetivos comerciais 

(RABAÇA & BARBOSA, 1978, p. 378).  

Assim, a publicização das mercadorias passa por narrativas que trazem o cotidiano, 

em discursos que são editados no formato identificado como publicitário pelo público. 

Appadurai traz o conceito de midiapanoramas, que são produzidos a partir de uma realidade 

transformada e baseada em elementos como personagens, enredos e formas textuais que 

formarão “scripts de vidas imaginárias baseadas no próprio ambiente dos espectadores ou de 

espectadores que vivem em outros ambientes” (1999, p. 316). O mundo do trabalho 

publicitário presente nos anuários possivelmente refletirá – da mesma forma que os anúncios 

criados para divulgar marcas , produtos e anunciantes – as imagens e simbologias produzidas 

pelas mídias e reconhecidas como o mundo “real”.  Os anuários, mesmo que representando 

um campo específico de atuação, utilizarão narrativas (sejam estas textuais ou visuais), um 

discurso autorreferente, tanto para o consumo simbólico de seus componentes como para os 

outros públicos que são objetivados para identificar a atividade publicitária.  
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3.5 A PUBLICIDADE COMO ATIVIDADE 

 Entender o trabalho na agência de publicidade, e suas várias etapas processuais, será 

o próximo passo no questionamento da atividade e a partir daí, em decorrência, sua própria 

ação autorreferente. 

 Segundo Dominique Quesada: “As agências de publicidade exercem uma atividade 

de transformação industrial cuja matéria-prima, tanto quanto produto acabado, é o discurso” 

(QUESADA, 2003, p. 120). E esse discurso, que é sobre um determinado 

produto/mercadoria/serviço, torna-se mercadoria simbólica ofertada ao consumo. Quesada 

amplia as possibilidades dessa ideia, afirmando que a linguagem passa assim a ser 

transformada e vendida como um produto industrial, utilizando sua força para fins comerciais. 

Do ponto de vista desse autor, as agências de publicidade são “plantas industriais” que 

seguem critérios da produção em série, ou seja, tanto o “fordismo” quanto o “taylorismo” 

estão presentes, pois o trabalho se dá em ordem sequencial, como em uma linha de 

montagem. 

 A agência de publicidade pode ser classificada como uma empresa prestadora de 

serviços de comunicação para organizações anunciantes. A primeira etapa do processo, 

conforme explicita Quesada, dá-se nos contatos comerciais entre uma indústria, ou uma 

produtora de serviços, com uma determinada necessidade de comunicação com os possíveis 

consumidores. O que é reconhecido como o também departamento comercial da agência – ou 

Atendimento – que, em conjunto, determinarão qual é a natureza do problema: lançar um 

produto, fazer frente a um concorrente, fazer promoção de vendas etc. Na realidade, o que o 

anunciante busca é a linguagem certa para que o produto seja revestido com os valores e os 

elementos estéticos que o identifiquem com o público instaurado pela comunicação. O 

trabalho desse departamento, além de seu claro objetivo comercial, é executado por 

publicitários que na função de planejadores estratégicos encarregam-se de formatar o 

problema a resolver. Isso é feito a partir das informações que não são só repassadas pelo 

anunciante, mas em conjunto com todo um apanhado de estudos e estatísticas que auxiliam a 

definir as bases culturais da estratégia publicitária. Os trabalhadores desse departamento 

seriam, segundo o autor, os “intelectuais” da agência responsáveis por entender a sociedade, 

tendências, necessidades e expectativas que representariam o consumidor do produto em 

questão, no fundo uma pessoa real (2003, p. 122). Podemos fazer um paralelo com a própria 
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atividade da comunicação como campo de conhecimento, já referendado por vários autores 

anteriormente, que se utiliza de várias outras ciências humanas como a antropologia, a 

sociologia e a psicologia em sua formação, tornando-se instrumental e estratégico no campo 

da comunicação.  

 A publicidade na sua lide diária também se vale desses conhecimentos, já citados 

acima, como “estudos e estatísticas”. O resultado do trabalho desse departamento é um texto – 

a estratégia de copy, ou copy strategy – que depois de ser acordado com o anunciante, passará 

para outro departamento – o de Criação – na forma de um pedido, também conhecido no meio 

publicitário como briefing
6
 de criação. Então, em resumo, aquela informação bruta que veio 

da empresa anunciante passou por um processo intelectual que o formatou em uma estratégia. 

E, como citado por Sodré, 

  

Entre a condição cognitiva e sua realização, interpõe-se uma relação 

suscetível de permitir a flexibilização ou a adaptação da exigência de 

princípio às circunstâncias específicas de uma situação. Impõe-se um 

mapeamento completo da situação, capaz de fornecer indicações quanto à 

escolha racional a fazer em cada eventualidade possível. Essa relação é o que 

normalmente se conhece como estratégia.  

 Para ser efetiva, ela tem de calcular os aspectos de começo e de fim da 

ação e não se confinar ao detalhamento concreto da manobra a que se 

dispõe. Esta última cabe à tática, responsável pela contingência do agir e 

confinada ao tempo presente. Estratégia e tática podem estar referidas a 

jogos de guerra, de comércio, de política, de entretenimento ou de 

comunicação (SODRÉ, 2006, p. 10). 

 

 O sujeito publicitário seria um racionalizador dos afetos, interferindo com suas 

estratégias de comunicação, de utilização da mídia necessária (TV, Revista, Jornal, etc.) e 

através das táticas de ações pontuais ou gerais, tomar o lugar do que Sodré classifica “por 

estratégias espontâneas de ajustamento e contato nas situações interativas, mas 

salvaguardando sempre para o indivíduo um lugar exterior aos atos puramente lingüísticos, o 

lugar singularíssimo do afeto” (2006, p. 11). 

 Os “planejadores estratégicos” da agência, ao passar o problema aos “criativos” do 

departamento de criação estão, como em uma linha de montagem, entregando o produto 

trabalhado (a informação transformada) para a próxima etapa de “beneficiamento”. No 

departamento de criação esse discurso transforma-se na “linguagem manifesta do produto”, 

                                                 

6
   Briefing, segundo o Dicionário de Comunicação significa: instruções e diretrizes transmitidas, de forma 

resumida, pela chefia (de uma agência de propaganda...) aos responsáveis pela execução de um determinado 
trabalho (criação de uma campanha publicitária...) (1978, p.51) 
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conforme Quesada (2003, p.124), o segundo nível que traduziu as informações da estratégia 

de copy para uma ideia que será consumida pelo sujeito/alvo. O departamento de criação na 

agência de publicidade é composto por equipes comandadas por um diretor de criação e 

formadas de um diretor de arte, responsável pelas imagens, que trabalha junto a um redator, 

responsável pelo texto, não estabelecendo uma relação fechada com a função que é mais 

ampla. São eles que executam a “imensa obra de engenharia retórica” descrita por Lomas : 

 

...encontramos então, como premissa e também como guia da troca 

persuasiva, um conjunto de astúcias retóricas (verbais e não verbais) que 

atuam como expressão das intenções comunicativas de um autor (sujeito 

coletivo no qual se amalgamam tanto a empresa ou instituição anunciante 

como a agencia que desenha a estratégia comunicativa abrindo os diversos 

estereótipos da enunciação) e os truques de convicção dirigidos a um público 

concebido em termos de pertencimento (ou referência) a determinada classe 

social, sexo, idade, estilo de vida, hábitos culturais, sistemas de valores... 

Tais truques comunicativos se abrem em torno das fases distintas da 

construção do discurso da retórica clássica (inventio, dispositio e elocutio) já 

que, como o orador diante de um auditório, o enunciador do texto 

publicitário aspira obter a adesão do fazer interpretativo do destinatário 

(LOMAS, 1997, p. 46)
7
  

 

 Mais adiante, nos debruçaremos sobre o uso da retórica na formação do discurso 

publicitário. Ampliamos a compreensão do fazer do criativo conforme explica Sut Jhally. Para 

ele, a publicidade funde uma grande variedade de discursos e práticas simbólicas sob um tema 

de consumo, retornando pelo produto ao convívio da sociedade terminando por fazer parte do 

processo de significação cultural. Quem realiza essa tarefa são os “criativos” ao tecer as 

mensagens publicitárias apropriando-se de referências culturais. Assim, as linguagens e 

representações visuais apresentam-se a partir “da literatura e do design, ao conteúdo e à forma 

dos restantes meios de comunicação, à História e ao futuro, à sua própria experiência concreta 

e aos discursos dos mercado-alvo específico...” (JHALLY, 1995, p. 193). Trabalho que é 

realizado por esses profissionais responsáveis por elaborar o discurso baseando-se no 

conhecimento e na apropriação, ampliação e reciclagem de muitas linguagens reconhecidas: 

pictórica, fotográfica, textual, cinematográfica – tanto consideradas especificamente 

midiáticas quanto reconhecidas no plano artístico.  

 Conforme Umberto Eco, esse publicitário criador tentará sempre realizar seu trabalho 

através de soluções originais. Ou seja, fazer com que o consumidor da mensagem não só se 

                                                 

7
 Tradução livre do autor 



 

 

60 

veja atraído por estímulos tradicionais, mas também pela “genialidade”
8
 da forma que, para 

ter efeito, deverá quebrar o que se esperaria dela, representada pelas normas apreendidas em 

sua vivência. A forma de falar tem como objetivo afetar o receptor da mensagem que 

imputará prestígio e inteligência extrapolando-os para o produto. Por outro lado, as formas 

que preenchem as expectativas previsíveis do consumidor também são eficientes e muito 

utilizadas (ECO, 1976, p. 157), porém, sem o reconhecimento devido pelo campo publicitário.  

 A forma mais consagrada de conquistar troféus e espaços de poder nesse campo 

advém do reconhecimento pelos pares publicitários dessa originalidade, o que acontece 

durante festivais (regionais e globais) de criação publicitária que premiam campanhas e ações 

publicitárias e também nos anuários ligados a entidades dos profissionais de criação, objeto da 

presente dissertação. 

 A originalidade buscada pelo “criativo” pode ser vista também como explicação para 

a própria manifestação simbólica que acompanha seu ofício. Sennett elucida isso ao expor 

como o artífice desenvolve seu trabalho: 

 

O conceito de “originalidade” remonta a uma palavra grega, poesis, que era 

utilizada por Platão e outros para designar “algo onde antes nada havia”. A 

originalidade é um marcador do tempo; denota o súbito surgimento de 

alguma coisa onde antes não havia nada, e, pelo fato de algo de repente 

passar a existir, suscita em nós sentimentos de admiração e espanto. No 

Renascimento, a manifestação súbita de alguma coisa era associada à arte – 

ou à genialidade, se quisermos – de um indivíduo (SENNETT, 2009, p. 84).  

 

 Pode surgir, com a última referência feita ao trabalho do “criativo”, um certo 

estranhamento na argumentação utilizada por Quessada quanto ao formato de linha de 

montagem, do taylorismo, e porque não do toyotismo, no percurso da etapas de realização 

dentro da agência de publicidade. Porém, entendemos que em sua rotina profissional, bem 

como no caráter do trabalho desenvolvido, não ocorrem reprodutibilidade de peças 

publicitárias, padronização e fluxo constante de produção. Enquanto empresa 

departamentalizada, a analogia no modus operandi do processo como um todo é pertinente, já 

no departamento de criação isso não ocorre, pois tal como o trabalho de um artífice, as 

situações que envolvem a produção são únicas e, portanto, o produto também o é; salvo casos 

de plágio ou reedição de peças já criadas.  

                                                 

8
   Entendemos que a genialidade citada por Umberto Eco para explicitar as técnicas e meios usuais do trabalho 

publicitário para atingir seus objetivo de originalidade e chamar a atenção do público é antes de tudo uma 

ironia. Não existe aqui um libelo para configurar o trabalho do publicitário como possuindo maior ou menor 

criatividade da atividade frente a outras atividades.  
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 Como paralelo histórico, encontramos no passado a constituição do atelier 

renascentista, também citado por Sennett, onde os aprendizes cercavam o mestre e 

desempenhavam, em seu aprendizado, partes menores das obras. Era essencial a presença 

física, o ver fazer, as inúmeras tentativas, o convívio constante com o erro. Guardando as 

devidas proporções, hoje o diretor de criação é investido na figura do grande mestre artífice, 

aura e lugar de poder que comanda seus diretores de arte e redatores, assistidos pelos 

estagiários. 

 Dando sequência ao trabalho na agência, Quessada ressalta que a campanha é testada 

por uma amostra de consumidores, para que sua eficiência possa ser validada pelo 

destinatário: “este compra alguma coisa – um sentido, um significante, uma imagem, uma 

emoção – que ele mesmo contribuiu para construir” (QUESSADA, 2003, p. 123). 

 Outro departamento, o de Mídia, tem no trabalho de seus planejadores de mídia a 

incumbência de determinar os suportes midiáticos e os veículos específicos que levarão a 

mensagem ao destinatário. Todo o processo, que redunda em uma campanha composta por 

peças para cada uma das mídias elencadas, após ser aprovado pelo anunciante é produzido e 

difundido, podendo ainda o discurso ser modificado. 

A atividade publicitária surge no esteio da Revolução Industrial. A publicidade deu 

voz à mercadoria tornando-se uma das forças que movimentou o consumo e, por 

consequência, o trabalho. Mas não foi só isso. Afora os acontecimentos que permearam e 

construíram a Modernidade no século XX, guerras mundiais, grandes descobertas científicas e 

revoluções artístico-culturais, segundo Hardt & Negri, ocorreu uma transformação radical do 

poder do trabalho. Sua fenomenologia foi modificada, bem como a produção em escala 

mundial, graças aos novos recursos advindos das ciências, da comunicação e da linguagem 

junto à força de trabalho (HARDT & NEGRI, 2006 p. 386). Pode-se, a partir dessas 

afirmações, fazer uma análise das modificações ocorridas no trabalho publicitário, antes e 

depois do período da informatização dos processos de criação e produção das agências. 

O trabalho da agência é concretizado, de uma forma geral, por anúncios que serão 

veiculados em jornais e revistas, cartazes internos e no espaço público, folhetos impressos, 

comerciais de TV e peças radiofônicas. Não iremos explicitar todos os departamentos que 

compõem a agência de publicidade, pois o escopo deste trabalho está privilegiando os 

trabalhadores reconhecidos por “criativos”, geradores diretos das representações simbólicas e 

setor mais reconhecido como especificamente publicitário, ocupando o imaginário social. 

Como já vimos na análise feita por Dominique Quessada, o primeiro nível de 

trabalho no departamento de criação de uma agência de publicidade é feito por profissionais 
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que “criam” a peça publicitária solicitada. Um é responsável pelo aspecto visual da peça, o 

diretor de arte; o outro, o redator, pelo textual. A partir do início dos anos 1960, um novo 

processo de criação disseminou-se pelo mundo publicitário. Diretor de arte e Redator, que 

antes trabalhavam em departamentos diferentes, passaram a formar uma Dupla de Criação, 

modelo de organização do trabalho criado pela agência DDB de Nova Iorque e trazido para o 

Brasil por Alex Periscinoto e Julio Cosi Jr. 

O segundo nível, para onde os, por assim dizer, “projetos” criados pela dupla de 

criação eram enviados, era composto por uma verdadeira linha de produção: o estúdio de arte. 

Esse departamento se reportava diretamente ao diretor de arte, sendo composto, grosso modo, 

por um chefe de estúdio, um layout man, um paste-up, um ilustrador, um arte-finalista e um 

produtor tipográfico. Todas essas especialidades trabalhavam em conjunto para dar forma ao 

projeto enviado pela dupla de criação. No jargão da profissão, eles “marcavam” a peça 

publicitária. Ou seja, davam uma forma mais aprimorada ao “rascunho” recebido. As peças 

publicitárias eram então enviadas ao anunciante-cliente para apreciação. No caso da 

aprovação, as peças eram finalizadas. Ou seja, o material era preparado para que fosse 

produzido graficamente. Terceiros como fotógrafos, empresas de fotocomposição e gráficas 

forneciam seus serviços que, ao final, se transformariam em anúncios presentes em revistas, 

cartazes etc. Toda a intermediação com o cliente-anunciante era realizada por um profissional 

de atendimento, o executivo de contas. Pode-se perceber uma forte semelhança nos modelos 

das agências publicitárias, antes da informatização, com o modelo fordista. As tarefas eram 

divididas quase como uma linha de montagem, principalmente no Estúdio, quase 

caracterizado como um “chão de fábrica”. 

Na contemporaneidade, a tecnologia passa a interferir diretamente nesses processos, 

modificando não só a qualidade como a natureza do trabalho. Comunicação e informação 

passam a desempenhar um novo papel, além de modificar o próprio trabalhador do campo 

publicitário. Pode-se vislumbrar o modelo toyotista na atual configuração do processo da 

agência: Planejamento (Atendimento, Planejamento, Pesquisa) e produção (Criação, Estúdio e 

Produção) se comunicam diretamente com o mercado (Cliente-Anunciante) através de grupos 

formados por especialistas em cada função trabalhando em conjunto. A linha de montagem 

foi substituída por uma rede que se comunica tanto presencial como remotamente. “A maioria 

dos serviços de fato se baseia na permuta contínua de informações e conhecimentos” 

(HARDT & NEGRI, 2006 p. 311). 

Como vimos, a atividade publicitária implica na geração de trabalho material quando 

produz linguagem, tanto visual quanto verbal, na criação de manifestações simbólicas para a 
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marca. São campanhas publicitárias, anúncios e todos os materiais de comunicação, utilizados 

na mediação e negociação simbólica entre as mercadorias e seus anunciantes com o mercado. 

 O trabalho material também está presente na relação feita com os indivíduos que 

são afetados e demandados como consumidores. O enunciado gerado então é baseado no 

reconhecimento do repertório e dos códigos culturais de um público. Deve-se levar em conta 

que o trabalho material está diretamente ligado a padrões e normas estabelecidas pela sua 

divisão, permeado por várias formas de produção. Conforme Gorz, o trabalho de produção 

material, medido em unidades de produtos versus unidades de tempo, vai sendo substituído 

pelo trabalho imaterial (GORZ, 2005 p. 15). Uma forma de trabalho típica da 

contemporaneidade que perdeu suas medidas clássicas de medição. 

Na agência de publicidade o tempo de confecção de uma ação de comunicação (uma 

campanha ou parte desta que pode corresponder, por exemplo, a um anúncio) estabelece-se 

através de prazos acordados com o anunciante, em função de processos e demandas 

mercadológicas. Portanto, uma data limite é fixada, independente do produto criativo 

solicitado, e sem que exista um parâmetro de tempo modelar. O início do processo é 

tipicamente voltado para o trabalho imaterial, oportunidade em que um anúncio, por exemplo, 

pode ser criado com o gasto de uma hora ou em um mês por parte dos profissionais de 

criação: o diretor de criação, o diretor de arte e o redator. 

Como vimos acima, quando abordamos a semelhança entre o trabalho do Estúdio de 

Arte e uma típica linha de produção seriada, as soluções criativas ganham forma através de 

profissionais que dominam um trabalho próximo ao do artífice. Porém, a partir de sua 

aprovação por parte do anunciante que o solicitou, outras especialidades são acionadas para 

sua produção, redundando no que se pode entender por trabalho material. Essa flexibilidade 

do trabalho é típica da atividade, ocorrendo desde o início do que se considera o formato 

moderno da agência publicitária, nas primeiras décadas do século XX, bem antes desse 

conceito ser incorporado pelas empresas. Conforme Alvin Toffler, que cunhou o termo 

empresa flexível, essa revolução aconteceu no início dos anos 1960 (TOFFLER, 1985, p.11). 

Ao detalhar esse processo pretende-se alcançar, posteriormente, uma reflexão sobre as tensões 

e pressões que o trabalhador, dito criativo, sofre no desempenho de seu trabalho. 

 Retomando as palavras de Quessada, as agências de propaganda são “verdadeiras 

usinas de transformação da linguagem e lugares de tratamento do discurso, sítios de refinação 

e purificação, as agências constituem rematadas cadeias de produção cuja atividade de 

transformação se exerce especificamente sobre a linguagem” (2003, p. 124). O autor ainda 



 

 

64 

destaca que palavras, imagens são tratados em escala industrial, produzindo em série seu 

produto que é um discurso. 

