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RESUMO 

 

 
Esta pesquisa tem como objeto as lógicas de legitimação do campo publicitário brasileiro no processo 

de sua autonomização relativa, a partir de uma visada sobre a publicidade criativa. Considerando-se 

que o discurso sobre a publicidade criativa é consumido como bem simbólico e valorizado pelos 

agentes do campo, formulamos nosso problema de pesquisa: como o campo publicitário brasileiro 

consolida sua autonomia relativa, a partir dos discursos sobre os critérios de premiação presentes nas 

Cartas dos presidentes publicadas nos anuários do Clube de Criação de São Paulo, bem como dos 

discursos da publicidade criativa expressos em peças premiadas com medalha de ouro pelo referido 

Clube? O objeto empírico é composto por dois corpora: 40 Cartas dos Presidentes do Clube de Criação 

e 103 Peças impressas que receberam medalha de Ouro (1975-2015) pelo Clube de Criação que, além 

de ser legitimado pelo campo publicitário brasileiro, publica ininterruptamente, há 40 anos, um 

Anuário que registra os melhores trabalhos.  Temos como objetivo principal problematizar as lógicas 

de legitimação do campo publicitário brasileiro, a partir de uma visada sobre a publicidade criativa. E 

como objetivos secundários: estabelecer relação entre alguns momentos da sociedade de consumo 

brasileira com o desenvolvimento do campo publicitário em nosso país; analisar o subcampo da 

criação publicitária no contexto da revolução criativa, que dá origem ao que se denomina publicidade 

criativa; analisar os ditos e não-ditos da formação discursiva publicitária, particularmente aqueles 

relativos a critérios de julgamento; analisar os elementos técnicos (recursos criativos) responsáveis 

pelo que denominamos distinção criativa das peças premiadas; identificar os critérios tácitos ou 

explícitos envolvidos na avaliação e julgamento de peças publicitárias no contexto da premiação e de 

legitimação do campo publicitário brasileiro. A tese é composta por duas partes, cada uma subdividida 

em dois capítulos. Na primeira parte, no capítulo 1, a partir dos estudos sobre campo do sociólogo 

francês Pierre Bourdieu, refletimos sobre as lógicas de legitimação e os processos de autonomização 

relativa do campo publicitário brasileiro; já no capítulo 2, dedicamo-nos particularmente ao subcampo 

da criação publicitária. A segunda parte deste trabalho dedica-se à analise dos dois corpora que 

integram organicamente uma só empiria: no capítulo 3, analisamos os ditos e não-ditos das Cartas 

sobre critérios de julgamento das peças consagradas na premiação a partir do quadro teórico-

metodológico da Análise de Discurso de linha francesa. No capítulo 4, dedicamo-nos a análise das 

Peças a partir da reflexão de pesquisadores brasileiros da área da criação publicitária, bem como por 

meio de um Protocolo de Análise proposto pela autora. Quanto aos resultados alcançados, podemos 

afirmar que o conceito de Distinção Criativa auxilia a revelar que a consagração das peças em 

contexto de premiação é resultado de uma complexa operação que envolve a valoração técnica da peça 

e as lógicas de legitimação dos agentes no subcampo da criação publicitária, considerando as 

condições sócio-históricas de produção e avaliação das peças.  

 

Palavras-chave: campo, criação publicitária, critério, distinção, legitimação, premiação. 
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ABSTRACT  

 

 
This research has as object the logics of legitimation and the processes of relative autonomization of 

the Brazilian advertising field considering the so-called creative advertising. In this research, we 

consider that the discourse on creative advertising is consumed as a symbolic good, and the agents of 

the field value it this way. From this perspective, we formulate our research problem: how the 

Brazilian advertising field reaches its relative autonomy, considering the speeches on the award 

criteria in the Letters of the presidents published in the annuals of the Club of Creation of São Paulo. 

To our analysis, we consider the discourses of the creative advertising of the pieces awarded with gold 

medal by said Club as well. The empirical object is composed of two corpora: 40 Letters of the 

Presidents of the Creation Club and 103 printed pieces that received Gold Medal (1975-2015) by the 

Creation Club, which, as a legitimized institution by the Brazilian publicity field, publishes without 

interruption, for 40 years, a Yearbook that records the best works. We have as main objective to 

problematize the legitimacy logics of the Brazilian advertising field, from a view on creative 

advertising. Our secondary objectives are to establish relationships between some moments of the 

Brazilian consumer society and the development of the advertising field in our country. Analyze the 

subfield of advertising creation in the context of the creative revolution, which gives rise to what is 

called creative advertising. Analyze the saying and not-sayings of the discursive formation of 

publicity, particularly those related to criteria of judgment. Analyze the technical elements (creative 

resources) responsible for what we call the creative distinction of the awarded pieces. Identify the tacit 

or explicit criteria involved in evaluating and judging advertising pieces in the context of awarding 

and legitimating the Brazilian advertising field. The thesis consists of two parts, subdivided into two 

chapters. In the first part, in chapter 1, we use the theories of the French sociologist Pierre Bourdieu, 

particularly his theories of the fields, to reflect on the legitimacy logics and the processes of relative 

autonomization of the Brazilian advertising field. In Chapter 2, we are particularly dedicated to the 

subfield of advertising creation. The second part of this work is dedicated to the analysis of the two 

corpora that integrate organically only one empirical object: in chapter 3, we analyze the sayings and 

not sayings of the Letters on criteria of judgment of the pieces consecrated in the awarding from the 

theoretical-methodological framework of the French Speech Analysis. In chapter 4, we analyze the 

Pieces from the reflection of Brazilian researchers in the area of advertising creation, as well as by 

means of a Protocol of Analysis proposed by the author. The achieved results allow us to affirm that 

the concept of creative distinction helps to reveal that the consecration of the pieces in the context of 

awards, is the result of a complex operation that involves the technical evaluation of the piece and the 

legitimacy logics of agents in the subfield of advertising creation, considering the socio-historical 

conditions of production and evaluation of the pieces. 

 

Keywords: field, advertising creation, criterion, distinction, legitimation, awards. 
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INTRODUÇÃO 

 

1 PROJETO DE PESQUISA  

 

Esta pesquisa tem como objeto as lógicas de legitimação do campo publicitário 

brasileiro a partir de uma visada sobre a publicidade criativa, considerando-se especialmente o 

processo de autonomização relativa do referido campo no contexto sócio-histórico de criação 

e consolidação do Clube de Criação de São Paulo (1975-2015), instância que reflete e refrata 

as circunstâncias e os debates nos quais os profissionais da propaganda encontram-se 

envolvidos.  

Publicidade criativa é uma expressão utilizada para distinguir a criação publicitária 

que mobiliza recursos criativos de maneira mais elaborada que a criação publicitária como um 

todo e por isso tem maior potencial de consagração em contexto de premiação. Por campo, 

entendemos como Pierre Bourdieu (1997), um espaço com autonomia relativa no todo social, 

no qual há dominantes e dominados em relações agônicas e antagônicas visando cada um 

deles a ampliação do próprio capital simbólico. 

Considerando que, em contexto de premiações, os discursos referentes à publicidade 

criativa são intensamente consumidos como bem simbólico pelos agentes do campo, 

formulamos assim nosso problema de pesquisa: como o campo publicitário brasileiro 

consolida sua autonomia relativa, a partir dos discursos sobre os critérios de premiação 

presentes nas cartas dos presidentes publicadas nos anuários do Clube de Criação de São 

Paulo, bem como dos discursos da publicidade criativa manifestos em peças premiadas com 

medalha de ouro também publicadas na premiação do referido Clube? 

Nossa escolha pelo Clube de Criação de São Paulo
1
 se deu por tratar-se de uma das 

principais entidades brasileiras que premia a criação publicitária: Feita esta escolha, definimos 

dois corpora que integram organicamente um só objeto empírico: um formado por 40 Cartas 

dos Presidentes do Clube de Criação publicadas nos Anuários lançados pela entidade, ao 

longo de 40 anos (1975-2015) e outro composto por 103
2
 peças impressas que receberam 

                                                           
1
 Em 2015 o Clube de Criação de São Paulo passou a se chamar Clube de Criação. Antes da mudança do nome, a 

entidade usava a sigla CCSP que será encontrada em várias citações das Cartas analisadas nesse trabalho. 
2
 Entre as 103 Peças analisadas, 33 foram campanhas que por serem analisadas aqui integradamente serão 

chamadas também de Peças. No Protocolo de Análise individual que se encontra no Apêndice Empiria, há 

uma discriminação entre as Peças isoladas e as Peças que fazem parte de campanha.  
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Estrela
3
 de Ouro durante o mesmo período. Dentre as peças premiadas, optamos pelas peças 

impressas para darmos continuidade a nossa pesquisa desenvolvida no mestrado, quando 

trabalhamos com anúncios impressos. Entendemos que os resultados alcançados nesta 

pesquisa sejam válidos para outros formatos de peça, bem como outros meios de 

comunicação, uma vez que problematizamos, além de elementos técnicos (recursos criativos) 

presentes nas peças premiadas, também os elementos discursivos (sócio-históricos) presentes 

nas cartas dos presidentes. Utilizamos o termo elementos para identificar não apenas os 

elementos técnicos encontrados nas Peças (recursos criativos), mas também os elementos 

discursivos de caráter sócio-históricos encontrados nas Cartas. 

A escolha destes corpora se justifica na medida em que ele envolve três cenografias: 

o Clube de Criação, as Cartas dos Presidentes e as Peças Premiadas
4
 que estão inseridas nas 

lógicas de legitimação do campo publicitário brasileiro. Para a Análise de Discurso de linha 

francesa, “cenografia” pode ser definida como um espaço que, ao mesmo tempo em que 

circunscreve o discurso, o caracteriza por condições sócio-históricas especificas e 

particulares. Neste trabalho, nos concentraremos nas cenografias Cartas e Peças, posto que o 

Clube é a cenografia na qual as demais estão circunscritas. 