 

Todo o trabalho de agências de publicidade, fabricantes e comerciantes, 

produtores e distribuidores de uma linguagem aferida segundo as normas 

industriais, visa a que aquilo que é dito seja entendido com exatidão, sem 

interferência nem mal-entendido. É preciso fazer compreender claramente 

que o iogurte é bom, que o veículo é seguro, que o creme com lipossomos é 

cientificamente estudado, que a mala tem rodinhas etc. O importante é que o 

argumento que a agência e o anunciante, juntos, decidiram sustentar sobre 

um produto (a USP, Unique Selling Proposition, por exemplo)
9
 seja 

percebido integralmente. A sobrevivência da publicidade no sistema depende 

de sua capacidade para garantir essa transmissão sem perda (QUESADA, 

2003, p. 128). 

 

 Pode-se discordar dessa visão “industrial” do autor, conforme nossa intervenção 

acima, mas no que se refere à capacidade de garantir a transmissão daquilo que deve ser 

percebido a respeito do produto/serviço, não há o que contestar. Ressalte-se o dito por Roland 

Barthes, em seu texto fundador O óbvio e o obtuso, sobre a publicidade (referindo-se à 

imagem): 

 

Porque, em publicidade, a significação da imagem é, certamente, 

intencional: são certos atributos do produto que formam a priori os 

significados da mensagem publicitária e estes significados devem ser 

transmitidos tão claramente quanto possível; se a imagem contém signos, 

teremos certeza que, em publicidade, esses signos são plenos, formados com 

vistas a uma melhor leitura: a mensagem publicitária é franca, ou pelo 

menos, enfática (BARTHES, 1990, p. 28). 

  

 Hoje, a publicidade continua a buscar na memória do enunciatário os discursos já 

conhecidos. Ou, como no jargão do campo “slices of life”, cenas do cotidiano de uma 

sociedade globalizada. O sujeito, colocado na posição de profissional de criação publicitária – 

o “criativo”, conforme discurso assumido e divulgado para que a sociedade assim o 

identifique –, quando trabalhando com a busca da eficiência de atingir o objetivo de 

comunicação com o mercado como final do processo, não pretende a polissemia presente nos 

anúncios que entrarão nas disputas de troféus no campo publicitário, mas sim atingir uma 

                                                 

9
 Termo criado pelo publicitário norte-americano Rosser Reeves, que significa, em tradução livre “Proposição de 

Venda Exclusiva”, para designar um tipo de estratégia criativa baseada em uma característica que só o produto 

anunciado possui. Essa característica será sempre destacada em todas as mensagens da marca, pretendendo 

assim condicionar o consumidor nessa característica e na vantagem que ela oferece. O chocolate M&M é um 

exemplo: M&M derrete na sua boca, não nas suas mãos (FOX, 1997, p.187). 
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negociação simbólica em que o consumidor possa projetar-se na mensagem. O valor está na 

leitura da mensagem. 

   

 

3.6 A FORMAÇÃO DO CAMPO PUBLICITÁRIO  

 

Neste tópico, aprofundaremos a relação do trabalho publicitário com a formação do 

campo, a partir da teoria do campo de Bourdieu(1983, p. 89).  

Pierre Bourdieu estabeleceu o conceito de campo, cuja origem podemos fazer uma 

possível relação na formação das guildas na Idade Média. Richard Sennett (SENNETT, 2009, 

p. 71) nos lembra que as guildas eram corporações baseadas na transmissão do conhecimento 

prático e concreto através das gerações. Eram federações que envolviam oficinas autônomas 

dirigidas por mestres, que eram seus donos. Sendo que o “capital do conhecimento” era sua 

fonte de poder econômico. 

Campo é um espaço – metafórico, pois quase sempre significa-se virtualmente – 

estruturado por posições (postos ou cargos) que terão suas propriedades variando conforme a 

posição ocupada. Pode-se afirmar, seguindo o que postula Bourdieu, que existem leis gerais 

dos campos. Ou seja, aquilo que aprendemos sobre como funciona um campo pode ser usado 

para interpretar outros campos, claro que sempre existirão as propriedades específicas a cada 

um em particular. Dentre as características comuns, podemos destacar que existem sujeitos 

dominantes e os dominados, em luta constante. Os primeiros para defender suas posições e os 

outros para tomá-las. No interior do campo existem objetos de disputa e interesses próprios 

que nada significarão a outros campos. Os objetos de disputa, portanto, só existirão se as 

pessoas participarem desse jogo que, como tal, possui suas leis e rituais.  

Na definição de campo, Bourdieu destaca que todos aqueles que a ele pertencem 

possuem um habitus, conceito que permeia sua obra e nos será útil para identificar aqueles 

que pertencem ao campo da publicidade. Habitus é,  ao mesmo tempo, um “ofício”, um 

capital de técnicas, de referências e um conjunto de “crenças” próprias. Ou, como sua 

definição: “...sistemas de disposições duradouras e transponíveis, estruturas estruturadas 

predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, isto é, como princípios geradores e 

organizadores de práticas e de representações” (1980, p. 90 – p. 78 – Dubar). Claude Dubar, 

analisando a obra de Bourdieu, nos esclarece que o conceito de habitus também foi utilizado 

na definição das classes sociais. 
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Cada classe ou fração de classe é definida simultaneamente por um estilo de 

vida (bens consumidos, práticas culturais etc.) e por uma relação específica 

com o futuro, que inclui seus “recursos em capital econômico e cultural” 

(volume e estrutura do patrimônio). Uma classe social se torna assim, “a 

classe dos indivíduos dotados do mesmo habitus” (1980, p. 100), ou seja, 

munidos das mesmas disposições para com o futuro por partilharem as 

mesmas trajetórias típicas (DUBAR, C. 2005, p. 82). 

 

A partir daí, pode-se sugerir a possível identificação do habitus do publicitário como 

pertencente às classes superiores da sociedade de consumo. Voltando às lutas que ocorrem 

dentro de um campo específico, destacamos que elas se dão em torno da criação e acumulação 

de um capital específico possível em embates anteriores e que dimensionará seu uso para as 

futuras. Esse tipo de capital é próprio e só vale dentro dos limites do campo em questão. 

Assim, não há possibilidade de transferência do capital de um campo para o outro. Vale ainda 

ressaltar que o conceito de jogo traduz o significado de campo, e no caso de nossa dissertação 

o corpus está diretamente ligado à historicidade do campo publicitário, conforme Bourdieu: 

 

Para conhecimento prático dos princípios do jogo que é tacitamente exigido 

dos recém-chegados, toda a história do jogo, todo o passado do jogo, estão 

presentes em cada ato do jogo. Não é por acaso que um dos índices mais 

seguros da constituição de um campo é, juntamente com o fato das obras 

apresentarem traços que as relacionam objetivamente (às vezes até mesmo 

conscientemente) às outras obras, passadas ou contemporâneas... (1983, p. 

91). 

 

O conceito de campo dá-nos o caminho para descobrir sua formação na publicidade 

brasileira através de uma rápida visão do contexto histórico. Antes disso, fica claro que houve 

a criação de um sistema de disposições adquiridas, seja por aprendizagem do trabalho em si, 

como na transferência de processos originados na publicidade estadunidense que, como já 

citado, foi a referência para a criação do habitus do publicitário brasileiro. O campo da 

publicidade propriamente dito começa a se configurar a partir do surgimento das entidades de 

classe e, é claro, dos troféus em disputa pelos publicitários.  

 

O início da institucionalização e consolidação da publicidade como atividade 

profissional e negócio acontece quando as principais agências assinaram, em 1949, um 

convênio que fixou as normas para seu funcionamento. Normas-padrão que tiveram por base 

as utilizadas pela AAAA – American Association of Advertising Agencies. Nesse convênio 

também estava estabelecida fundação da ABAP. Várias entidades foram criadas para 

“defender, orientar, disciplinar e fiscalizar as atividades de propaganda (negócio e profissão) 



 

 

67 

no Brasil”
10

. O Clube de Criação de São Paulo – CCSP foi fundado em 1975 e é 

particularmente significativo, pois é dele que surgem os Anuários, de onde retiramos o corpus 

desta dissertação.  

Os troféus próprios do campo publicitário são estabelecidos através de premiações nacionais e 

internacionais conduzidas pelos representantes que obtêm destaque na profissão, justamente 

pela ocorrência de seus trabalhos entre os que representam o que de melhor – qualificação 

dada principalmente por valores estéticos e de originalidade criativa – foi feito dentro do 

campo, conforme se pode notar neste trecho de um texto que define a “missão” do CCSP e 

está presente em todos os Anuários:  

 

O Anuário de Criação reúne os trabalhos mais Criativos da propaganda 

brasileira, no julgamento de profissionais de criação. É um prêmio para o 

trabalho criativo e para todos os que contribuem para colocar esse trabalho 

nas ruas (p. 4, 2005).  

 

 Não encontramos, todavia, nenhuma indicação de quais são os critérios desse 

julgamento, pelo menos objetivamente. De objetivo fica apenas que os trabalhos julgados, 

para sua inscrição, devem comprovar que foram criados e produzidos no ano anterior
11

 dentro 

do território nacional e que os jurados não poderiam votar em peças das agências em que 

trabalhavam, ou de sua autoria. Aqui se encontra uma “brecha” por onde muitos trabalhos 

inscritos sequer foram veiculados ou atenderam a solicitações de uma empresa anunciante. 

Afasta-se assim o publicitário de sua função profissional que é a de publicizar uma 

mercadoria, aproveitando-se de uma marca para, através do que ficou conhecido por “anúncio 

fantasma”, expor que ele espera seja reconhecido como exemplo de criatividade inovadora e 

original.  Nota-se aqui uma divisão dentro do campo, conforme o peso da premiação, que se 

inicia nas disputas regionais indo até os encontros globais para aferição das inovações de 

estética e de linguagem publicitária (caso dos festivais de Cannes, Nova Iorque e Londres). 

Encontramos nessas disputas várias das manifestações do trabalho material desenvolvido pela 

Agência de Publicidade representadas pelo produto final do trabalho publicitário: anúncios, 

filmes publicitários, peças impressas, digitais etc. Pode-se chegar à conclusão que o 

profissional de criação trabalha em dois mundos: o da realidade do mundo dos negócios 

dentro de uma sociedade capitalista e o de um mundo simbólico estruturado a partir de 

                                                 

10
  Augusto de Angelo em texto presente no livro “História da Propaganda no Brasil” (1990, p.29) apresenta a 

cronologia da fundação das várias entidades que configuraram o campo publicitário brasileiro. 
11

 No caso do 30
o
. Anuário, trabalhos criados e produzidos no Brasil entre fevereiro de 2004 e fevereiro de 2005. 
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padrões que são entendidos e acertados prioritariamente pelo campo. E, paradoxalmente, pelo 

próprio consumidor que repercute a originalidade de determinada peça publicitária, 

incorporando sua mensagem, ou parte dela, à cultura popular. O paradoxo está em que muitas 

vezes o problema de comunicação não é resolvido, ficando a ideia pela ideia. Mas para o 

campo, o troféu será significativo tanto para a aquisição de novas contas, como na disputa 

pela contratação dos profissionais que criaram a peça publicitária premiada. 

Conforme citado no caso das premiações, outro troféu característico é dado pela 

conquista de contas publicitárias. Ou seja, quando a agência de publicidade passa a atender 

determinado anunciante vencendo a concorrência com outras agências. Quando isso acontece, 

a agência divulga através do uso dos mesmos meios de comunicação – sejam eles analógicos 

ou digitais – que são utilizados para seus anunciantes. Dentro desses meios, são 

preferencialmente utilizados jornais e revistas – Meio & Mensagem, Propaganda & 

Marketing, Revista About etc.– que alcancem não só o próprio campo, como também o meio 

empresarial que, no caso, irá adquirir o trabalho desenvolvido na agência. Uma forma de 

declarar não só uma eficiência do próprio trabalho, como também se colocar para o campo 

publicitário. Seguem dois exemplos: 

 

                

Figura 1. Anúncios das agências DM9DDB e F/Nazca na Revista Meio & Mensagem.  
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 Esse discurso autorreferente, exposto nos anúncios acima, procura apor à 

informação factual pequenos chistes que, se comparados com os trabalhos deferidos pelo 

campo publicitário, denotam pouca qualidade criativa. No primeiro anúncio (DM9DDB) 

encontramos a informação da premiação internacional de destaque, comprovando qualidade 

reconhecida pelo campo, junto com a conquista de uma conta expressiva. Porém, tal anúncio 

contempla uma linguagem metafórica baseada em trocadilhos, que são abominados pelos 

próprios publicitários. O anúncio da agência F/Nazca também repete a fórmula da 

originalidade no jogo de palavras para enaltecer sua conquista. Conforme já visto 

anteriormente, o que o meio entende por padrão na estética do discurso publicitário em nossos 

dias é o domínio da imagem sobre o texto. Ou seja, a retórica transferida para a imagem que 

se encarrega de passar a informação. Em ambos os casos isso parece não acontecer, 

remetendo seu trabalho criativo à memória discursiva representada por modelos consagrados, 

eficientes, mas longe da “aura” de criatividade buscada pela agência. 

 

3.7 OS MESMOS MEIOS. COMO O CAMPO PUBLICITÁRIO SE DIVULGA. 

 

São muitos os meios de comunicação que o mundo do trabalho publicitário utiliza 

para se comunicar com a sociedade. Além de jornais e revistas que tratam da profissão ou de 

campos afins, existem colunas de analistas e críticos do trabalho publicitário nos meios 

tradicionais, caracterizados pelo conteúdo dedicado aos mais variados temas, indo de 

semanários a títulos dirigidos.  

As agências de publicidade utilizam materiais de divulgação da mesma forma que 

seus clientes, tornando-se assim anunciantes de si mesmas. Nesse rol vamos encontrar os 

folhetos de elevado requinte gráfico – conhecidos por “perfil da empresa” – e a utilização de 

intervenções na Internet, como sites, blogs, além da utilização de redes sociais como Orkut e 

YouTube. 

O trabalho publicitário está presente em livros, sejam eles de caráter didático para 

formação de novos profissionais, como naqueles que divulgam a profissão: de forma 

autobiográfica retratando a vida de um grande publicitário ou romanceada, situando a trama 

no contexto da publicidade. Neste último caso, quando o mundo da publicidade serve de 

motivo para uma trama dramática ou de diversão, encontramos também diversas aparições na 
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TV realizadas através de séries, novelas e filmes
12

.  

Na TV, meio onde na contemporaneidade os comerciais são a principal fonte de 

renda e de exposição do resultado do trabalho publicitário, a eterna busca do espetáculo os 

transformou em uma nova forma de entretenimento. Alguns programas produzidos por 

veículos da mídia, até como forma de estreitar o relacionamento com aqueles que são 

responsáveis pelas verbas de comunicação dos anunciantes, utilizam a produção publicitária 

como protagonista do espetáculo, uma atração apresentando os bastidores das produções e 

ampliando as formas de consumo midiático da publicidade. Mais do que isso, em outros 

programas, como Na hora do intervalo (canal Multishow), mostra-os fora de seu contexto, 

como atração humorística, realizada por centenas de agências pelo mundo, expondo as formas 

criativas e divertidas de vender, com as “tradicionais” claquetes de risadas que ainda se fazem 

presentes em alguns programas do gênero.  

Outra forma marcante acontece pela exposição pública dos participantes de destaque 

do campo. Publicitários de renome são convidados para palestras em escolas de nível médio – 

para elucidar os aspectos da atividade publicitária – e de formação universitária para o curso 

que pretende formar o jovem na carreira de propaganda e publicidade. Palestras semelhantes 

são dadas também para as empresas que fazem parte das empresas clientes, quando os 

expoentes usam da condição de representantes de uso constante da tão propalada criatividade 

como meio de produção. 

Finalizando este levantamento de possibilidades de uso dos meios de comunicação 

pelo mundo da publicidade, e de tão disseminados que estão os discursos sobre o trabalho 

publicitário, e por tantos lugares, que nos deteremos naquele que melhor sintetiza o que é o 

fazer publicitário com especial atenção para suas manifestações simbólicas. Pretende-se fixar 

na análise do que talvez seja mais representativo para esse campo de ações e tensões que 

congrega os publicitários brasileiros, em específico de São Paulo: o anuário do Clube de 

Criação de São Paulo. Estará o criador publicitário a exercer uma atividade percebida pela 

sociedade como representativa de uma das profissões mais criativas? Mas o que é “criativo”? 

Como esse profissional se vê? Como ele pretende ser visto? Partiremos da premissa objetiva 

de que o anuário é um registro a posteriori de uma produção realizada por todas as principais 

                                                 

12
   São alguns exemplos os livros didáticos “Criatividade em Propaganda”; “Propaganda de A a Z”, 

“Propaganda. Teoria, técnica e Prática”; “Hiperpublicidade” e muitos outros. Autobiografias: “Confissões de 

um publicitário”; “A propaganda segundo Ogilvy”; “Bonitinha ou ordinária” etc. Filmes de longa metragem: 

“A Super Fêmea”; “Crazy People” e “Do que as mulheres gostam”, entre os mais recentes. Séries de TV que 

vão desde os anos 1970 com “A Feiticeira”, até o contemporâneo “Mad Men”. E nas novelas, destaque para a 

recente “Paraíso” da Rede Globo. 
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agências associadas a esse clube e direto porta-voz do campo publicitário. O anuário do CCSP 

configura-se como um dos porta-vozes da comunicação do mundo do trabalho publicitário. 

Nele encontra-se a essência dos discursos autorreferenciais que representam a atividade, além 

de delimitar o campo e legitimar a produção do ano anterior como o que de melhor foi 

realizado. Entendemos que a comunicação do mundo do trabalho publicitário é produção 

simbólica que cria e também alimenta na sociedade o imaginário sobre a profissão. 

O anuário do Clube de Criação de São Paulo é lançado em evento que reúne seus 

sócios em um salão alugado de elevado padrão, utilizado para grandes ocasiões corporativas 

que geralmente envolvem lançamentos de produtos, desfiles de moda etc. Uma mostra de 

todos os anúncios e peças publicitárias premiadas divide o espaço com a área onde um 

coquetel é servido. Todos estão lá para ver e serem vistos. Os dominantes e os dominados, os 

entrantes e os homenageados pela longevidade, os profissionais e os estagiários, os 

professores e os estudantes. Nas conversas, o assunto principal versará sobre o trabalho. Esse 

evento, conhecido como “Festival do Anuário” é talvez um dos poucos encontros onde o 

campo publicitário se reúne. Todos os sócios do CCSP e pessoas de interesse da comunidade 

empresarial são os convidados e o evento recebe divulgação por parte da imprensa. É o 

momento quando seus participantes legitimam essa produção discursiva – o anuário – como 

representativa do campo. 

 

 

3.8 RETÓRICA, ETHOS E DISCURSO PUBLICITÁRIO. 

 

 Michel Meyer estabelece o início da retórica nas narrativas que nos constituem, uma 

fase de nossas vidas que ocorreu quando nossos pais auxiliaram na construção do que somos. 

Segue-se então que o conjunto dessas narrações, uma história sobre nós mesmos, continua por 

toda nossa vida. Assim somos o que somos por ser nossa história diferente da dos outros, 

porém pertencemos a um grupo, que possui uma identidade própria, da qual também fazemos 

parte. Neste jogo de forças constante, tentamos ser diferentes, mas somos iguais a todos. Esse 

jogo se dá no convívio social, com suas leis que constantemente tentamos mudar para que 

possamos “ser”. A diferença não é aceita e, portanto, deve ser negociada. 

 

A retórica dissolve, muitas vezes por ficção, o espaço da diferença que ela 

pressupõe apesar de si mesma. Daí o papel desempenhado pela imaginação. 

A diferença, tal como o fora-da-lei que dita a lei, é pois o perigo máximo – 
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inclusive para o indivíduo, que procede à sua retorização pelo espírito – e é o 

inconsciente. A identidade pessoal depende dessa condição. Ao criar o 

imaginário, a sedução toca-nos portanto onde somos sensíveis no nossos 

desejos íntimos “metaforizados” e deslocados para novas identidades onde 

podem seguir livremente sem nos confrontar com a sua insaciabilidade 

essencial. É esta insaciabilidade que a sedução visa anular (MEYER, 1998, 

p. 142). 

 

 Meyer conclui que a “sedução é a resposta sem questão à questão que não tem 

resposta: Diga-me quem sou eu, para que eu possa ser aquilo que me diz” (1998, p. 143). Tal 

qual uma esfinge a nos questionar, a publicidade incorpora essa questão e a responde nos 

afetando através dos produtos, das marcas. Podemos atinar então que nosso ethos é 

construído, como representação social, a partir das representações simbólicas que as 

mercadorias, através das marcas, incessantemente trabalha. Afinal, “eu sou isso, e não aquilo” 

que represento é identificado como o ethos da marca de produtos que também propagam “eu 

sou isso, e não aquilo” pela voz do publicitário, a posição privilegiada de enunciador através 

do pathos. Poder-se-ia imaginar que fosse através do logos, mas é a lógica das paixões que o 

indivíduo irá “...aceitar ou recusar um argumento, uma ideia, uma mensagem” (1998, p. 

144).  

 Muniz Sodré colabora com sua visão sobre como a emoção nos afeta na 

contemporaneidade. Razão que é emoção: 

 

De fato, na contemporaneidade, quando o mundo se faz imagem por efeito 

da razão tecnológica, a redescoberta pública (e publicitária) do afeto faz-se 

sob a égide da emoção como um aspecto afetivo das operações mentais, 

assim como o pensamento é o seu aspecto intelectual. Se por um lado 

afirma-se a morte da Razão una e universal, que é a metafísica do 

pensamento forte e único entronizado pelo Iluminismo, por outro proclama-

se a vida das múltiplas razões particulares, e pode-se mesmo então instituir 

epistemicamente uma razão ou uma inteligência para a emoção (SODRÉ, 

2006, p. 47). 

 

Sodré parece explicitar de que forma os afetos interferem objetivamente na construção 

dos indivíduos que se justificam pela razão, mas são frutos da emoção vaticinada pela 

publicidade diuturnamente. Pode-se então propor que o trabalho do sujeito publicitário, em 

sua posição privilegiada, presta-se ao convencimento e também à sedução de um indivíduo 

para o ato de compra de um determinado produto, grosso modo, ou para o estabelecimento de 

uma determinada marca como superior a outras da mesma categoria, como também à 



 

 

73 

aquisição de mercadorias – bens e serviços –; adesão aos valores e idéias associadas a 

corporações e associação imaginária ao universo simbólico das marcas. Construindo imagem 

de marca ou sendo parte de uma série de ações que redundarão na venda, o criativo estará 

exercendo artifícios da retórica. 

“Retórica é a arte da persuasão”. Esta afirmação feita por Aristóteles, citada e 

explorada por Umberto Eco, mostra que seu sentido foi além, no decorrer do tempo, de ser 

uma espécie de engodo para “técnica de raciocinar humano controlado pela dúvida e 

submetido a todos os condicionamentos históricos, psicológicos, biológicos de qualquer ato 

humano” (ECO, 1976, p. 73). 

 Hoje, entende-se que o espectro de sua utilização abrange do discurso da filosofia até 

os artifícios usados pela publicidade, sendo que seus usos verbais, quanto persuasão, são 

estudados por disciplinas recentes como a análise de discurso (LOMAS, p. 148, 1996) a qual 

será utilizada nesta dissertação. 

A retórica é aplicada no processo de criação de imagem e texto nas mais variadas 

formas de apresentação do trabalho publicitário. Utilizaremos, a seguir, análises feitas por 

teóricos como Eco, Barthes e Meyer. Desses, iremos nos valer de suas conclusões para 

entender o papel do publicitário. O lugar privilegiado assumido pelo sujeito que, no momento 

que “fala” de si no contexto dos anuários, nosso objeto de estudo, deixa de lado a construção 

de marcas de mercadorias para estabelecer uma simbologia identitária dentro do campo 

publicitário, com características distintas do que acontece fora dele em seu trabalho. 

Michel Meyer identifica a retórica como uma disciplina que não se conforma 

precisamente, portanto, parece ser confusa em seus limites. Porém, ao apresentar três 

definições consagradas: “a retórica é uma manipulação do auditório” (Platão); “a retórica é a 

arte de bem falar” (ars bene dicendi, de Quintiliano); “a retórica é a exposição de argumentos 

ou de discursos que devem ou visam persuadir” (Aristóteles), o autor traça paralelos que 

auxiliam a perceber sua importância e dimensão (MEYER, 2007, p. 21).  

Na primeira definição, a publicidade surge como exemplo de aplicação 

contemporânea, pois sua ação está centrada nas emoções e nas reações que são esperadas do 

interlocutor. Na segunda definição, Meyer relaciona com o papel de quem fala, suas intenções 

e do que este deseja significar. Finalmente, a definição de Aristóteles marca as relações entre 

o que é explícito e o que está implícito, as denotações e conotações no discurso retórico.  
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O autor aponta três componentes essenciais para que ocorra a retórica: o logos, o 

pathos e o ethos. Pela ordem, logos é a mensagem, o código em que será trocada a 

informação, a linguagem, aquilo que se propõe. Pathos são os afetos que constroem a 

mensagem e projetam o público, o auditório, o interlocutor da mensagem a quem se dirigem. 

E, por último, o ethos, traços de caráter e corporalidade que, conforme ditos, irão compor a 

imagem do orador, aquele que fala. Pela perspectiva do logos, teremos a mensagem em si que 

na forma de um discurso poderá persuadir o auditório (o público da mensagem) pelo estilo e 

originalidade. O logos consegue, pelas convenções estabelecidas na linguagem, fazer uma 

interação, através de negociações simbólicas, entre o orador e o público.  

Já pela perspectiva do pathos, percebemos que a interação ocorrerá pelos afetos, pela 

paixão que será desencadeada no público. Pathos, em grego, significa paixão. Mas quem cria 

a emoção é o discurso – o logos – que poderá servir para estimular a emoção ou convencer a 

partir de efeitos de racionalidade. Na publicidade, a capacidade de afetar o consumidor é 

basicamente um exercício de construção de discursos que desencadeiam a emoção, fazendo 

com que a razão seja “esquecida”.  

O consumidor certamente se interessa pela qualidade e o valor dos produtos. 

Por toda a educação de nossa sociedade o ensinou a buscar métodos 

racionais para justificar suas compras, para si próprio e para os outros. Ele 

pretende crer que os objetos de sua escolha reúnem vantagens econômicas e 

funcionais. As associações psicológicas também devem ser atraentes. 

Inclusive quando o comprador cita a lógica como motivo da sua escolha, a 

verdadeira força que o fez comprar deve ter sido fruto das associações 

psicológicas relacionadas com o produto. Esta é a razão pela qual a 

publicidade ideal combina efetivamente ambos os sistemas. É uma mistura, 

em diferentes graus, de lógica e afetividade, de realismo e fantasia 

(MARTINEAU, 1957, p. 326)
13

. 

 

Pierre Martineau apontava para o fato de que os consumidores sempre fazem escolhas 

emocionais e, mesmo quando a mensagem se vale de argumentos racionais, esses são usados 

para justificá-los. Está aqui uma explicação para a desconfiança que Platão tinha em relação à  

                                                 

13
 Texto original: El consumidor se interesa ciertamente por la calidad y el valor de los productos. Toda la 

educación de nuestra sociedad le ha enseñado a buscar los métodos racionales como justificación de sus 

compras ante si mismo y ante los demás. Quiere creer que los objetos de su elección réunen ventajas 

econômicas y funcionales. Sin embargo, las asociaciones psicológicas también han de ser atrayentes. Incluso 

cuando el comprador cita la lógica como motivo de su elección, la auténtica fuerza que le ha hecho comprar ha 

de haber sido fruto de las asociaciones psicológicas relacionadas con el producto. Esta es la razón por la que la 

publicidade ideal combina efectivamente ambos sistemas. Es una mezcla, en grados variantes, de lógica y 

afectividad, de realismo y de fantasia.  
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retórica. Não importava a verdade obtida pela razão, esta seria estranha à retórica e “de 

competência exclusiva da filosofia” (2007, p.23). 

O ethos é a dimensão do orador e de importância central para esta dissertação. O 

orador inscreve-se no papel exercido pelo criativo publicitário ao falar de si, ou quando sua 

voz substitui e representa a voz da marca de um produto e seu anunciante.   Para Meyer, o 

ethos é o eu encarnado. Já para os gregos, “o éthos é a imagem de si, o caráter, a 

personalidade, os traços de comportamento, a escolha de vida e dos fins (daí a palavra ética)” 

(2007, p. 34). 

O éthos é uma excelência que não tem objeto próprio, mas se liga à pessoa, à 

imagem que o orador passa de si mesmo, e que o torna exemplar aos olhos 

do auditório, que então se dispõe a ouvi-lo e a segui-lo. As virtudes morais, a 

boa conduta, a confiança que tanto umas quanto outras suscitam conferem ao 

orador uma autoridade. O éthos é o orador como princípio (e também como 

argumento) de autoridade (MEYER, M. 2007, p. 35). 

 

Essa questão da autoridade investida no sujeito da enunciação, a partir de um alerta 

dado por Meyer, estende-se para além daquele que fala (tanto de um orador, como para um 

autor que está por trás de um texto). O auditório, que no caso da publicidade podemos situar 

como audiência, identifica-se com as simbologias que representam respostas a suas questões.  

 

Figura 2. Anúncio do perfume Chanel no. 5, utilizado como exemplo por Meyer.                                       
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Em um anúncio de perfumes que utilizou a atriz Catherine Deneuve, símbolo 

reconhecido de classe e elegância, o ethos é ela e também a marca (2007, p.35). São duas as 

dimensões aqui representadas: o ethos imanente, que projeta sua imagem para o público; e o 

ethos não-imanente, ou seja, o efetivo. 

Vander Casaqui nos dá uma visão ampliada do conceito a partir da afirmação de 

Roland Barthes “O ethos é, no sentido próprio, uma conotação. O orador anuncia uma 

informação e, ao mesmo tempo, afirma: sou isso e não aquilo”:  

 

Com Barthes, vemos os efeitos de sentido apreendidos dos enunciados como 

maneiras de dizer de um sujeito da enunciação, constituído em ator da 

enunciação através de uma totalidade de discursos enunciados, que 

transmitem uma personalização e uma corporalidade de si para o receptor da 

mensagem, ao comunicar do orador “ser isso e não aquilo”, conforme se 

constitui discursivamente, aponta para o que consideramos a oposição 

fundamental do ethos: a relação entre identidade x alteridade. Nesse 

espectro, o ethos pode ser definido por uma maneira de dizer que se constitui 

através de reiterações discursivas, que aponta para o recorte sócio-cultural 

em que o enunciador delimita sua identidade, em relação a outros discursos 

em circulação em seu ambiente social (CASAQUI, 2004, p. 45). 

 

Dessa forma, o sujeito publicitário está na posição de intérprete oculto quando trabalha 

em favor de uma marca ou de um produto. Ele interfere na construção da “corporalidade” 

desse produto, na construção de seu ethos, “por meio de uma percepção complexa, 

mobilizadora da afetividade do intérprete, que tira suas informações do material lingüístico e 

do ambiente” (MAINGUENEAU,  2008, p.16). 

A questão do ethos na contemporaneidade ganhou complexidade, pois o logos hoje se 

traduz por várias mídias, com suas linguagens próprias e formas integradas de imagens, texto 

escrito e texto falado. Trabalhar essa afetividade, como já apontado por Sodré (p.11), é tarefa 

complexa e quase impossível de obter eficiência plena. Maingueneau estabelece, quanto à 

construção do ethos pelo destinatário, a dificuldade de determinar quais elementos do discurso 

são influentes. Entram nessa formulação do ethos o verbal e o não-verbal, principalmente na 

publicidade, influenciando os destinatários através de efeitos multisensoriais. 
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3.9 A RETÓRICA NÃO-VERBAL. A IMAGEM. 

 

Roland Barthes, em seu livro de ensaios O óbvio e o obtuso, reserva capítulos que se 

tornaram básicos no estudo da retórica da imagem, principalmente em se tratando da 

fotografia. Sua proposição é a de que uma imagem traduz uma analogia perfeita – perfeição 

analógica – com o real e, portanto, desnecessária de um código: uma mensagem sem código 

(BARTHES, 1990, p. 13). Para entender essa afirmação Barthes compara a fotografia com 

outras formas de reproduzir a realidade que vão das pinturas e desenhos até o teatro e o 

cinema. Porém, essas formas de representação analógica pressupõem a mensagem denotada 

que é o visto, o igual; e a conotada, no caso das artes imitativas “o código do sistema 

conotado é provavelmente constituído, seja por uma simbologia universal, seja por uma 

retórica de época...” (BARTHES, 1990, p.13). Ou seja, a imagem será manipulada pelo seu 

criador no que é conhecido por “estilo”.  Em suma, esse criador irá se valer de uma “uma 

reserva de estereótipos (esquemas, cores, grafismos, gestos, expressões, agrupamentos de 

elementos)”, conforme citado por Barthes. 

Barthes conclui que a fotografia é a mensagem denotada que se esgota em si. Não há 

como descrever uma fotografia, pois esse ato seria o de acrescentar uma segunda mensagem 

que seria a língua. Porém, a fotografia comportaria, paradoxalmente, a coexistência de duas 

mensagens que seria a da fotografia propriamente dita, o análogo e, portanto, sem código. E, a 

segunda, codificada: sua “arte”, seu tratamento, sua escritura. Ou, como finaliza: a retórica da 

fotografia (1990, p. 14). 

 Ficamos então diante da possibilidade de investigar os anuários do clube de criação 

de São Paulo através da análise de discurso também pelas imagens conotadas, em um 

processo de “decifração”, conforme proposto por Barthes. Esses procedimentos de conotação 

foram identificados pelo autor, de forma estrutural, como trucagem, pose, objetos, fotogenia, 

esteticismo e sintaxe.  

Com Barthes podemos identificar que a cultura de quem é exposto à imagem é 

também levada em conta por quem a produz e busca efeitos de sentido. 
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Vimos que o código de conotação não era, na realidade, nem “natural”, nem 

“artificial”, mas histórico, ou “cultural”; código em que os signos são gestos, 

atitudes, expressões, cores ou efeitos, dotados de certos sentidos em virtude 

dos usos de uma determinada sociedade: a ligação entre o significante e o 

significado, isto é, a significação propriamente dita, é aqui, se não imotivada, 

pelo menos inteiramente histórica. Tudo o que podemos dizer é que o 

homem moderno projeta na leitura da fotografia sentimentos e valores 

caracteriais, ou “eternos”, isto é, infra- ou trans- históricos, que a 

significação é sempre elaborada por uma sociedade ou por uma história 

definidas; a significação é, em suma, o movimento dialético que resolve a 

contradição entre o homem cultural e o homem natural (BARTHES, 1990, p. 

21). 

 

Nos anuários em estudo, buscamos compreender as simbologias do mundo do trabalho 

publicitário não só pela retórica verbal, mas também pelas fotografias que são, se não mais 

flagrantes, as que chamam diretamente a atenção dos vários públicos objetivados naquele 

momento histórico pretendido pela edição. Assim como Roland Barthes escolheu a 

publicidade para sua análise da imagem como sistema de símbolos, identificaremos nos 

anuários a publicidade do “sujeito publicitário”.  

 

Porque, em publicidade, a significação da imagem é, certamente, 

intencional: são certos atributos do produto que formam a priori os 

significados da mensagem publicitária, e estes significados devem ser 

transmitidos tão claramente quanto possível; se a imagem contém signos, 

teremos certeza que, em publicidade, esses signos são plenos, formados com 

vistas a uma melhor leitura: a mensagem publicitária é franca, ou pelo 

menos, enfática (BARTHES, 1990, p. 28). 

 

Martine Joly identifica o método de Roland Barthes como o de buscar um significante 

ligado a um significado. Ao utilizar a mensagem publicitária, identifica o que se compreende 

pela imagem – seus significados –, e quais os elementos que o provocam. A partir daí, 

associar significantes na busca dos signos plenos: como a italianidade encontrada na análise 

do anúncio das massas Panzani, que Barthes chega pelos significantes plásticos das cores da 

bandeira italiana; os ícones dos tomates, pimentões, pacotes de massa etc. (JOLY, 2006, p. 

50). Uma das metodologias, que Joly irá acrescentar a outra possível: a da descoberta da 

mensagem implícita. Por esta, a proposta é fazer o inverso do que propõe Barthes, ou seja, 

parte-se da enumeração sistemática de todos os tipos de significantes que fazem parte da 

mensagem visual e identificá-los com os significados estabelecidos por convenção ou hábito 

(2006, p. 51).  
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Joly propõe uma metodologia semelhante à utilizada pela lingüística, porém identifica 

a dificuldade de segmentação que a imagem possui pela sua complexidade. Assim, a sugestão 

é a do princípio da permutação que, como o nome indica, busca um elemento autônomo 

dentro da imagem e o substitui por outro: por que um homem e não uma mulher, a cor 

vermelha e não a preta...? A interpretação se dará “pelo que são”, mas também “pelo que não 

são” (2006, p 53). 

 O princípio utilizado é o da presença/ausência, pela qual a escolha de um conceito 

realiza-se dentro de um conjunto de uma classe de conceitos sinônimos, permitindo um 

significado a partir da escolha feita. Na imagem, a mensagem visual se dará não só pela 

presença de determinado elemento, mas também pela ausência de outros que poderiam ser a 

ele associados (2006, p.54). 

Complementando essa breve incursão no âmbito da retórica da imagem é necessário 

aludir ao que Carlos Lomas considera (juntamente com a proposta de autores como Eco, 

Barthes, Durand, Kinkenberg, Gibert) ser a existência das figuras de retórica clássicas nas 

imagens. São elas: a hipérbole, a metáfora, a metonímia, a elipse, a antonomásia e a 

sinédoque (1996, p. 148).  
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4 METODOLOGIA 

4.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DA ANÁLISE DE DISCURSO. 

  

O mundo do trabalho da publicidade emerge dos projetos gráficos e dos manifestos 

dos Anuários do CCSP como tema a partir do qual se organiza um olhar direcionado ao 

contexto sociocultural que o abriga, e no qual a atividade publicitária ganha simbologias 

múltiplas. De acordo com Gorz, “O coração, o centro da criação de valor, é o trabalho 

imaterial” (GORZ, 2005, p.19). O trabalho publicitário, ao passo em que alimenta o sentido 

da imaterialidade do consumo na contemporaneidade, impacta no valor de troca das 

mercadorias e ressignifica seus possíveis valores de uso. Sob a mesma lógica, torna a si 

mesmo mercadoria, valorada pelas leituras auto-referenciais do próprio setor econômico, e 

pela forma como seu imaginário se difunde pela sociedade. Sendo assim, o valor do produto 

publicitário é narrativizado pelos Anuários, que constroem argumentos, formas de 

legitimação, ao transitar pela cultura para localizar raízes, estabelecer similaridades, compor 

um quadro mais amplo no qual a mercadoria derivada da produção publicitária ganha sentido 

para além da efemeridade dos 30 segundos do comercial ou da página de anúncio escondida 

entre tantas de uma revista semanal. Dos discursos abrigados nos Anuários, emergem reflexos 

e refrações do que é o processo publicitário, o impacto de suas ações, o seu lugar em 

contextos socioculturais mais amplos, sua concepção filosófica sobre o ser humano 

demandado pela cultura do consumo. 

  A Análise de Discurso de linha francesa foi escolhida como instrumento de 

pesquisa a ser aplicada nos anuários do CCSP para sua análise, a partir do pressuposto que 

esta é uma produção linguística voltada ao consumo simbólico. Não podemos deixar de 

lembrar que o discurso se constitui como a mediação entre sujeitos. 

 Iremos abordar nesta dissertação o mundo do trabalho publicitário através dos 

discursos autorreferentes, tendo como corpus os cinco últimos anuários do clube de criação de 

São Paulo. Vamos nos deter ao conceito de discurso, utilizando Eni Orlandi que explica ao 

dizer que é a palavra em movimento, e que em seu estudo estaremos observando o homem 

falando.  
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A Análise de Discurso concebe a linguagem como mediação necessária entre 

o homem e a realidade natural e social. Essa mediação, que é o discurso, 

torna possível tanto a permanência e a continuidade quanto o deslocamento e 

a transformação do homem e da realidade em que ele vive. O trabalho 

simbólico do discurso está na base da produção da existência humana 

(ORLANDI, 2007, p. 15). 

 

É assim que escolhemos a Análise de Discurso para nos auxiliar na tarefa estudar a 

linguagem e seus significados presentes nos anuários, pois estes discursos materializam as 

manifestações simbólicas que fazem a mediação do sujeito ao ocupar a posição de trabalhador 

no campo da publicidade com a realidade em que ele vive. 

Devemos lembrar que o publicitário é também uma posição social que, ao ser ocupada 

por um sujeito, incorporará os sentidos que fazem parte desse lugar, com suas exterioridades 

relacionadas à linguagem, foco de nossa análise. Sempre levando em conta que, como citado 

por Orlandi, “Não há uma verdade oculta atrás do texto” (p. 26). Existem sim gestos de 

interpretação que o constituem e que, através dos dispositivos de análise que utilizaremos, 

seremos capazes de os compreender. Interpretar é dar sentido a partir das leituras possíveis e 

do contexto. E na sua compreensão estaremos desvendando como os objetos simbólicos que 

constituem os anuários – sejam eles formatos, materiais empregados, texto, imagens etc. – 

produzem sentidos. 

 

4.2 SOBRE DISPOSITIVOS DE ANÁLISE. 

 

São utilizados dois dispositivos de análise: o teórico e o analítico. O primeiro refere-se 

ao conjunto de princípios ou bases teóricas utilizadas pela Análise de Discurso de linha 

francesa para mediar o movimento entre a descrição e a interpretação do objeto, no caso de 

nosso recorte: os anuários do CCSP. Vale lembrar, como explica Orlandi, que o dispositivo 

teórico sempre se mantém inalterado, enquanto o dispositivo analítico sofre modificações em 

função das questões levantadas, do tipo e natureza do material a ser analisado e qual o 

objetivo da análise. 

O dispositivo analítico será mobilizado então, a partir dos princípios gerais da Análise 

de Discurso, com seus conceitos e metodologia, para fazer a análise do objeto investigado em 

relação ao problema. Deve-se destacar que a presente dissertação procura responder a questão 

de como o publicitário constrói os significados sobre sua atividade laboral a partir dos 

discursos autorreferenciais que compõem os Anuários do Clube de Criação de São Paulo e 

assim entender, através da Análise de Discurso, como as diferentes simbologias – e discursos 
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– são transformados em mercadoria para consumo simbólico dentro do campo e fora dele. Ou 

seja, iremos decodificar as mensagens produzidas nos anuários estabelecendo suas condições 

de produção e procurar entender o que se diz nos vestígios deixados: o que é dito, por quem é 

dito, para quem é dito, o que não é dito, os silêncios etc. 

 Utilizando os conceitos da Análise de Discurso teremos: os sujeitos envolvidos na 

criação dos discursos que compõem o anuário e a situação em que estes anuários passam a 

existir. A memória social, juntamente com a memória discursiva ligada ao campo publicitário 

será também levada em conta de forma fundamental ao analisarmos as condições de 

produção. Não esqueçamos que temos tanto o contexto imediato da produção, quanto o 

contexto sócio-histórico e ideológico que servirão para estabelecer de forma ampla as 

circunstâncias da enunciação (2007, p. 30). 

Os sujeitos são publicitários atuantes dentro do campo publicitário, na série anual que 

vai de 2005 a 2010, que compõem a diretoria executiva do Clube de Criação de São Paulo. O 

anuário, por nós será visto como um manifesto que estabelece o discurso dominante do ano 

em que este se confeccionou, bem como das posições de poder e ideologia para o próximo. 

Na produção dos anuários serão feitas análises dos discursos presentes nas 

apresentações físicas – papel, cores, gramatura, materiais diferenciados –, como nos textos e 

imagens e seus tratamentos. Em um contexto maior, iremos identificar os efeitos de sentidos 

que emanam do discurso publicitário para que possamos entender a ideologia envolvida, a 

estratégia utilizada, os ocultamentos e os porquês de sua existência, e a prática 

comunicacional escolhida para representar valores e simbologias. 

 O papel da memória, segundo Orlandi, aciona o interdiscurso:  

 

...aquilo que fala antes, em outro lugar, independentemente. Ou seja, é o que 

chamamos de memória discursiva: o saber discursivo que torna possível todo 

dizer e que retorna sob a forma do pré-construído, o já-dito que está na base 

do dizível, sustentando cada tomada da palavra. (2007, p. 31).  

 

Nosso sujeito publicitário “criará” discursos que serão afetados pelos dizeres 

apropriados de uma situação discursiva já estabelecida anteriormente. Uma situação a 

esconder a problemática da própria razão de ser da publicidade que, para ser compreendida, 

necessita do estabelecimento discursos alinhados e identificados com sua atividade. 

O interdiscurso é outro conceito-chave alinhado com o que a publicidade faz constantemente 

na produção de seus discursos, pois, para constituí-los, utiliza-se da memória discursiva. 

Assim, o interdiscurso está presente no que dizemos, sendo fruto de um conjunto de 
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formulações já feitas e esquecidas. E na formulação do intradiscurso, que será influenciado 

pelas circunstâncias do momento, encontramos a determinação implícita do interdiscurso.  

O conteúdo dos anuários do CCSP parece nos mostrar o que de mais original 

aconteceu na produção publicitária do ano referente, porém essa pseudo originalidade nada 

mais é do que, como citamos, a memória de falas passadas convocadas pelo intradiscurso e 

formuladas ao sabor das necessidades de uma marca, de um produto, de um serviço. Porém, 

não é intuito desta dissertação analisar os anúncios selecionados e apresentados como os 

melhores, mas sim como os anuários refletem e refratam a realidade do mundo do trabalho 

publicitário através dos mesmos recursos discursivos utilizados na produção de anúncios, 

campanhas etc.  

Retomando nossa discussão sobre o interdiscurso, será nossa tarefa levantar esses 

“esquecimentos” que, segundo Orlandi (2007, p. 35), citando M. Pêcheux, podem ser da 

ordem da enunciação quando falamos de um modo e não de outro, constituindo assim 

paráfrases no decorrer do discurso. O outro esquecimento é o ideológico, pois “esquecemos” 

que os sentidos presentes em nós já são determinados pela forma como nos estamos inscritos 

na história e na língua. Ou seja, nós entramos no processo discursivo que já existe e nos afeta. 

A questão da ideologia e do sujeito deve ser aprofundada por ser também fundamental 

em nossa análise. “Não há sentido sem interpretação e, além disso, diante de qualquer objeto 

simbólico o homem é levado a interpretar, colocando-se diante da questão: o que isto quer 

dizer?” (2007, p. 45). O sentido parece existir por si e pelo sujeito e não porque foi 

naturalizado por uma relação entre o histórico e o simbólico. Ocorre assim o apagamento da 

interpretação e da ideologia. 

 

O sentido é assim uma relação determinada do sujeito – afetado pela língua – 

com a história. É o gesto de interpretação que realiza essa relação do sujeito 

com a língua, com a história, com os sentidos. Esta é a marca da 

subjetivação e, ao mesmo tempo, o traço da relação da língua com a 

exterioridade: não há discurso sem sujeito. E não há sujeito sem ideologia. 

Ideologia e inconsciente estão materialmente ligados. Pela língua, pelo 

processo que acabamos de descrever (ORLANDI, 2007, p. 47) 

 

Entendemos assim que os sentidos que uma palavra pode receber ao designar algo 

esconde o conjunto de formações discursivas dominantes, determinadas historicamente, 

conformando o interdiscurso. Por isso sempre somos sujeitos, ou melhor, assujeitados pela 

interpelação da ideologia. Assim como qualquer outro indivíduo na sociedade, todo aquele 
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que fizer parte do processo de enunciação de discursos publicitários também foi submetido à 

língua e à história, sem o que não poderia falar ou produzir sentidos.  

Ao citarmos este indivíduo-publicitário estamos lembrando que ele ocupa um lugar 

para ser identificado como sujeito do que está dizendo. A publicidade “fala” através de seus 

colaboradores que, naquele momento, estarão na posição identitária de publicitários e de toda 

a simbologia gerada. Porém, ressaltamos que novamente o interdiscurso, nas palavras de 

Orlandi: 

Como dissemos, o interdiscurso – a memória discursiva – sustenta o dizer 

em uma estratificação de formulações já feitas, mas esquecidas e que vão 

construindo uma história de sentidos. É sobre essa memória, de que não 

detemos o controle, que nossos sentidos se constroem, dando-nos a 

impressão de sabermos do que estamos falando. Como sabemos, aí se forma 

a ilusão de que somos origem do que dizemos. Resta acentuar o fato de que 

este apagamento é necessário para que o sujeito se estabeleça um lugar 

possível no movimento da identidade e dos sentidos: eles não retornam 

apenas, eles se projetam em outros sentidos, constituindo outras 

possibilidades dos sujeitos se subjetivarem (2007, p. 54). 

 

Dessa posição discursiva identificada com o campo publicitário, o sujeito proclama e é 

visto como detentor de uma criatividade que parece lhe pertencer por direito. Mas ao invés de 

fazer esse lugar, ou os dizeres apropriados que o identificam, ele é pego por ele.  

Orlandi faz colocações (2007, p. 55), voltadas à constituição do sujeito e aos processos 

de identificação produzidos pela ideologia, que ora aproveitamos como proposta para um 

questionamento futuro. Assim, podemos levantar a possibilidade de que essa criatividade 

exacerbada identificada com o trabalho publicitário é exercida pela construção discursiva. E 

ao trabalhar com imagens, esse sujeito publicitário desprende-se da historicidade e trabalha 

fortemente com o imaginário. Seu trabalho, para ser inovador na forma deve então caminhar 

na incompletude, na metáfora, no deslize, em grau maior do que outros indivíduos exercendo 

outras profissões.  

 Dominique Maingueneau propõe uma categorização dos discursos, destacando o que 

ele denominou de “discurso constituinte”. São estes representados por aqueles discursos que 

não reconhecem autoridade sobre si, sendo que podem receber influências e interações de 

outras situações de produção verbal ou dos discursos não-constituintes. Eles têm a função 

simbólica de ser fonte, princípio e, a partir daí, comando, poder e sede de autoridade, 

conforme relação feita por Maingueneau com o termo grego archeion (2008, p. 37). Admite-

se na concepção de constituição um texto de normas e comportamentos sociais, que delimitam 

o comportamento coletivo. Entendemos assim, os Anuários do CCSP como exemplos de 
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discursos constituintes, pois, como citado por Maingueneau: “sua enunciação se manifesta 

como dispositivo de legitimação do espaço da sua própria enunciação, a articulação de um 

texto e uma maneira de se inscrever no universo social” (2008, p. 40). Atendendo aos recortes 

por nós realizados, os anuários estarão representando conflitos permanentes entre vários 

posicionamentos, ou melhor, identidades enunciativas. Fato este que se identifica com a 

análise de discurso, por não buscar o sentido do discurso em si, “mas o sistema de referência 

aos outros discursos através do qual ele se constitui e se mantém...” (2008, p. 43).  

 É fato apontado pela AD que o interdiscurso – o já-dito – e o intradiscurso – aquilo 

que se está dizendo naquele instante específico – cruzam-se como eixos que redundam no 

sentido apreendido. Assim, entende-se que no interdiscurso fala uma voz sem nome. Ou seja, 

uma leitura discursiva que identificará o que é dito de um modo e o que é dito de outro, 

procurando o não-dito. 

 O sujeito publicitário parte de processos parafrásicos e polissêmicos. Nos 

parafrásicos, o discurso é suportado pela memória do sujeito que a gera voltado para o outro 

que a recebe. Ou seja, o dizer está sedimentado para ambos com a diferença do discurso 

receber novas formulações. Assim, muitos dizeres sobre o mundo do trabalho publicitário são 

percebidos como “criativos”, apesar de serem já cristalizados. Em outros momentos, o uso do 

discurso publicitário utiliza o rompimento com o estabelecido através de deslocamentos que 

permitem o surgimento do diferente. Ou seja, é utilizada uma ancoragem referencial que 

aponta para o sentido pelo qual deve ser lido, não se configurando como uma “obra aberta”, 

apesar de estabelecer relações parciais de estranhamento, pistas falsas sobre os significados, 

contrastes, entre outras estratégias discursivas para estimular o interesse, a atenção e a 

percepção da ideia de criatividade pelo leitor. Nas gerações de simbologias, dentro do mundo 

do trabalho publicitário, busca-se essa simultaneidade de sentidos dentro de um objeto 

simbólico. 

 O criador publicitário que produz um anuário investe-se do lugar da autoridade que o 

campo identifica como legítima e, portanto, o legitima como porta-voz do campo: o manifesto 

que gerará o significado para um contexto sócio-histórico. E os sentidos são sempre 

determinados ideologicamente, configurando a formação discursiva. 

 Abre-se a possibilidade, através da AD, de identificar através de diferentes 

formações discursivas e de suas condições de produção, o que está sendo dito – o sentido – 

presente em cada anuário.  
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4.3 ANATOMIA DE UM ANUÁRIO DO CLUBE DE CRIAÇÃO DE SÃO PAULO 

Devido ao tamanho, 31 centímetros de altura por 24 de largura e 3 de profundidade, 

ele inscreve-se na categoria de livros – como termo genérico – considerados atualmente de 

arte. Seu peso excede os 2 quilos, portanto cria certa dificuldade para transporte e mesmo 

acondicionamento. 

 

 

 

 

Figura 3. Capas dos cinco anuários do CCSP, corpus desta dissertação.                                       

 

Nos exemplares pode existir uma sobrecapa de papel cuchê
14

 com o tema impresso, 

                                                 

14
 Segundo Rabaça e Barbosa, é o “papel recoberto por uma camada de finas partículas minerais (caulim, gesso 

etc.) que tapam a porosidade e rugosidade do suporte, dando à superfície da folha um acabamento brilhante 

(ou, às vezes, fosco) e muito liso (ou, às vezes, em textura, embossado). Próprio para a montagem de fotos ou 

textos, e muito usado para impressos finos, a cores, com retículas finas, autotipias etc. Do francês couché 

(1978,  p.344). 
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que será explorado por todo o anuário, sendo que esta envolve a capa dura que também 

reproduz o mesmo tema. O papel utilizado no miolo, as páginas do anuário, pode variar, mas 

geralmente é o cuchê opaco, que se configura como ideal para a impressão em cores evitando 

que ocorra a transparência das imagens de uma para a outra página. Pode também ocorrer a 

presença de uma luva
15

, espécie de caixa para acondicionar o anuário, que irá aumentar o 

“valor percebido” da publicação e presente em outros anuários sequentes.  

As páginas iniciais de abertura trarão a identificação e o número do anuário em 

português e inglês. Seguem-se o índice e um glossário que traduz os termos utilizados para o 

inglês, pois o anuário representará o Brasil para outros países dentro do campo da publicidade 

mundial e de interessados no trabalho publicitário. Todos os textos do anuário – como Carta 

do Presidente, Hall da Fama, identificação de peças publicitárias etc. – também são vertidos 

para o inglês em blocos colocados ao lado, respeitando a tipografia utilizada, tamanho e estilo 

(não estão em itálico). Na sequência, encontra-se um texto que versa sobre a identificação 

institucional do Clube, ressalvando que o objetivo principal deste é “...editar o Anuário, 

contribuir para a cultura brasileira, registrando anualmente em livro as idéias mais criativas 

dos profissionais de Propaganda, Material promocional, Marketing Direto, Design e Internet 

de todo o país”. Adiante, será feita uma análise mais aprofundada do discurso feito, texto que 

se repete em todos os anuários que o antecederam e nos que o sucedem nas outras edições. 

Chama a atenção que até então nenhuma página está numerada e a colocação da linguagem 

verbal é feita através de blocos que deveriam na realidade corresponder à página 5 e não 4. 

Nota-se aqui que o campo estabelece que só através dele, via anuário, podem ser consideradas 

criativas as idéias selecionadas. Um capital de técnicas e referencias que compõem o habitus 

do publicitário, conforme Bourdieu (1983, p. 89).  A seguir, encontra-se a diretoria do Clube, 

com os cargos e nomes de quem os ocupa. Chega-se então à Carta do Presidente que, por esta 

dissertação considerada como um manifesto, configura-se como um dos fatores principais 

para entender como o campo se apresenta, ou se apresentou, tanto internamente, entre seus 

pares, como para a sociedade. Percebe-se como o discurso presente nos anuários é o que 

Maingueneau situa como “discursos maximamente “autorizados”, pois pertencem a 

comunidades restritas como a dos publicitários, não sendo seus textos avaliados, produzidos 

ou geridos por membros da sociedade em geral (2008, p. 44).  

Os anuários sempre trazem um tema visual presente nas capas que será  adaptado nas 

                                                 

15
   Segundo o professor Antonio Celso Collaro, em entrevista dada em 19 de novembro de 2010, é o termo 

utilizado em artes gráficas para designar um “caixa” que envolve o livro. Ela pode ser feita de materiais 

diversos que vão do papelão ao metal.  
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transições entre as seções em que estes estão divididos. Um publicitário, preferencialmente 

um diretor de arte reconhecido dentro do campo pela qualidade técnica de seu trabalho, é 

escolhido pela diretoria para criar e desenvolver esse tema, sendo que essa escolha, além de 

técnica, também pode ser vista como uma declaração política e ideológica do que o campo 

está desejando comunicar: o que está sendo dito e o que não está sendo dito. Este sujeito em 

posição privilegiada para representar o campo e seu “posicionamento”
16

 Por exemplo, no ano 

de 2005 é identificado como César Finamori, cujo nome irá aparecer apenas no final do 

anuário, abrindo a seção de Créditos, como “Criação & Direção de Arte”.  

A próxima seção é a que identificará os três novos escolhidos para fazerem parte do 

“Hall da Fama”. Nesta seção, por um mecanismo de votação feito pela diretoria do Clube e 

membros influentes, publicitários que ajudaram na constituição do campo são apresentados 

por seus pares, que também são escolhidos por proximidade durante a vida profissional, 

amizade e importância.  

 

 

Figura 4. Hall da Fama 30º. Anuário                                          Figura 5. Hall da Fama 31º. Anuário 

 

Figura 6. Hall da Fama 32º. Anuário 

 

                                                 

16
 Conforme Maingueneau, o posicionamento é inseparável do grupo que o elabora e que o faz circular na 

sociedade. O posicionamento pressupõe a existência de uma “comunidade discursiva”, cujo discurso 

constituinte “não mobilizará apenas autores, mas uma variedade de papéis sociodiscursivos...” (2008, p. 44).  
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Figura 7. Hall da Fama 33º. Anuário                                          Figura 8. Hall da Fama 34º. Anuário 

 

O modo de ser e agir profissionalmente dentro de padrões éticos, artísticos e técnicos 

são destacados por esses textos que não serão objeto desta dissertação. Anúncios que se 

tornaram parte da história do campo publicitário são algumas vezes colocados para 

exemplificar a importância da obra do profissional que adentra então a essa categoria especial 

de sócios: o sócio estrela. Essa seção do anuário constitui aquilo que Rocha define como 

sendo um dos mecanismos de legitimação do campo por construir “...uma identidade, uma 

galeria de eventos legendários, fatos épicos, mitos fundadores, inovadores e pioneiros que 

marcam seu espaço de validação frente à sociedade” (2001, p. 47). São os “heróis do panteão 

publicitário”. 

A próxima e última seção antes de iniciar aquelas que identificam os anúncios 

premiados pelo Anuário é a do “Anunciante do Ano”. Assim como os profissionais recebem 

distinção pela premiação das melhores peças é escolhido um anunciante, que fará parte de 

uma seleção de outros anunciantes indicados em anuários anteriores, como aquele que se 

destacou por aprovar os anúncios que foram identificados por sua criatividade e 

“originalidade”, favorecendo o desempenho e melhoria do campo. Essa categoria existe desde 

1996. Essa proximidade entre campos contíguos já foi percebida por Bourdieu, 

principalmente nesse caso das empresas anunciantes que necessitam do conhecimento e 

domínio da retórica da publicidade na construção do ethos de suas marcas. 

Na sequência, chega-se às seções que dividem o anuário por categorias como 

Propaganda, Material Promocional, Marketing Direto, Design e Internet. Todas as categorias 

possuem um júri específico de profissionais especialistas em texto (redatores), em arte 

(diretores de arte) e também de diretores de criação que são aqueles que exercem o cargo de 

dirigir o departamento de criação (sua formação pode ter sido originalmente como redator ou 

diretor de arte). São sujeitos identificados como dominantes dentro do campo publicitário e 
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alinhados com a ideologia e a política configurada em seu discurso. São eles que estão 

engajados nas disputas por um capital específico, que no caso do campo publicitário é o 

reconhecimento do trabalho criativo, desde que reconhecido por esses profissionais alinhados 

com a estrutura do campo. Geralmente, além dos nomes, suas fotos ou caricaturas de suas 

faces são colocadas e adequadas ao tema do anuário pois, de uma forma ou de outra, sua 

identificação deve também ser real.   

A categoria Propaganda é dividida em TV/Cinema e Imprensa (anúncios de revistas 

e jornais), Outdoor/Pôster/Mídia Exterior e Rádio. Depois temos as categorias de 

Internet/Web, Material Promocional, Marketing Direto e Design. E, finalizando, a categoria 

Anunciante que é eleita por um júri composto por profissionais dos anunciantes. Nota-se aqui 

a importância da mídia como suporte às mensagens publicitárias, pois, sem elas o trabalho 

publicitário não existiria, como já vimos historicamente. E, quase que obedecendo uma 

cronologia dos meios de comunicação, percebe-se a inclusão dos novos substratos para as 

mensagens. Para cada novo meio, as “usinas de transformação da linguagem e lugares de 

tratamento do discurso”, citada por Quessada, estarão prontas assim para produzir conteúdos 

de sedução. 

Cada categoria é subdividida por gêneros de produtos e serviços: bebidas não 

alcoólicas, bebidas alcoólicas, transporte e turismo, alimentícios, automotivos, cosméticos, 

eletrodomésticos, eletroeletrônicos, escolas e cursos, higiene pessoal, institucional, lazer, 

mídia, seguros/planos de saúde/loterias, serviço público, telecomunicações, varejo, vestuários, 

farmacêuticos, imóveis e materiais de construção, material escolar e de escritório, petróleo e 

derivados, produtos de limpeza, restaurantes, cigarros, outros. Ou seja, as mercadorias que 

irão movimentar a sociedade de consumo através de suas representações simbólicas, trabalho 

desenvolvido pelo publicitário que terá seu julgamento e legitimação feita por seus pares. Está 

aqui mais um eixo que imbricará na constituição da atividade. 

As peças publicitárias de cada categoria podem receber a premiação de “Ouro”, 

“Prata”, “Bronze” e “Prêmio Anuário”, significando as melhores peças votadas pelo seu grau 

de criatividade e originalidade. O “Prêmio Anuário” é dado às peças publicitárias (conforme a 

categoria) que não atingiram o grau de excelência necessário, mas apresentam relevância para 

o campo. Conforme Bourdieu, esses são os troféus que estão em disputa dentro do campo. 

Esse conteúdo, variável a cada edição, representa a maior parte do anuário, indo da página 30 

à 357, depois delas, a numeração cessa e o anuário prossegue com o “Índice Remissivo”. Nele 

os nomes dos premiados – divididos por redator, diretor de arte, diretor de criação e web 

designer – são mencionados e indicada a página (ou páginas) onde seu trabalho foi colocado. 
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Segue-se uma página para “Créditos” que identifica a equipe de profissionais e empresas 

fornecedoras que trabalharam e são responsáveis pela edição do anuário. 

Finalizando, uma seção de “Agradecimentos”, com nomes de pessoas e empresas que 

auxiliaram na confecção do anuário. Uma série de anúncios da gráfica, estúdio de fotografia, e 

empresa fornecedora de papéis que foram utilizados na edição. Esse é o caso de como outros 

campos contíguos, ou serviços subsidiários, se relacionam entre si, inclusive com a distinção 

feita aos que contribuem para o anuário, transformando-se em capital técnico que será 

utilizado nas negociações de suas atividades, tanto dentro do campo publicitário como em 

outros, por exemplo, o editorial.  

Segue-se uma seção específica para aqueles que pertencem ao campo, seja os que 

estão na posição dominante como aqueles que pleiteiam a entrada, pois nela encontramos a 

identificação nominal de todos os sócios do Clube. Por esta lista podemos identificar quem 

pertence ao campo publicitário, especialmente os criativos, sendo que estes estão divididos 

por classes: sócio estrela (o “Hall da Fama”), sócio criativo, sócio young, sócio parceiro, 

sócio corporativo, sócio professor e sócio estudante. Pode-se identificar a composição do 

campo publicitário pela conformação do quadro de associados, inclusive com dois 

importantes fatores de legitimação que são as corporações e a escola. No capítulo escola 

pode-se identificar tanto o corpo docente como o discente, sendo que este último é 

incentivado a pertencer ao Clube mesmo não trabalhando ainda na profissão. 

Na última página encontra-se o texto legal que define a publicação do Anuário, um 

dos que compõem o corpus desta dissertação:  
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30
o
. Anuário de Criação 

Este Anuário é uma publicação do Clube de Criação de São Paulo. 

Ele contém uma seleção de trabalhos criados e produzidos no Brasil entre 

fevereiro de 2004 e fevereiro de 2005. 

Copyright 2005 – CCSP 

Todos os direitos reservados. 

Tiragem desta edição: 3.000 exemplares. 

 

Os créditos dos trabalhos são de inteira responsabilidade das 

empresas ou dos profissionais que os inscreveram para julgamento. O Clube 

de Criação de São Paulo não aceita, em nenhuma circunstância, a 

responsabilidade por erros ou omissões decorrentes de falhas no 

preenchimento das fichas de inscrição. 

O Anuário de Criação é distribuído gratuitamente para os sócios do 

Clube de Criação de São Paulo. 

É importante lembrar que toda pessoa, física ou jurídica, pode ser 

sócia do Clube. 

 

 

Seguem-se os endereços e os “Dados internacionais de catalogação na publicação 

(CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil). 
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5 ANÁLISE DO CORPUS 

5.1.1 TRIGÉSIMO ANUÁRIO DO CLUBE DE CRIAÇÃO DE SÃO PAULO. O CORPO 

DO PUBLICITÁRIO. 

 

Figura 9. Compõem a capa os seguintes produtos sobre corpo de mulher: Queijinho Polenghi, Fermento Royal, Tic Tac, 

Jontex, Creme Nívea, Super Bonder, Esmalte Colorama, Credicard, Celular Nokia, M&M, Pepsi Twist Light, Brastemp 

(logotipo), relógio Swatch, Aspirina, Ford (logotipo), Yakult, Dove Sabonete, Fuji Filme Fotografia, Bom-bom Sonho de 

Valsa, Batom, Sardinha Coqueiro, Fio dental Reach, Bic Isqueiro, Omo Multiação, Paçoquita. 
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Ao pegar o 30
o
. Anuário do CCSP pode-se perceber, através de seu peso e pelas imagens 

estampadas na capa, que ele se parece com  os livros de arte caros, os quais, muitas vezes, são 

utilizados como decoração e sinal de distinção em ambientes privados. É a primeira impressão 

que vai se ampliando e revelando vários discursos que se cruzam conforme a visão se 

acostuma aos simbolismos expostos. A capa apresenta a foto de uma mulher nua tomando 

todo espaço. Porém, não está completa. Ela está cortada logo após a altura da boca no limite 

superior da imagem. Não vemos o nariz, ou os olhos. Seu rosto não é revelado. Controlado 

pelos desejos do sujeito publicitário em seu momento de publicização da atividade, o 

fotógrafo é acionado para objetificar o corpo e torná-lo suporte publicitário para marcas. Uma 

mercadoria que leva os signos de consumo na representação fotográfica, torna-se um corpo 

sem mente. No limite inferior da foto, também há um corte na imagem à altura das coxas. O 

olhar do observador é chamado a completar o que falta, mas o que é revelado endereça 

novamente a um corpo, que fixado pela foto está aprisionado, emoldurado pela realidade que 

cerca o livro/anuário. Ela posa de forma displicente: apóia a mão direita na anca enquanto a 

outra descansa ao lado da perna esquerda, formando uma linha sinuosa e sensual. A boca 

sorri. Nada existe no fundo totalmente branco, só a sombra que acentua e recorta. Tantas 

vezes essa mesma pose foi vista em editoriais de moda, mas é a presença do discurso 

publicitário que explora e cria padrões de exposição que se revelam, pois é um corpo 

saudável, pele amorenada pelo sol, com formas voluptuosas. A moda usa corpos magros e 

peles alvas, formas longilíneas e etéreas. A mulher da capa do anuário é desejo de consumo. 

Segundo Camargo & Hoff, é o “corpo-mídia: construído na mídia para significar e ganhar 

significados nas relações midiáticas”. 
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Figura 10. Última capa do 30o. Anuário do CCSP com produtos sobre corpo de homem: Preserv, Diamante Negro Chocolate, 

Grand Prix Cera, Philishave Barbeador, Durepoxi, Nutry Barra de Cereal, Phebo Sabonete, Hamburger Sadia, Toddynho, 

Tigre Conexão, Halls Sugar Free, Baygon Genius, Cera Nugget, Axe Desodorante, Bozzano Creme de Barbear, Baygon 

Spray, Fiat Lux Fósforos, Trident Goma de Mascar, Playboy Revista. 

 

 Na contracapa, é o corpo masculino nu que posa. Substitui a mulher obedecendo o 

enquadramento, sendo também recortado da mesma forma. Apenas a boca está fechada 

enquanto sorri discretamente. Sua pose é de atenção: os braços estão soltos e prontos para 

uma ação que não acontece, suspensa pelo instante da fotografia. Não é um corpo forte, 

musculoso, mas é também de tez queimada e saudável. A mulher é a capa e o homem a 
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contracapa. Dois lados da mesma moeda? Os gêneros que o sujeito publicitário busca afetar 

com seu discurso? Ou o encontro das metades que compõe o ethos do sujeito publicitário?  

 A mulher vem antes, ela domina. O homem fecha, resume. A memória discursiva da 

publicidade é reflexo da memória social. O homem não tem mais na publicidade a presença 

dominante dos anos 1960 quando apresentava os produtos e certificava suas qualidades. A 

mulher era a dona de casa dominada, que no discurso presente não foi alçada a dominar e sim 

a ser consumida, tendo o discurso publicitário como coadjuvante nessa ação. O que este 

discurso faz então emoldurando os melhores anúncios do ano? É o próprio trabalho do sujeito 

publicitário que está nu diante de todos? Pode ser, pois como ressaltou Paula Sibilia (2008), 

toda comunicação só se dá graças à existência do outro, revelando assim o discurso com suas 

características dialógicas e polifônicas em relatos imersos na intertextualidade. A vida 

refletida nos anuários é a vida desses sujeitos da publicidade que, ao serem colocados na 

situação privilegiada de especialistas geram discursos autorreferentes, de si e da profissão, 

refratando a ideologia do capitalismo e dos infindáveis discursos da retórica do consumo. 

 

Sob a perspectiva econômica, o erótico representa um apelo, ou um 

procedimento persuasivo de grande força retórica, dada a universalidade e 

materialidade da sua linguagem corporal. O erótico é sempre o mesmo 

revestido de diferentes roupagens que cumprem a mesma função: vender 

(CAMARGO & HOFF, 19xx, p. 67)! 

 

 Em nossa análise da retórica, do diálogo, que a imagem estabelece ainda não foi 

abordado um detalhe essencial: os produtos que “vestem” o corpo, tanto o feminino como o 

masculino. Revela-se assim que o tipo de foto comum a um anúncio de moda está vendendo a 

“roupa” que é colada – literalmente por fitas adesivas transparentes – à pele. O consumo 

simbólico das mercadorias agora é a embalagem do corpo-mercadoria. Cada produto conta 

um pouco das várias personalidades que a mulher consumidora pode vestir. São marcas e 

produtos que passam da alta tecnologia aos mais tradicionais meios de produção, do celular à 

paçoquinha. Todos “vestidos” em suas embalagens e vestindo a mulher. E se a estética da 

mercadoria contribui na construção da identidade das pessoas (LOMAS, 1997, p. 31), estamos 

presenciando o trabalho publicitário de estetizar a mercadoria e de como ele é feito através de 

recursos discursivos. O discurso erótico é aqui apropriado pelo sujeito publicitário, pois ao 

tornar o corpo erótico midiático, ele o envia além do físico transformando-o em produto e 

assim o trabalha (CAMARGO & HOFF, 2001, p. 67), no caso em conjunto com outras 

marcas trabalhadas pela publicidade. 
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 Cada produto cobre, à primeira vista aleatoriamente, o corpo tapando os lugares de 

desejo e do sexo. Assim, um cartão de crédito, que provê todos os prazeres possíveis na 

sociedade de consumo, está sobre um dos seios cobrindo o úbere que fornece o alimento. No 

outro seio, um chocolate que dá prazer na boca. A mais lembrada e conhecida marca de 

detergente em pó cobre a genitália feminina. Na embalagem, a conhecida explosão emoldura 

o nome da marca e o slogan qualificatório a completa: multiação. Outros produtos que 

identificam uma vida moderna da mulher espalham-se pelos braços, abdome e pernas. Não 

mais uma dona de casa, mas alguém que vive do self service, sempre em trânsito, na agitação 

de um mundo que cobra tempos diferentes para pessoas diferentes. Basta vestir o produto. O 

corpo masculino acompanha a mesma “brincadeira”, a bricolagem feita de marcas que, na 

figura do homem, destaca sua virilidade. Bricolagem que, como ressaltou Carrascoza, faz 

parte do repertório de recursos que o sujeito publicitário utiliza em seu trabalho de ser 

original. Produtos que matam – apesar de ser insetos – aparecem nos braços. E na sua 

genitália, a mulher estampada em uma revista masculina cobre o sexo. Aquele é o lugar da 

mulher projetada pelo erotismo que, segundo Camargo & Hoff, está muito próximo hoje da 

pornografia, pois já não possui qualquer dimensão intelectual e se vê marcado pelo 

econômico (2001, p. 46). 

As capas e o tema do trigésimo anuário do CCSP parecem sintetizar a atividade 

publicitária de uma forma exatamente pornográfica. O sujeito publicitário no desenvolver de 

sua atividade pode ser visto assim como um corpo que se veste de marcas. Não uma apenas, 

mas muitas que são expostas como sua segunda pele, ou seja: o plano da embalagem e das 

“encenações publicitárias” concebidas pelos criadores publicitários. Haug sustenta que são 

criadas auréolas associativas, que também agem nas relações da mercadoria com a 

necessidade e o valor de uso. Assim, a partir de cada ethos relacionado com as marcas que 

analisamos, podemos fazer a correspondência com a grande mercadoria que é o próprio 

publicitário in-vestido, ao desdobrar em sua polifonia discursiva, com os vários sentidos que 

se pretendem originais. 



 

 

98 

 

Figura 11. Página que antecede o Hall da Fama do 30º. Anuário do CCSP.                                      

 

  No interior do anuário, logo antes do “Hall da Fama”, encontramos a capa do anuário 

afixada sobre uma face masculina que domina a página. O campo publicitário vai “mostrar a 

sua cara”, parece dizer a imagem. Mas, poderá silenciar sobre sua identidade. O “Hall da 

Fama” tem os nomes de seus homenageados escritos na pele morena de uma modelo que 

cobre seus seios, novamente sem mostrar sua face. O corte da fotografia seria, se a cabeça 

aparecesse, um plano médio se fôssemos seguir a linguagem cinematográfica. Mas da forma 

que está, fica quase que um primeiro plano revelando os seios naturais. Os nomes são 

grafados com uma caneta hidrográfica preta, daquelas que os diretores de arte usam para 

desenhar os esboços dos anúncios, que está segura na mão da modelo. A mão é a esquerda, a 

mão do diabo como era conhecida antigamente. 

 

Figura 12. Hall da Fama do 30º. Anuário do CCSP                                    
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 Por todo o anuário, em cada nova seção, o tema varia nos corpos alçados na condição 

de veículos de produtos e marcas a emoldurar cada seção. Mas existe uma novidade que 

auxilia na identificação, sem trocadilho, daqueles que pertencem ao campo. O júri de cada 

especialidade é mostrado por meio de fotos 3x4, o formato utilizado nas carteiras de 

identificação, colado na face dos modelos. O publicitário definitivamente vira produto de si 

mesmo. 

 

 

Figura 13. Página dupla que antecede os premiados em TV e Cinema do 30º. Anuário do CCSP.                                      

 

 

Figura 14. Página dupla que antecede os premiados em Internet do 30º. Anuário do CCSP.                                       
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 Aparentemente existem contradições, pois a seção de TV/Cinema recebe a foto do 

rosto de uma criança, com vários produtos ligados à sua idade afixados no rosto, enquanto que 

a de Internet, o mais recente dos meios, tem a foto de um velho com as fotos do júri sobre a 

testa. O intradiscurso parece corroborar com o que Eco nos diz ao afirmar que o discurso 

publicitário busca a originalidade. Acreditamos que o não dito é que o campo publicitário, 

indo contra ao que é entendido pela maioria, reputa à Internet um papel de coisa passada e a 

TV/Cinema ainda jovem para crescer. Voltamos ao econômico, pois a publicidade aufere seus 

maiores lucros da veiculação via TV. A Internet é uma ameaça e não traz nada de novo ao se 

utilizar da estética consagrada pelos outros meios impressos ou eletrônicos. 

 

  

Figura 15. Página dupla com carta do presidente (português e inglês) do 30º. Anuário.                                       

 

 O manifesto do mundo do trabalho publicitário deve estar presente na “Carta do 

Presidente”, pois este é o espaço, presente em todos os anuários, onde o campo estabelece 

seus desígnios, contextualizado pela sua época e a memória social. Carlos Righi, cuja foto 3x4 

aparece no final do texto (correspondendo ao tema do anuário), está fazendo sua despedida da 

presidência do CCSP, com um discurso de auto-elogio pelas realizações. Apesar de um 

testemunho de “...com um certo gosto amargo na boca de quem poderia ter feito muito mais”.  

Mas aí segue-se um rol de realizações que são ditas sem qualquer gosto amargo. Os verbos 

descrevem muito bem: temos, inauguramos, fizemos, lançamos, elegemos, fizemos, 
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organizamos, incrementamos. Mas a maior parte do texto foi reservada para descrever o 

processo de escolha dos homenageados pelo , ou seja, a memória discursiva da publicidade 

brasileira por quem a fez estará preservada e é uma das missões do Clube. É um discurso 

político, voltado para o campo publicitário determinando os seus heróis e formas de agir. 

Legitima a quem hoje é dominante e determina os rumos para aqueles que ao campo 

pertencem. Nota-se que existem correntes diferentes em disputa pelo cargo “E continuo 

mantendo a esperança de que o próximo presidente do Clube faça um trabalho melhor do que 

o meu. Como sócio apaixonado pelo Clube, e vou cobrar”, que existem sócios que não são 

“apaixonados” e que o grupo que agora cede espaço ao próximo irá manter uma vigilância 

para que a ideologia presente se mantenha. O trigésimo anuário é um ponto de transição, com 

a mudança da sua diretoria e presidência. Uma passagem de bastão quando notamos a 

permanência dos discursos consagrados e assumidos visualmente pela retórica publicitária. A 

persuasão pelo afeto na sua mais forte e plena utilização: o erótico o sexual. A mercadoria 

ganhando a pele da personalidade, buscada como roupa pelo consumidor que, conforme a 

ocasião, a veste ou reveste seu vazio. 

 

 

Figura 16. Anúncio assinado pelo CCSP presente em seu 30º. Anuário.                                       
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 Há algo nesse anuário, presente em um anúncio, sem maiores chamarizes visuais e 

totalmente baseado em título e texto – como nos primeiros anúncios que habitavam os jornais 

do século XIX –, que dará o tom da voz que se esconde no charme característico da 

publicidade. Uma voz que vem diretamente do trabalho que o sujeito publicitário faz e que 

reverte nas sugestões autorreferenciais que analisamos. No título do anúncio misturam-se 

vários discursos, um científico que hoje ganha ares de ideologia (a camada de ozônio), outro 

privado que expõe uma mazela social que a própria publicidade ajuda a ampliar (o tio que 

passa a beber) e por último o esportivo ao fazer alusão a um time de futebol de uma cidade 

rival a São Paulo (o Flamengo que não possui time), que se justificam para chegar à conclusão 

de que a publicidade é culpada de todos esses infortúnios. Pela construção do título, percebe-

se que se trata da mesma ironia cínica que caracteriza o discurso publicitário, ou seja, na sua 

enunciação ele se apóia em estereótipos validados (2008. p. 19). O discurso prossegue no 

texto, assumindo uma posição clara: o CCSP – que assina o anúncio – é a favor da 

publicidade e da criação, justificando isso com os lugares-comuns apontados por Quessada: 

informar o consumidor, aumentar vendas, criar empregos etc. A cena englobante transmite-se 

por um discurso político que interpela o leitor. Este deveria caracterizar-se como o próprio 

sujeito publicitário, porém isso não fica claro diretamente. Esse manifesto cobra uma atitude 

frente ao que se configura como um “ataque à Criação”.  Ou seja, o trabalho do publicitário 

está sendo cerceado e censurado, conforme se deduz. No que este manifesto deixa passar é 

que a fala do campo, portanto a de maior legitimidade, conclama a todos os “criadores 

publicitários” – sócios do  ou não – a se unirem contra alguém que não é nominado. Mas, a 

partir dos casos apresentados, pode-se notar que são demandas da própria sociedade. A 

situação da enunciação prevê que o anuário seja a palavra do campo, pois o próprio campo o 

legitima. O discurso autorreferente comete então uma indiscrição ao levantar um estereótipo 

negativo “Não pensem que somos um bando de engraçadinhos irresponsáveis, que perdem a 

credibilidade mas não perdem a piada”, ao corroborar com ele, no tom do discurso e no 

conteúdo que inicia já pelo título “A camada de ozônio diminuiu? Culpa da publicidade. Seu 

tio deu para beber? Culpa da publicidade. O Flamengo não tem time? Culpa da publicidade”. 

Na enunciação desse texto que parece ser do gênero publicitário, encontramos até um trecho 

de puro ufanismo “... pois o Brasil continua se destacando como nunca nos festivais 

internacionais. Somos a terceira potência mundial em Criação, atrás apenas dos EUA e 

Inglaterra, mesmo dispondo de verbas terceiro-mundistas e criando em português”. Então, 

apesar de ser brasileiro – discurso que se fundamenta em Macunaíma, como fundador – 
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apesar da pouca verba, apesar do anunciante, apesar da sociedade ainda o sujeito publicitário 

é Criador, assim mesmo grafado com maiúscula. Um demiurgo da sociedade de consumo. 

 Concluímos que este primeiro exemplar do anuário do  de São Paulo representa o 

discurso publicitário por excelência. A construção do ethos é clara quanto ao reforço de sua 

imagem como artífice do trabalho criativo, cujos recursos discursos objetivam a construção de 

marcas, de narrativas que buscam persuadir o consumidor a consumir. As imagens são bem 

cuidadas e a estética reconhecidamente publicitária habita suas páginas emoldurando as 

seções dos premiados. Parece um deboche, próprio da imagem que é nutrida em entrevistas e 

palestras dadas, o uso de homens, mulheres, crianças, velhos, negros, como substratos para os 

produtos. Nessa interdiscursividade com o pensar acadêmico que desnudou a sociedade de 

consumo, conforme Baudrillard, o sujeito publicitário parece assumir seu papel de iconoclasta 

imune a qualquer questionamento ideológico. Apenas o anúncio do CCSP indica que um 

outro lado ameaçador e sombrio existe além da opacidade criada pelo otimismo da palavra do 

presidente e dos arroubos da estética bricoleur do tema e iconografia deste anuário. 
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5.1.2 TRIGÉSIMO PRIMEIRO ANUÁRIO DO CLUBE DE CRIAÇÃO DE SÃO PAULO. 

TRABALHO E OBSTÁCULOS. 

 

 

Figura 17. Capa do 31º. Anuário do CCSP.                                   

 

 

 A capa do trigésimo primeiro anuário mostra um bombeiro de costas, de corpo 

inteiro e totalmente equipado para o combate a um incêndio, segurando uma mangueira. A 

câmera é baixa, revelando pelo vão das pernas, um ser de formas humanas feito de fogo. É um 
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ângulo que o cinema de faroeste convencionou e a publicidade vira e mexe se apropria: o 

duelo entre o mocinho e o bandido. Encontramos aqui não só a convenção do discurso 

cinematográfico, como também a convenção do discurso publicitário que define o sentido 

para o campo, porém fica um tanto obscuro nos outros públicos de interesse. Essa convenção 

é a do “incêndio”, uma das formas de tratamento metafórico que o campo publicitário tem 

para simbolizar a urgência dos trabalhos. O sujeito publicitário exposto no anuário está 

criando pela intertextualidade a sua ideia de real, com a qual quer convencer seus pares e 

finalmente a sociedade. Ele toma discursos consagrados como o do bombeiro, que incorpora a 

imagem do herói no âmbito social, o salvador que não mede esforços na sua tarefa de salvar 

vidas. Mas qual vida está sendo salva? E a ameaça vem de onde? Certamente, na cena 

congelada pela fotografia, o fogo ameaça com sua destruição. Cabe novamente a pergunta: 

destruir o quê? 

 

As unidades da língua são completas, mas não tem acabamento. A 

completude é característica do elemento, o acabamento é o que singulariza o 

todo. A palavra fogo é completa, mas não suscita nenhuma resposta. Só 

quando adquire uma autoria e ganha um acabamento, transforma-se em 

enunciado, que denuncia uma situação de perigo e permite ser objeto de uma 

resposta (FIORIN, 2006, p. 169). 

 

 Seguindo os conceitos expostos por Fiorin, a partir da teoria bakhtiniana, o autor em 

questão é o sujeito publicitário, já o acabamento é a contextualização não só do anuário em si 

mas da construção de um ethos e de sua manutenção diante de situações que ameaçam o seu 

trabalho. Vê-se, por todas as páginas referentes às seções que são fixas nos anuários do CCSP, 

a contextualização desse conceito de fogo e de sua extinção – ou pelo menos, de controle. 

Ainda analisando a capa, a identificação do anuário aparece no cilindro de ar que o bombeiro 

carrega. Seria o anuário e as peças que ele emoldura o oxigênio para os profissionais? Pode 

ser, mas esta “realidade” talvez esconda aquilo que também compromete o trabalho do 

publicitário: o tempo, os prazos. O trabalho de extinguir o fogo é o de acabar a tarefa e 

impedir que em primeira instância o anunciante receba sua demanda e o trabalho se mantenha. 

O sentido do trabalho heróico é aproximado ao trabalho dos jurados caracterizados como 

bombeiros em ação – julgam o que de melhor foi feito no ano. O tema do anuário é 

explicitado por seu criador, logo no início do livro, com a seguinte colocação: “Sempre ouvi 

falar: quem brinca com fogo, faz xixi na cama”. O autor traz para o diálogo um discurso do 

passado, quando as crianças eram ameaçadas pela vergonha de uma incontinência urinária se 
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fossem brincar com o fogo. Uma punição branda perante o que aconteceu com o Prometeu da 

mitologia, mas eficiente para aqueles dias da infância. Notamos que nessa pequena frase 

esconde-se uma das barreiras de entrada da profissão na forma do atendimento aos prazos em 

detrimento do “brincar” próprio do artista cujo prazo é estabelecido por ele e pela obra. O 

discurso autorreferente parece dizer que só heróis especializados – que sabem o que estão 

fazendo – não irão passar vergonha no desempenho do trabalho publicitário. 

 Chegamos ao manifesto propriamente dito pelo novo presidente do CCSP. Seu texto 

é curto e o discurso prossegue o diálogo que foi estabelecido no anúncio presente no anuário 

anterior.  

 

 

Figura 18. Página dupla com carta do presidente (português e inglês) do 31º. Anuário do CCSP.                                     
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Chegamos ao 31
o
. Anuário do Clube de Criação de São Paulo. Nele está 

registrado o desempenho da criatividade publicitária do último ano. 

Chegamos, apesar dos incêndios que tivemos que apagar. Apesar das 

pesquisas a que tivemos que nos submeter. Apesar das interpretações 

tendenciosas dessas pesquisas a que tivemos que nos submeter. Apesar do 

senhor aposentado que envia email aos SACs porque não gostou deste ou 

daquele comercial. Apesar dos MBAs. Apesar dos cinco emails enviados 

falando mal da sua campanha. Apesar de sabermos que dois são da 

concorrência, dois são da agência da concorrência e um é do senhor 

aposentado que envia emails. Apesar de esses cinco emails tirarem do ar um 

comercial num país de 180 milhões de habitantes. Apesar de estarmos 

trabalhando numa profissão que aos poucos se torna uma ciência exata. 

Apesar de o "feeling" ter sido posto de lado desde que contaram aquela piada 

idiota do Morris Albert. Apesar de as metas serem consideradas mais 

importantes do que as marcas. Apesar do Bluebus. Apesar das ONGs. 

Apesar daqueles que acham o Ricardo Guimarães um gênio. Apesar do "fora 

da caixinha". Apesar do brand linkage, stopping power e do colar code. 

Apesar de o Erh Ray ter atrasado o livro. Graças à Ciça, à Dirce e ao Giba. 

Apesar do Presidente. Eduardo Martins (31
o
. Anuário do  de São Paulo, 

2006, p. 5). 

 

Iremos, através da análise de discurso, conforme Vera França, tentar identificar os 

sentidos gerados por esses produtores de mediações e narrativas que, ao acionarem seu 

trabalho para expor seu mundo e delimitá-lo, dialogarão com a sociedade através do corpus 

escolhido. O texto começa com uma afirmação, cujo tom de desabafo retórico remete à 

grande jornada que se desenrolou para chegar até o presente anuário. A informação pura e 

simples do que trata o conteúdo e o objetivo é passada em uma só sentença. Na sequência, 

uma enumeração de fatos que se configuraram como obstáculos a essa empreitada, 

começando com a alusão da metáfora do incêndio. A enumeração parte sempre do “Apesar 

de...”, pontuando cada um dos males que os estóicos e heróicos publicitários tiveram que 

enfrentar: pesquisas, público, ensino superior, ciência, os próprios pares (caso de Nizan 

Guanaes, conhecido publicitário que fez uma piada quanto ao uso abusivo do termo feelings), 

a concorrência, a imprensa, ONGs, o marketing e sua linguagem cifrada, e o próprio criador 

do visual desse anuário a agradecer apenas a equipe administrativa do CCSP. E num último 

rompante, o próprio presidente joga-se na vala comum dos que tentaram atrapalhar o trabalho. 

Entendemos ser esse um exemplo do dialogismo de Bakhtin, exposto por Fiorin (2006, p. 

169), pois temos um enunciado, com seu autor identificado, que utiliza vários outros 

enunciados, sem identificação direta dos autores, em uma relação dialógica com o sentido de 

expor a grande dificuldade que publicitário experimenta no desempenho de seu trabalho. E 

esse dialogismo está presente nos sentidos presentes nos discursos do anuário anterior, 

conforme vimos. Voltamos ao ethos cambiante e instável a oscilar entre ímpeto que apossa o 
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sujeito publicitário no cumprimento da missão de seu trabalho, e os pesares e lamentações 

sobre os obstáculos que se colocam a sua frente. Conotações eufóricas e disfóricas se colocam 

em confronto na trama do texto, ancorando a imagem do bombeiro, do plano visual, a um 

ethos determinado mas instável, oscilante. A corporalidade desse ethos sugere uma ideia de 

risco que esse sujeito enfrenta o cotidiano de sua atividade. Faz supor, esse não-dito do 

discurso, que o sujeito publicitário tem sua liberdade de trabalho e expressão cerceada, 

censurada e controlada. Nessa intertextualidade, podemos entender uma posição política do 

campo publicitário através de seu representante maior, via manifesto, retoricamente 

ensejando: eu sou isso, não aquilo. O tom de voz, de desabafo e desencanto parece emoldurar 

o cansaço do trabalho infindo, da produção seriada e seus prazos exíguos que Barbero cita 

como iniciada, em relação à produção literária cooptada pela indústria cultural, 

especificamente pelo meio jornal, no século XX.  

A postura cambiante do ethos do publicitário surge explicitada na Carta do Presidente. 

O presidente do  está na imagem que faz fundo para seu manifesto na posição clara do herói, 

aquele que se coloca totalmente na função (trabalho) de fazer frente a um inimigo: o prazo 

que queima e destrói. Um trabalho sério e profissional que está sob ameaça constante daquele 

que gera a necessidade do trabalho: o anunciante. A própria razão de ser da atividade 

publicitária é a que se coloca como ameaça para que o trabalho atinja sua melhor 

performance. A própria imagem do presidente, com semblante sério, segurando um livro – o 

anuário? – em chamas, parece demonstrar que mesmo com todo o esforço o trabalho não 

atingiu sua qualidade e foi queimado pelo prazo. E, nas páginas que nos mostram os jurados, 

vemos que todos estão subjugando as figuras de fogo com golpes de luta. Ou os equipamentos 

utilizados pelo bombeiro normal, usados na luta contra as chamas que destroem aparelhos 

receptores da mídia tradicional. Essa alegoria se contrapõe ao ethos que o publicitário 

demonstra, ou pretende criar, com o trabalho propriamente dito presente nas campanhas e 

peças publicitárias expostas. De um lado, o bombeiro em sua luta justa.  

A postura cambiante do ethos está na constância do outro o sujeito publicitário que, 

nos arroubos criativos expõe sua jovialidade e humor, apesar do perigo dos prazos e dos 

obstáculos elencados pelo presidente do  nessa edição. É Eleutério Prado que nos ajuda a 

entender (p. 13) que o sujeito publicitário aqui representado por esta metáfora do bombeiro 

está na polifonia de seu discurso alertando que o tempo de trabalho não determina mais o 

valor. O capital agora aparece na sua forma de fetiche como “capital intelectual” que irá 

depender de sua subjetividade formada pelo conhecimento técnico. Não aparece aqui a 

desgastada fala da intuição ou do talento dito criativo, mas a do profissionalismo detentor de 
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várias técnicas e conhecimentos, como aponta Roseli Figaro (p. 12). O trabalho aparece, 

portanto, estranhado e repercute uma atmosfera de glamour heróico que é próprio do trabalho 

do bombeiro. Ou, mais do que isso, do herói. 

 

Figura 19. Página dupla que antecede os premiados em Serviço Público do 31º. Anuário do CCSP.                                       

 

 Concluímos identificando que o consumo não está evidente na simbologia presente 

no 31
o
. anuário. Localizamos somente o consumo da imagem autorreferente, o consumo de si 

mesmo – do sujeito publicitário – como mercadoria, conforme Bauman (p. 20), cujo 

expressivo valor de uso está em estar presente e reconhecido não só pelo campo e seu 

empregador – o anunciante –, como publicamente quando seu ethos necessita de constante 

admiração, conforme Arendt, “consumida pela vaidade individual da mesma forma como o 

alimento é consumido pela fome” (p. 66). O ethos buscou nessa identificação com o bombeiro 

o aval para tentar traduzir o esforço que é feito pelo sujeito publicitário às voltas com os 

demônios de sua subjetividade. O próprio sujeito publicitário parece em busca de uma 

personalidade que substitua aquela identificada com a profissão: criar. O publicitário busca 

ser reconhecido como detentor da coragem de inovar. Infelizmente, fazendo sempre o mesmo 

de formas diferentes. Ou, através das formações discursivas libertar-se da historicidade e 

afetar pelo imaginário. 
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5.1.3 TRIGÉSIMO SEGUNDO ANUÁRIO DO CLUBE DE CRIAÇÃO DE SÃO PAULO. O 

MASSACRE DAS IDEIAS. 

 

 

 

Figura 20. Capa do 32º. Anuário do CCSP.                                       

 

 Novamente utilizaremos Umberto Eco (p. 157) para explicitar a manobra de retórica 

visual que o presente anuário pretendeu com imagens “chocantes” de um tema sanguinário. 
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Aquilo que se esperaria da estética publicitária consagrada e edulcorada, recebe um 

tratamento totalmente inesperado. Um açougueiro, também não identificado como a modelo 

na capa do 30
o
. anuário, afia um facão com uma chaira, antecedendo o momento do corte de 

algum pedaço de carne que recentemente estava vivo. A originalidade que Eco referiu-se em 

seu texto está, para os pares do campo publicitário, no choque, na crueza da imagem e na 

polifonia de sentidos. No avental, todo sujo de sangue fresco misturado ao coagulado, vê-se a 

estrela símbolo e a sigla CCSP. O açougueiro está devidamente paramentado para seu 

trabalho, segundo as normas de segurança e higiene conforme podemos ver pelas luvas e 

proteção na mão esquerda. Com essa intertextualidade o tema do trabalho se afirma por todas 

as páginas que antecedem as seções abordadas na premiação. Os jurados de cada categoria 

estão devidamente paramentados e segurando instrumentos de corte utilizados nas muitas 

etapas do processo que acontece em um frigorífico, sempre num canto de um recinto 

azulejado até o teto e, no piso, uma grande poça de sangue. Cada um dos prêmios específicos 

faz alusão ao esquartejamento de carne, com o visual remetendo a rimas visuais. Por exemplo, 

o prêmio para TV e Cinema está representado por pedaços de película cinematográfica de 35 

mm, pendurados em ganchos, como se fossem as entranhas de um animal. O de imprensa 

utiliza um moedor de carne industrial de onde saem pedaços de papel impresso no lugar da 

carne. Para a Internet, açougueiros parecem tirar de um container CPUs e monitores de 

microcomputadores, substituindo por alusão a pedaços grandes de carne. Assim, cada etapa 

do processo de esquartejamento e processamento da carne por um frigorífico é exposto como 

simulacro do que acontece na publicidade.  

 

Figura 21. Corpo de jurados do 32º. Anuário do CCSP.         Figura 22. Página dupla que antecede TV e Cinema.                                                            
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Figura 23. Página dupla que antecede Imprensa.                     Figura 24. Página dupla que antecede Internet. 

  

 Esse discurso foi legitimado pela mais abalizada entidade a representar aqueles que 

são reconhecidos como sujeitos do discurso da criação publicitária na sua melhor forma. Ele 

também representa o mundo do trabalho do publicitário que, conforme Quessada (p. 120), 

corresponde “a uma atividade de transformação industrial cuja matéria-prima, tanto quanto o 

produto acabado, é o discurso”, que no caso do encontrado no 32
o
. anuário é uma mercadoria 

simbólica ofertada ao consumo: o próprio ethos do publicitário. A linha de produção em série 

e a divisão do trabalho (fordismo e taylorismo) estão presentes nessa metáfora, com uma 

crueza jamais vista em declarações dos publicitários. 

  O consumo também se faz presente, pois o publicitário está preparando o alimento 

que será devorado pelos ávidos consumidores. E só as partes que interessam são separadas do 

todo para envio aos açougues do consumo. A indústria, representada pelo pecuarista, entrega 

sua matéria-prima bovina – as mercadorias – que receberão o devido beneficiamento no corte 

e preparo para o apetite insaciável do consumidor. Não esqueçamos que Roland Barthes 

propõe uma analogia perfeita com o real conseguida através de uma imagem e que, para além 

da denotação explícita, a conotação é obtida com o auxílio de vários procedimentos, 

juntamente com trucagens, objetos, fotogenia, esteticismo e sintaxe (p. 13). O sujeito 

publicitário está exposto pelas páginas do anuário como trabalhador de uma atividade 

estranhada que necessita de tradução. Mas esse é apenas um dos possíveis discursos dentro da 

polifonia presente nos anuários. 

 O tema do anuário é explicitado por seu criador em espaço específico. Encontramos 

nele um intradiscurso já conhecido e visto em anuário anterior: 
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 Figura 25. Página dupla (inglês e português) com o tema do 32o. Anuário do CCSP. 

 

Idéias sofrem. São maltratadas. Mutiladas. E raramente sobrevivem. Desde o 

momento em que é gerada, uma idéia passa por vários atentados contra a sua 

vida, oficialmente conhecidos como processos de aprovação. O massacre 

começa na sala do diretor de criação. Neste momento a idéia já corre o sério 

risco de ser enterrada no cesto de lixo mais próximo. Afinal, o sujeito que 

está julgando a idéia tem o poder de condená-la usando o mais banal dos 

argumentos. Um simples "acho que já vi isso antes" é o suficiente para 

aniquilar a coitada. Muito cruel? Isto é só o começo da carnificina. 

Uma idéia ainda pode sucumbir no fundo da pasta do atendimento, que 

achou por bem esquecer de apresentá-la. Pode ser cortada pelo cliente, que 

preferiu optar por uma ideiazinha mais comportada. Pode ser esquartejada 

numa sala de pesquisa, entre comentários brilhantes feitos por consumidores 

se empanturrando de refrigerante morno e pão de queijo frio. O fato é que 

poucas idéias escapam ilesas. E as que conseguem este feito ainda se 

submetem ao mais sanguinário de todos os seus algozes: um júri de 

propaganda. As idéias que estão reunidas neste anuário são muito mais do 

que grandes peças publicitárias. São sobreviventes. Parabéns a elas. 

E um minuto de silêncio em homenagem às milhões de vítimas que ficaram 

pelo caminho.  

Tema deste anuário – Bruno Prosperi (32
o
. Anuário do  de São Paulo, 2007, 

p. 7). 

 

 O sujeito desse discurso faz uso da rede semântica associada à violência, seja ela no 

texto como na imagem, metaforizando o processo de trabalho que o campo enfrenta. Pelos 

termos escolhidos, podemos notar que a “ideia”, matéria-prima do discurso original que o 

sujeito publicitário orgulha-se de pregar como seu latifúndio exclusivo, está sob ataque 

constante da censura, configurando uma luta inglória. São termos fortes, além das imagens, 
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utilizados no manifesto do campo: sofrem, maltratadas, mutiladas, raramente sobrevivem, 

atentados, massacre, enterrada, condená-la, aniquilar, cruel, carnificina, sucumbir, cortada, 

esquartejada, sanguinário, algozes, sobreviventes, vítimas. São palavras que, como cita 

Orlandi (p. 53), reclamam sentidos e por sua vez representam injunções ideológicas. Porém, 

as metáforas agora investem-se de forte agressão, não só verbal como visual. A retórica da 

violência, na relação com o outro – seja ele o anunciante, o consumidor, o sujeito publicitário. 

O manifesto deste anuário não está presente, novamente, apenas na Carta do Presidente, mas 

na explicação do tema que o limita.  

 Mas do que esse manifesto trata? Pode ser apenas o formato original que o sujeito em 

comunicação responsável pela ideia do tema teve para tratar o processo de seleção das ideias 

no ambiente interno da agência, no anunciante que a solicita, no consumidor que a recebe. E 

no próprio campo, que a julga para determinar se lhe será dada permissão para ser brandida 

como troféu, como capital criativo, conforme Bourdieu (p. 89). Mas, o que estamos vendo 

também é a configuração do habitus do sujeito publicitário na sua luta constante para ter a 

liberdade do artista. Mas se vê cerceado pela realidade do mundo dos negócios que o contrata 

para a construção da retórica das marcas dos produtos e dos anunciantes, construir estratégias 

que considera ideais, em condições de produção idealizadas diante dos enfrentamentos dos 

obstáculos cotidianos, a fim de afetar o consumidor. O quadro não é nada otimista, bem longe 

do mundo de uma marca, mesmo sendo essa “marca” a do sujeito publicitário em 

comunicação. 

 Para consumo externo, ou seja, fora do campo a carta do presidente é um discurso 

que vai na direção contrária da violência presente no tema e no anuário. Não esqueçamos que 

o manifesto também deve ser otimista, afinal o imaginário construído em torno da profissão, 

através de gerações, é o da jovialidade, da criatividade e de um mundo de fruição. 
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 Figura 26. Página dupla (inglês e português) com a Carta do Presidente do 32o. Anuário do CCSP. 

 

 “Garotos e garotas do futuro, estejam vocês nos anos 2200, 3188, 4120 ou além. Se 

algum de vocês estiver lendo esse velho livro empoeirado, saiba que uns poucos caras que 

trabalhavam em comunicação, no distante ano de 2007...” O presidente do CCSP inicia assim 

seu manifesto, um discurso endereçado ao futuro onde oportuniza o lançamento do telefone 

celular que se transformaria em um marco, segundo o mercado especializado, no mundo da 

comunicação digital entre as pessoas. Um sonho de consumo para muitos. Um exemplo de 

criatividade na figura do presidente da empresa que o criou e produz. Mas o que o presidente 

quer mesmo destacar é a embalagem de inovação que a empresa apresenta. Ou seja, o ethos 

da marca construído e alimentado pela figura de um homem que é imitado até na forma de 

vestir. Um empresário que virou espetáculo e promove seus produtos de design minimalista. 

O texto segue citando um comercial que fora por ele aprovado e sintetizava os valores que o 

presidente, e por correlação, o campo publicitário dava crédito “um comercial antológico que 

definia muito bem o poder que possuem os seres humanos que acreditam que o mundo pode e 

deve ser mais criativo”. O texto segue dando destaque a inovação, um credo que deve ser 

seguido, e ao impossível “Botar fé naquela ideia que no início parecia inviável, mas que 

depois muda o mundo para sempre”. Os malucos, segundo o texto, serão os gênios de amanhã  

e que a mediocridade não compensa, mas graças aos “malucos” como os publicitários que têm 
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suas peças expostas no anuário – ele próprio um símbolo da inovação e criatividade – os 

anunciantes transformaram marcas desconhecidas em ativos de bilhões de dólares. E as 

agências como parceiras nessa empreitada criativa. O discurso é ufanista e parece nem fazer 

parte de um anuário onde o tom é triste, desesperançado, violento, em corporalidade 

dilacerada, sangrando, de trabalho mecânico e impessoal, de valor de uso sem valor de troca, 

de distopia e não da utopia que esse mundo de consumo Coca-Cola, Nike e Apple representa. 

O sujeito publicitário que emerge dessa trama discursiva tem também o traço da 

contrariedade, do inconformismo, da desesperança, que é possível apreender inclusive em seu 

contraponto: o discurso eufórico, descolado da realidade concreta, reforça o tom do 

desencanto diante das condições da produção publicitária em nosso tempo. O texto do 

comercial que o presidente se refere segue como embalagem para o sujeito publicitário. Seu 

título é Think Different
17

 

 Concluímos identificando que o não-dito do discurso está exatamente no que está 

dito no discurso do tema, na forma do trabalho estranhado, no que é proposto como imaterial 

e inserido na modernidade, mostra-se material e igual ao que era feito no passado. Passado, 

presente e futuro estão representados na construção discursiva autorreferente deste anuário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

17
 O texto completo encontra-se no Anexo. 
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5.1.4 TRIGÉSIMO TERCEIRO ANUÁRIO DO CLUBE DE CRIAÇÃO DE SÃO PAULO.  

A CENSURA AUTORREFERENTE 

 

 

Figura 27. Capa do 33o. Anuário do CCSP. 

 

 O 33
o
. Anuário, além de vir em uma caixa (luva, em linguagem gráfica), traz uma 

novidade interativa para quem o consulta: o texto que toma toda a capa apresenta duas leituras 

graças ao material plástico a simular tridimensionalidade que foi colocado sobre  a capa: a 

primeira leitura, com a maior parte das linhas rabiscada para não mostrar o conteúdo do 

discurso; a segunda, com o texto pleno que só aparece se for inclinado ligeiramente. E o texto 

nada mais é do que a própria Carta do Presidente, que nessa edição do anuário salta do 

interior e revela a todos seu conteúdo, seu significado.  
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Figura 28. Capa do 33o. Anuário do CCSP, com ligeira inclinação para mostrar seu conteúdo total. 

 

 Texto e intertexto confundem-se graças ao truque de produção, mas a mensagem é 

clara: uma nova disposição “profissional” é a lei estabelecida para o campo a partir desse 

manifesto. Curiosamente, o presidente dessa gestão é o presidente da agência brasileira que 

mais troféus conquistou no campo internacional representado pelos principais festivais de 

publicidade, como Cannes e Londres, cuja formação é de direção de arte. O anuário, fundado 
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por diretores de arte, que privilegia a imagem desde seu início, nessa edição tem sua 

mensagem passada exclusivamente por palavras. Pelo discurso político que impõe aos 

associados, a plateia prioritária, um profissionalismo e eficiência no produto do trabalho. 

Entendamos que aqui está sendo feita uma autocrítica por um novo presidente que a impõe. 

Uma imposição que claramente assume o lugar da censura, ao cobrir as palavras de forma a 

esconder o discurso original. Um revisionismo que atinge diretamente o interesse de todos os 

que buscam no anuário a grande vitrine para seu trabalho. Voltamos a encontrar a queixa do 

campo contra as “...pesquisas, os clientes medrosos e briefings medíocres”. Mas que, dessa 

vez, vão além e tocam nos  jogar com a realidade de fazer criações que iriam satisfazer apenas 

os egos, os chamados “gasparzinhos”
18

, próprios dos concursos publicitários. 

  

 

 

Figura 29. Identificação interna do 33o. Anuário do CCSP. 

 

 

 

                                                 

18
 Nota do autor: “gasparzinho” é uma paródia para o anúncio e/ou peça publicitária “fantasma”. O termo 

significa que ela (a peça) não existe como solução para um problema de comunicação com o mercado, mas 

sim para participar de um festival. O termo surgiu numa das edições do Festival de Cannes, a partir de um 

comercial espanhol de alta criatividade comunicando argumentos de venda fictícios sobre um produto que não 

existia. O Brasil ficou conhecido por inscrever muitas peças fantasmas. 
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 O presidente do CCSP – o autor que assina como sujeito da comunicação – instituído 

na função de orador, enunciador que se dirige à sua audiência investido de autoridade (Meyer, 

p. 35). Ele manda. Ele ordena que assim seja feito. Por seu comando, o júri foi o mais 

rigoroso de todos os tempos. Os cortes foram feitos, a auto-indulgência punida com a censura. 

 

 

Figura 30. Página dupla que identifica o anunciante do ano do 33o. Anuário do CCSP. 

 

 

 Nem os anunciantes escaparam, as citações das marcas reduziram-se apenas à 

escolhida para representar o anunciante do ano, censurando-se as outras possíveis 

concorrentes. O que não está dito no discurso, mas o atravessa, é que este anunciante faz parte 

dos que são atendidos pela agência a qual pertence o presidente. Uma contradição encontrar 

no puritanismo weberiano do texto – trabalho, seriedade etc. – um fato que pode ser 

interpretado como não ético. Afinal, o ethos investido na figura do autor, e que deveria 

auxiliar na construção do ethos do sujeito publicitário perde sua força. Ou seja, o ethos 

imanente a projetar uma imagem para o público, e o não-imanente: o que é efetivamente. 

 Voltamos para Maingueneau ao lembrar que esse é um “discurso maximamente 

autorizado” (p. 44) e, portanto, não identificado plenamente pela sociedade em geral. Em 

nenhum momento notamos nas páginas do anuário, nas que expõem a retórica do manifesto 
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do campo e da construção do ethos do publicitário, qualquer arroubo criativo. No entanto, é 

inovador por se desprender da historicidade do campo. Talvez seja o maior exemplo de que os 

anuários são categorizados como “discursos constituintes” que relembramos ter a função 

simbólica de ser fonte, princípio e comando, poder e centro de onde emana a autoridade 

(p.37). 

 

 

Figura 31. Peças selecionadas para premiação do 33o. Anuário do CCSP. 

 

 Retomando à capa do trigésimo terceiro anuário e utilizando a incompletude do texto 

censurado como parâmetro, ou chave para decifrar o não-dito, vamos encontrar um discurso 

diferente do pretendido pelo autor em sua posição privilegiada de presidente do CCSP. O 

texto que resta após os cortes feitos a caneta hidrocôr, que na memória discursiva sustenta a 

formulação identificada com a do ato de um censor, revela que “este livro cheio de 

gasparzinhos e clichês você (plateia – campo publicitário) não gosta”. Porém, ao levantar a 

censura, um discurso moralizante, regulador, que aparentemente se fecha ao diálogo com o 

interlocutor – o sujeito enunciador identifica a polêmica do discurso e busca neutralizá-la com 

efeito de discurso autoritário. Eis um traço do ethos que se impõe neste anuário. Esse ethos 

autoritário endurece o discurso, a partir de uma corporalidade seca, direta, sintética, 

impactante no uso da estética da interdição da palavra. Portanto, esse livro sem a censura da 
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caneta “hidrocôr”, o sujeito publicitário deve gostar. Ocorre aqui um deslize que tão bem o 

publicitário utiliza na construção discursiva a favor do ethos de diferentes marcas. Assim, 

todas as páginas “censuradas” do anuário significam fatos que você (plateia – campo 

publicitário) não gosta. Pois estas são as que revelam o júri escolhido, as peças inscritas, o 

próprio discurso constituinte.  

 

 

Figura 32. Página dupla com jurados de imprensa do 33o. Anuário do CCSP. 

 

 Concluímos identificando nesse anuário que o consumo não está representado 

diretamente. O consumo está no próprio discurso de volta às origens do significado do 

trabalho publicitário. A simbologia autorreferente é a de buscar a excelência perdida no ato de 

vender um produto, ato que o antropólogo Everardo Rocha atestou em pesquisa junto a 

publicitários cariocas ser um fim simplório diante da “nobre” missão que a busca da ideia 

original significa. O mesmo discurso encontrado nesse anuário faz parte da memória 

discursiva do campo publicitário, conforme citações feitas por grandes nomes da publicidade 

mundial como David Ogilvy e Claude Hopkins presentes nesta dissertação. Excelência que só 

será atingida se a criatividade for traduzida na grande ideia que venderá mais e mais produtos, 

impulsionando o consumo, ressalta o mesmo sujeito do discurso que “censura” a todos. 
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5.1.5 TRIGÉSIMO QUARTO ANUÁRIO DO CLUBE DE CRIAÇÃO DE SÃO PAULO.    

A VERBA SUMIU.  

 

 

Figura 33. Capa do 34o. Anuário do CCSP. 

 

 O contexto sócio-histórico é a base do intradiscurso que localizamos nesta edição do 

anuário, última da série que nossa análise pretende investigar. No intervalo de 2008 a 2009 a 

economia mundial sofre um revés, conforme texto do jornalista Clóvis Rossi: 
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Mas o que definiu de fato a vitória de Barack Obama foi o outro 11 de 

setembro da década, ocorrido, para ser preciso, no dia 15 de setembro de 

2008. 

 Foi o dia em que o governo Bush deixou quebrar a casa bancária Lehman 

Brothers, o que funcionou como catalisador de uma crise financeira que já 

vinha de antes. 

 O terror das finanças, tal como o que viera dos céus, espalhou-se muito 

além do 15 de setembro. Seus efeitos voaram além de Wall Street, a ruazinha 

que, por abrigar a Bolsa de Nova York, é tratada como símbolo do 

capitalismo e, por sinistra coincidência, fica muito perto do local onde 

estavam fincadas as Torres Gêmeas. 

Ao contrário da “guerra ao terror”, que se moveu com a lentidão inexorável 

dos blindados, a “guerra financeira” teve o contágio imediato, fulminante, 

típico da nova era das comunicações eletrônicas. 

 Pela primeira vez na história, o mundo conheceu um movimento 

sincronizado: todas as economias – ricas ou pobres, emergentes ou em 

desenvolvimento, da Europa, da Ásia ou das Américas – embicaram para 

baixo. Para a recessão, no pior dos casos, de resto os mais numerosos, ou 

para a desaceleração (casos da China e Índia) ou para o crescimento zero 

(caso do Brasil) (ROSSI, C. Terror, no ar e na banca, marca a década. Folha 

de São Paulo, O balanço da década. quinta-feira, 30 de dezembro de 2010. 

pg. 5). 

 

 Encontramos nessa contextualização resumida muitas das previsões feitas por Gorz 

ao analisar a sociedade capitalista e a globalização. Encontramos também uma explicação do 

reflexo havido no anuário, pois como a reportagem nos lembra: o impacto foi fulminante em 

todas as economias do mundo porque a nova era das comunicações assim o permitiu. 

Crescimento zero na economia brasileira significou corte ou recuo de todos os investimentos. 

A publicidade, como a história repete, é um dos primeiros gastos a ser cortado pela empresas. 

O campo publicitário refletiu a situação e a refratou de forma divertida, metaforizando uma 

situação de penúria reconduzindo o discurso publicitário sofisticado endereçado à sociedade 

de consumo contemporânea aos primórdios da comunicação feita na feira livre. Uma 

linguagem própria que se contrapõe à linguagem publicitária voltada para a construção de 

marcas e universos simbólicos, uma estratégia da mensagem que cria narrativas que envolvem 

as mercadorias contrapondo-se à argumentação pelo preço, sem qualquer sinal das manobras 

da retórica persuasiva, tendo por função o caráter imediato e direto do apelo à venda, típico do 

setor varejista. O afeto está aqui tocando o momento da economia, a ameaça do retorno ao 

passado sem glamour. O papel é de toque rústico, o mesmo que é utilizado para embalagem 

de frutas. A cor assemelha-se ao sépia, que imediatamente aciona a memória discursiva 

remetendo a imagens do passado. Da posição privilegiada que o sujeito publicitário 

responsável pelo tema deste anuário, cuja formação em direção de arte já é colocada no 



 

 

125 

testemunho que coloca ao discorrer sobre o tema, encontramos seu desapontamento por viver 

naquele momento de corte orçamentário. Seu discurso é popular, identifica sua personalidade 

com a torcida de seu clube, o Corinthians, e na adversidade que acompanha seus torcedores. 

Sua frase é emblemática: “Justo no ano em que fui convidado para ser o diretor de arte do 

Anuário, o mundo é assolado pela maior crise econômica dos últimos tempos”. Encontramos 

aqui indícios claros da construção e manutenção constante do ethos do sujeito publicitário. 

Ele é campeão na luta contra a adversidade, seja vinda dos prazos, do anunciante, do 

atendimento, da situação econômica. Mas a solução criativa, pois esse é a sua tarefa no 

mundo do consumo, é a de fazer do negativo, o positivo. Reconhecendo que todos foram 

afetados, anunciantes, agências, produtoras, e o próprio , o herói publicitário entra em ação 

fazendo das trevas a luz. Ou melhor, do número do presente anuário – trinta e quatro – a 

quantia a ser gasta para produzi-lo. 

 

 

Figura 34. Página dupla que exibe o tema e o esquema de produção do 34o. Anuário do CCSP. 

 

 A ideia da produção e seus limites quase impossíveis é contornada numa 

demonstração de como unir o trabalho do artífice que Sennet (2009) tão bem definiu, com a 

tecnologia que foi acionada para atingir o objetivo. Eleutério Prado (2006) caracteriza como 

pós-grande indústria, dominada por conhecimentos inerentes aos trabalhadores e também das 
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máquinas de alta tecnologia. O sujeito publicitário prova como os saberes científicos, 

tecnológicos e produtivos podem ser reunidos para atingir objetivos retóricos de 

caracterização do ethos. Entendemos assim como a força do trabalho – no caso, o publicitário 

– depende de sua subjetividade. Roseli Figaro (2006) comprovou isso ao pesquisar o fazer do 

comunicador, encontrando um trabalhador que depende de sua formação técnica e científica. 

Assim como os programas televisivos que revelam os segredos da publicidade fetichizando a 

criatividade, todo o processo é revelado. As entranhas da criação de uma ideia parecem 

expostas, porém nada revelam. Ao contrário, mantém o discurso do sujeito publicitário como 

detentor de um valor de troca (se o considerarmos mercadoria, conforme Bauman), 

inestimável para as empresas anunciantes, através das narrativas e da retórica que ele acionará 

para a formação ou manutenção de uma marca. O sujeito publicitário, inconformado com a 

desvalorização do seu trabalho, assume para si a atribuição desse valor. Seu ato de utilizar, 

por conta própria, uma verba que simboliza as condições precárias de seu trabalho e delas 

extrair sua criatividade é uma estratégia para a construção desse valor. O ethos desafiador e 

autoconfiante entra em choque com o sentido do desencanto, traço de anuários dos anos 

anteriores, como apontamos nas análises que antecederam a esta. 

 A carta do presidente é colocada com toda a caracterização de pobreza que o tema 

exige. O discurso, porém não toca em nenhum momento a situação econômica. Encontramos 

um discurso muito parecido com o trigésimo anuário, aquele que abriu a série, pois é mais um 

elencar de realizações ao final do mandato de dois anos, bem dentro do gênero político. O 

autor assume o discurso publicitário ao iniciar as realizações com a seguinte frase: “Bem, vou 

começar correspondendo às expectativas e falando bem de nós mesmos”. Isso é o que o 

sujeito publicitário faz para um produto: fala bem dele, constrói seu ethos, assume um tom de 

voz, persuade pelo afeto. No decorrer do discurso encontramos também reflexos da imposição 

de exigências para a inscrição de peças publicitária e do rigor no julgamento. O campo foi em 

parte refratário a esse comando, mesmo diante do elevado capital social que é detido pelo 

presidente. E o tempo novamente é trazido à discussão, culpado por não permitir que muitas 

outras ações fossem empreendidas. Essas ações ficam sugeridas e por elas pode-se notar uma 

tendência a abertura do CCSP para outras atividades que hoje são acessórias, porém já 

dominantes no exterior. Para onde a verba dos anunciantes tender, assim o campo em sua 

direção irá. 
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Figura 35. Carta do presidente do 34o. Anuário do CCSP. 

 

 

 O não-dito desse discurso é que apesar dos arroubos criativos para reduzir a 

produção do exemplar, está na constatação de que o resultado, apesar de parecer pobre, não o 

é. Ao contrário, a sofisticação de produção desse último anuário com a tiragem de 3.000 

exemplares, possivelmente teve um custo igual ou acima do anterior.  

 Concluindo: tudo faz parte da retórica do campo. As formações discursivas presentes 

escondem as condições de produção. E se, resgatando um saber popular, quem gosta de 

pobreza é rico, encontramos o campo publicitário a incorporar a estética da pobreza, da 

“fome” – como uma espécie de marca intertextual que guarda traços dos significados da 

produção cinematográfica brasileira que se encaixa no rótulo de “cinema novo” –, enquanto o 

consumo continua. A identidade cambiante, o ethos cambiante do publicitário, neste mais 

recente projeto gráfico (até a conclusão desta dissertação, o trigésimo quinto não havia sido 

lançado) revela o processo de produção, a divisão do trabalho, a criatividade diante dos 

obstáculos, o humor cínico e auto-depreciativo. O consumo que não deve parar, nem o 

trabalho do publicitário que continua a viver o estranhamento. Ele neste anuário se apresentou 

como um bricoleur por excelência, um artista explorado, um vendedor, um empresário. O 

consumo do produto anuário do CCSP corresponderá assim ao consumo do momento 
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histórico, do diálogo que ele faz com a sociedade, de como ele expõe suas fraquezas irreais, 

pois afetar passa pela emoção. 

 

 

Figura 36. Última capa do 34o. Anuário do CCSP. 

 

 

5.2 CONCLUSÕES PARCIAIS DAS ANÁLISES. 

 

 Tomados na sequência, os cinco anuários que configuram o corpus analisado nesta 

dissertação, parecem apresentar um clamor pela identidade do ethos do sujeito publicitário em 

um momento que são estabelecidas mudanças ameaçadoras para o seu trabalho. O imaginário 

sobre a profissão está sendo alimentado por uma produção simbólica de discursos 

autorreferentes que parecem fugir do estabelecido pela retórica anteriormente explorada. Será 

que uma das profissões mais criativas e glamorosas pode ser representada por um  trabalho 

permeado de desafios que chegam a colocar a vida em risco? Por um açougueiro e suas 

práticas que, no mínimo, causam choque estético? Por uma representação de censura ao ethos 

do auto-elogio feita pelo próprio campo? Ou pela limitação de recursos que atingem o nível 

da pobreza extrema? Essas questões foram surgindo conforme a análise do corpus ia 

revelando que o ethos, a priori único, ia se modificando em um processo pendular, atingindo 
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dois extremos num mesmo anuário. Aquilo que identificamos como ethos cambiante tomou 

conta do discurso que representa o mundo do trabalho publicitário. O “eu sou isso, e não 

aquilo”, ou seja, a própria definição do ethos encarregou-se de levantar as dúvidas presentes 

no discurso do publicitário, investido da legitimidade que o campo representado pelo CCSP 

lhe conferiu. 

 A imaterialidade do consumo é flagrante também no mundo do trabalho publicitário. 

O sujeito publicitário, como uma mercadoria exposta para consumo, mostra estar 

impossibilitado de mostrar uma corporalidade fixa para seu ethos em contextos socioculturais 

mais amplos. Na reserva de estereótipos que o sujeito publicitário se vale na produção de seu 

trabalho, aparentemente alguns dos mais negativos foram utilizados para simbolizar a 

atividade. As paráfrases utilizadas na confecção dos anuários hora remetem ao consumo (30
o
. 

anuário), hora ao trabalho (31
o
. e 32

o
. anuários), hora ao campo (33

o
.), hora ao contexto da 

economia (34
o
.). Nesse percurso de cinco anos, o ethos publicitário partiu de sua razão de ser 

imediata, sua função na sociedade de consumo, para uma revelação da estrutura material mais 

simples: o último exemplar do anuário mostra a estrutura básica do trabalho e, até mesmo, do 

meio utilizado(o livro anuário) na sua mais simples apresentação e produção. A venda do 

trabalho do publicitário, que estava explícita no 30
o
. anuário, escondia as condições de 

produção. O discurso passou para a tentativa de explicitar as condições de produção, sem que 

o estranhamento fosse deixado de lado nos dois anuários sequentes. A autocensura expõe uma 

perspectiva nova, pois a censura até então levantada nos anuários anteriores vinha dos 

anunciantes e da própria sociedade. No último anuário analisado, volta o discurso a enaltecer 

a criatividade para superar adversidades e a total dependência da sociedade de consumo, que é 

seu meio e seu fim. Assim, da posição discursiva que legitima o sujeito publicitário, seus 

discursos e dizeres acabam por apanhá-lo. Talvez seja mesmo esse um momento de transição 

que nossa análise refletiu.  

 O sujeito publicitário parece construir como significação de seu trabalho um discurso 

que expõe, de forma estranhada, momentos de euforia e descolamento da realidade se 

contrapondo com momentos de desencanto e perda de uma atividade que sempre se 

autorreferenciou como lúdica e artesanal. 

 O ethos do sujeito publicitário apresenta-o como um devoto à sua atividade, sempre 

buscando seu mundo ideal para exercer aquilo que acredita ser uma das mais nobres 

profissões. Um mundo construído narrativamente, talvez mais sustentado pelo ideal de 

profissão alimentado quando da decisão de exercê-la, ou derivada da sua imagem idealizada 

de outros tempos. O estranhamento que destacamos parece ficar por conta das condições 
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adversas existentes no cenário contemporâneo, nos obstáculos vários que o impedem de 

desempenhar sua “nobre missão”, no próprio campo que delimita politicamente suas ações e 

pretensões. 

 O consumo é apresentado de uma forma às vezes direta (30
o
. e 34

o
. anuários), mas 

geralmente distante, quase ignorada (31
o
. ,32

o
. e 33

o
). O sujeito publicitário assume-se como 

grande estrategista e articulador dos meios persuasivos que construirão marcas, serão as vozes 

das mercadorias numa sociedade de consumo que ele além de pertencer, ajuda a manter. 

Apesar disso não ficar presente em seu discurso que, muitas vezes, é cínico e pretende ser 

distanciado ideologicamente. O consumo também precisa de seus salvadores e heróis em luta 

para a sobrevivência da sociedade. O consumo necessita de alimento e de quem faça o 

trabalho “sujo” para prepará-lo. O consumo precisa da liberdade para a expressão da verdade 

que a ideologia comanda. E, finalmente, o consumo precisa da simplicidade perdida. Da feira 

livre da alta tecnologia ameaçadora, que também consome o artífice. 

Nas metáforas, metonímias, hipérboles, analogias, e alegorias, identifica-se o sujeito 

publicitário cuja subjetividade foi alimentada por uma interdiscursividade que ajudou a 

formar o ethos da profissão. Mas, esse ethos parece estar em discussão dentro do próprio 

campo que já não vê como no passado. A culpa parece vir do futuro, justificada pelos 

obstáculos que sempre existiram nesse trabalho imaterial. 
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5.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 No percurso desta dissertação sobre as significações do trabalho publicitário, através 

das representações da atividade nos discursos autorreferenciais, acreditamos ter dado uma 

pequena contribuição no estudo da comunicação e nas práticas de consumo. 

 Ao estudarmos o campo da comunicação identificamos que o desenvolvimento 

tecnológico, responsável tanto para o desenvolvimento da sociedade como um todo, bem 

como da atividade da publicidade, teve e tem um papel de destaque. O trabalho publicitário, 

inserido na vida social, muniu-se também das trocas simbólicas partilhando sentidos. 

Conforme França (2001), a publicidade é uma das muitas atividades profissionais da 

comunicação, uma prática social. O fazer publicitário, representado pela voz do sujeito 

publicitário, é responsável por desenvolver a retórica das marcas e dos anunciantes que as 

detém, incorporadas em mercadorias ou serviços que impulsionam a sociedade de consumo na 

contemporaneidade. O trabalho publicitário está sintonizado com a modernidade, seus 

desdobramentos sociais, políticos e econômicos. Este ato de publicizar, conforme definiu 

França (2006), que aciona informações, imagens e narrativas identifica-se com os objetivos da 

publicidade. Mas não com o trabalho. 

Ao ingressar no estudo da sociedade de consumo, acompanhamos o surgimento do 

consumidor, par e passo com o processo de industrialização da sociedade e do posterior 

recurso do crédito para alimentar o processo de compra da produção, agora seriada. No 

desenvolvimento dessa sociedade, que recebeu também as novas mediações que a tecnologia 

propiciou, encontramos a mercadoria transformada em signo. Baudrillard identificou essa 

qualidade, já adiantada pela conceitualização feita anteriormente por Marx, implicando ter a 

mercadoria um valor simbólico que não resultou do trabalho. 

Abordamos também como o fetiche da mercadoria foi interpretado por Haug que, ao 

estabelecer o conceito de sua estética, preparou todo um arcabouço de possibilidades de 

análise do processo que o consumo já vinha utilizando. Essa discussão surge a plena força na 

contemporaneidade, Haug fala sobre a intervenção do entretenimento relacionando-o com a 

própria venda. Um conceito que auxiliou nossas análises ao revelar que o próprio publicitário 

transformara-se em mercadoria, além de usar o entretenimento como mediação em seu 

trabalho. E sua atividade também se revestiu de um fetiche, escondendo a realidade do 

trabalho e do estranhamento que o sujeito publicitário vivenciou e vivencia. Possivelmente 

isso ocorreu por discursos autorreferentes que o campo publicitário tratou de mediar, 

construindo um ethos para consumo da sociedade e para si. Caminhamos assim na discussão 
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sobre a produção publicitária. Percorremos pela história da publicidade como a atividade foi 

passando de mera divulgadora das qualidades do produto – valor de uso – para a instituição de 

uma marca ligada aos respectivos anunciante, através de recursos da retórica. Como citado 

acima, incorporou-se assim às marcas qualidades – valor de uso – graças à construção do 

ethos. O produto (Marca) é isso, não aquilo. Essas demandas foram sendo maiores com a 

entrada no século XX, levando a produção publicitária a desenvolver com maior ênfase a 

persuasão. Encontramos nos teóricos da comunicação e do consumo respostas para o fazer do 

publicitário, agora um sujeito instituído de legitimação pelo mercado, pois seu trabalho 

passara a ser reconhecido, inclusive por aspectos negativos do consumismo, como pelo campo 

que tomava forma. 

O novo, a inovação tecnológica, estar sempre na moda, transformaram-se em ordens 

ditatoriais que também instalaram-se na produção publicitária. Assim como nos discursos 

autorreferentes. O sujeito publicitário além de utilizar as novas tecnologias na produção de 

seu trabalho, também deve lutar para ser reconhecido como novo, inovador, original na 

estética de sua “embalagem”. 

Identificamos o trabalho publicitário como uma mercadoria que é gerada por um 

processo industrial que adquiriu novos contornos no momento em que sua produção recebeu 

aportes de tecnologia, passando de uma linha de montagem para um perfil mais identificado 

com o toyotismo. Essa constatação nos auxiliou ao perceber que essas grandes mudanças que 

passa a atividade publicitária influenciam diretamente nos discursos autorreferentes e na 

simbologia convocada para representar seu medo. Medo ao novo. 

  Um recorte foi feito dentre as várias formas e meios que o sujeito publicitário utiliza 

na contemporaneidade para construir seu ethos. A mediação escolhida foi o Clube de Criação 

de São Paulo, que edita um Anuário com as melhores peças das várias modalidades do 

discurso publicitário julgadas por representantes reconhecidos pelo campo publicitário. O 

anuário em si, um livro, provou ser – conforme suspeitávamos – o encarregado de levar o 

manifesto do campo para seus integrantes e para a sociedade. A voz que dialoga com a 

sociedade, responsável direta pela constituição do ethos constituído, reconhecido e alimentado 

do publicitário.  

 Para a análise do sujeito colocado na posição privilegiada de gerador das 

representações simbólicas de seu trabalho, chegou-se à análise de discurso para tentar 

apreender como este se posiciona e possivelmente entender como expõem seu mundo 

particular. Silverstone (2005) advoga que no exame retórico da mídia encontram-se como os 

significados são produzidos e arranjados. E assim o fizemos. 



 

 

133 

 Os cinco últimos exemplares do anuário do CCSP foram escolhidos para ser o corpus 

desta dissertação. E do conteúdo dos discursos presentes, da construção discursiva e da 

retórica tanto textual quanto visual, extraímos possíveis respostas para o objetivo de 

evidenciar os sentidos do trabalho publicitário por meio das vozes do próprio campo, o mundo 

do trabalho publicitário. Esses cinco anuários manifestaram a ocorrência de um discurso só 

que vai se atualizando conforme ele se desenvolve diacronicamente, expondo sincronicamente 

as posições do campo na constituição de seu ethos retórico. 

A questão colocada de como o publicitário constrói os significados a respeito de seu trabalho 

através dos discursos autorreferencias revelou a presença dos mesmos recursos retóricos 

utilizados para marcas e produtos. Com a utilização da AD conseguimos antever essa 

ocorrência das práticas discursivas publicitárias. 

 O sujeito publicitário revelou-se como um praticante de comunicação que, como 

qualquer outro sujeito, utiliza-se de dizeres apropriados de outras situações discursivas já 

estabelecidas. A memória discursiva publicitária não nos pareceu ser acionada com a 

constância que se poderia inferir pela representatividade do meio anuário. Ao contrário, 

percebemos sempre o mesmo discurso queixoso de um ideal corrompido por aqueles que 

identificamos como sua plateia: a própria razão de ser da publicidade. O ethos do sujeito 

publicitário ideal, o glamour da profissão, a direta identificação com a criatividade – lugar 

reclamado e sempre divulgado –, o distanciamento de sua verdadeira função de “vendedor”, 

do prazer do trabalho, da elevada remuneração; tudo isso sofre o que Orlandi (2007), citando 

Pêcheux, identifica como “esquecimentos”.  

 Por outro lado, a devoção ao trabalho permanece. Encontramos nas enunciações 

diretas e nas indiretas, o orgulho de tentar fazer o melhor apesar dos obstáculos que vão se 

ampliando. Na sequência dos anuários que caracterizam nosso corpus, podemos acompanhar 

como as ameaças ao trabalho ideal e que deve ser reconhecido pelo campo é aviltado por 

prazos, julgamentos por não profissionais, julgamentos da sociedade, julgamentos do próprio 

campo, da limitação de verbas e da verba alocada para o desenvolvimento do trabalho 

publicitário. 

 Através das análises feitas, constatamos a ocorrência desse ethos dividido. No 

mesmo anuário encontram-se ambos, às vezes diretamente no tema que define a edição e, 

portanto, permeia todo o anuário; ou implícito em metáforas apoiadas na imagem de outras 

atividades profissionais, para encobrir o estranhamento da própria profissão. O ethos 

cambiante pode ser representativo da imaterialidade do trabalho frente a materialidade 

objetivada. O produto que se torna o sujeito publicitário a ser negociado como moeda de troca 
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pelas agências que o contratam, pelo anunciante que “aluga” seu conhecimento para dar 

forma e voz a sua marca. Seu trabalho, na maior parte do tempo em que está no exercício 

direto da profissão (direto porque o trabalho, como Gorz e Sennet lembram, também se 

amplia no período de descanso para aquisição de mais conhecimento) e da constante 

manutenção de sua qualidade como mercadoria desejada em função dos troféus que 

conquistou no campo. O ethos cambiante pode também estar relacionado com a própria 

produção para consumo dos empregadores. O papel do sujeito publicitário criativo é deixado 

de lado para que assuma o lugar – na prática das agências de publicidade como fábricas de 

discursos – de intermediário no processo de vendas. Explica-se que a tão decantada criação 

publicitária identificada nos anúncios publicitários premiados pelo CCSP não se encontra 

amiúde nas campanhas e anúncios que dominam nos meios de comunicação. Essa publicidade 

que “vende” não está presente no discurso dos anuários. Nos discursos, manifestos de 

irritação contra a sociedade politicamente correta, nota-se o estranhamento da profissão. 

Afinal, o sujeito publicitário vive essa dicotomia de fazer o diferente e criativo para galgar 

posições dentro do campo através dos troféus que o CCSP distribui, e o fazer o mesmo 

discurso parafrásico que a mercadoria necessita segundo ordem do anunciante e de seus 

objetivos de mercado. 

 Acreditamos que esta dissertação possa levantar muito mais questões do que as 

poucas que tentou desvendar. A sequência de anuários que configuraram o corpus objetivava 

descobrir muitas simbologias para a constituição de um único ethos do sujeito publicitário. O 

resultado mostrou-se parcial diante da enorme quantidade de nuances que impregnam os 

vários discursos descobertos. Esta dissertação é encerrada (assumindo a incompletude e a 

necessidade do fechamento, mesmo que aberto a novos questionamentos) como um convite 

para que outros possam dar continuidade à tarefa de revelar mais facetas que o trabalho do 

sujeito publicitário esconde. A identificar se outros anuários anteriores confirmam o ethos 

cambiante ou se este é reflexo de uma possível perda de identidade que o sujeito publicitário 

passa a vivenciar. A explorar os mecanismos que conformaram o campo publicitário e como 

se preparam para a ocorrência das fortes mudanças tecnológicas que estão explodindo o 

trabalho publicitário em mutações de forma, mas com o mesmo conteúdo. 

 O objeto de estudo dessa dissertação, o lugar privilegiado assumido pelo sujeito 

publicitário que “fala” de si, levado pela comunicação presente nos anuários configurado 

como o devido meio a representar o campo, corresponde antes de tudo ao consumo ao diálogo 

social em que a voz publicitária se coloca e responde, tanto a suas questões internas, quanto 
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ao espírito de seu tempo com a sociedade que consome e é consumida. O ethos que afeta a 

sociedade, afeta o sujeito publicitário desde o momento que este se tornou consumidor.  

 Esperamos que os resultados das análises feitas e das conclusões parciais venham a 

servir de base para futuras investigações sobre a comunicação e o consumo. 
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ANEXO 

32. Anuário do Clube de Criação de São Paulo 

Carta do presidente 

 

Garotos e garotas do futuro, estejam vocês nos anos 2200, 3188, 4120 ou além. Se algum de 

vocês estiver lendo esse velho livro empoeirado, saiba que uns poucos caras que trabalhavam 

em comunicação, no distante ano de 2007, tentaram criar envolvimento com os consumidores 

daquela época de uma forma original. Essa busca pelo novo está registrada nesse amarelado 

livro. Nesse mesmo ano, um cara chamado Steve Jobs, talvez um dos melhores marqueteiros 

do então momento, revolucionou o mercado lançando o IPhone da Apple, um telefone, mas 

que na verdade foi o melhor evento publicitário do ano. Não tanto pelos anúncios ou o 

comercial da campanha, mas sim pela inteligência, pela modernidade, pela pertinência e pelo 

carisma do produto em si e de sua estratégia de lançamento. Esse mesmo cara aprovou, no 

ano de 1998, um comercial antológico que definia muito bem o poder que possuem os seres 

humanos que acreditam que o mundo pode e deve ser mais criativo. Esse filme deixava claro 

que, em qualquer era, o que faz a diferença é acreditar na inovação, no impossível. Botar fé 

naquela ideia que no início parecia inviável, mas que depois muda o mundo para sempre. Os 

malucos capazes de acreditar nisso hoje serão os gênios de amanhã. Abaixo segue o texto da 

campanha “Think Different” da Apple, que faz uma ode à originalidade, sem a qual seria 

insuportável viver. Pelo menos para os visionários. Esse é o meu comercial de cabeceira. E eu 

gostaria de dividir ele com vocês junto com esse velho livro. Esses registros históricos são 

para lembrar a vocês que não importa em que mundo, planeta ou célula interestelar você viva 

hoje, a mediocridade não compensa. Eu dedico esse 32
o
. Anuário do CCSP aos malucos que 

continuam acreditando na magia da comunicação. No poder da sedução que a imaginação tem 

de tocar os corações dos homens e de revolucionar suas vidas. Esses loucos, como os 

acionistas da Apple, da Coca-Cola, da Nike e tantas outras marcas avaliadas em bilhões de 

dólares. Esses clientes e suas agências, que desde os tempos em que tinham poucos centavos 

para investir apostaram nas ideias como único caminho para o sucesso. 

 

* Para os malucos, os desajustados, os rebeldes, os encrenqueiros, os que não se encaixam, 

aqueles que vêem as coisas de forma diferente. Não apreciam as regras, e não possuem 

respeito pelo status quo. Você pode citá-los, discordar, glorificar ou difamá-los. Mas a única 

coisa que não poderá fazer é ignorá-los, pois eles causam mudanças, empurram a raça humana 
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adiante. E enquanto alguns os vêem como malucos, nos os vemos como gênios, pois aqueles 

malucos o suficiente para achar que podem mudar o mundo são aqueles que o fazem. 

Carta do Presidente – Jáder Rossetto 

 

 