Conforme a entidade se define em texto descritivo publicado e atualizado a cada 

edição do anuário
5
:  

O Clube de Criação é uma associação cultural, sem fins lucrativos. Tem como principal objetivo, ao 

editar o Anuário, contribuir para a cultura brasileira, registrando anualmente em livro as ideias mais 

criativas dos profissionais de Propaganda, Material Promocional, Marketing Direto, Design e Digital 

de todo o país. É um prêmio para o trabalho criativo e para todos os que contribuem para colocá-lo nas 

ruas. Mas é, acima de tudo, memória criativa, por constituir-se em importante documento histórico e 

fonte de consulta para profissionais e estudantes ligados aos setores da comunicação, e para todos 

aqueles que se interessem pela cultura em geral. Júri – O júri foi formado por 103 profissionais – 

redatores, diretores de arte, designers, diretores de cena, produtores de som, produtores digitais e 

fotógrafos – convidados pela diretoria do Clube de Criação. Os jurados estavam impedidos de votar 

em peças de sua própria agência ou produtora e de sua autoria. Prêmio Anuário – É o prêmio 

simbólico conferido a todas as peças selecionadas para compor o Anuário de Criação. A critério do 

júri, essa premiação pode ser classificada em quatro níveis: Prêmio Anuário Ouro, Prêmio Anuário 

Prata, Prêmio Anuário Bronze e Prêmio Anuário. Estrela Verde – Recebe esse prêmio a melhor peça 

inscrita na categoria de produto Campanha Beneficente. Reunidos após o término do festival, os 

presidentes de cada júri decidem, entre todas as peças selecionadas, qual é a ganhadora da Estrela 

Verde. Estrela Preta – Recebem esse prêmio campanhas que tiverem uma ideia revolucionária. Só uma 

delas receberá a “Estrela Preta”. A critério do júri, outras campanhas inscritas nesta categoria poderão 

receber o “Prêmio Anuário”. 

                                                           
3
 Em muitos Anuários do Clube de Criação, as medalhas são chamadas de Estrelas, por isso este termo aparecerá 

neste trabalho. 
4
 Doravante, denominados apenas de Clube, Cartas e Peças. 

5
 Optamos por registrar aqui o texto do Anuário 40, o último publicado antes da entrega deste trabalho. 
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Serão analisadas as 40 Cartas
6
 dos Presidentes do Clube de Criação que abrem os 

anuários publicados pela entidade, no período entre 1975 e 2015. Registre-se, entretanto, que 

os quatro primeiros anuários trouxeram essas Cartas, sem citar, como nas outras, a expressão 

“Carta do Presidente”. No quinto anuário foi publicado, no local da Carta do Presidente, um 

longo debate entre os diretores da entidade e vários agentes dominantes do subcampo da 

criação publicitária naquele momento histórico – esse debate será igualmente analisado neste 

trabalho e tratado simplesmente como Carta 5
7
. Entendemos que esse expediente das Cartas 

dos Presidentes tem o caráter que no jornalismo se assemelha ao Editorial, espaço no qual o 

autor (editorialista) pode se posicionar de maneira opinativa, fato que não ocorre no restante 

da publicação, ao menos teoricamente dedicada apenas a informar (sem opinar). Nos 

Anuários 1, 2, 3, 5 e 6, além das Cartas dos Presidentes, foram encontrados textos sobre o 

processo de julgamento, que não foram considerados na empiria deste trabalho e, portanto, 

não serão analisados. Fizemos esta escolha metodológica por entender que esses textos 

representam um número pouco expressivo, frente ao total de 40 Anuários, e poderiam 

representar um viés analítico.  

Analisaremos nesta pesquisa as 103 Peças impressas que receberam a medalha de 

Ouro. Observamos que ao longo dos 40 anos o Clube alterou algumas vezes o modo de 

organizar, em categorias, os anúncios impressos inscritos e premiados. Até a edição do 

Anuário 29, o Clube separava os anúncios impressos nas categorias Revista e Jornal e julgava 

separadamente as peças inscritas nessas duas categorias. A partir do Anuário 30, o Clube 

passou a englobar as peças veiculadas em Revista e Jornal numa categoria única, chamada 

Imprensa. A partir do Anuário 35 foram instituídas as subcategorias técnicas, como Texto, 

Direção de Arte, Ilustração e Fotografia, vinculadas à categoria Imprensa que foi dividida em 

duas: Imprensa – Formatos Convencionais e Imprensa – Pequenos Formatos. A partir do 

Anuário 38, as subdivisões técnicas se desvincularam da categoria Imprensa, e passou a ser 

possível inscrever, na categoria técnica, trabalhos não só de revista e jornal, como também 

pôsteres, peças de design, digital etc., apesar de serem julgadas pelo mesmo júri de Imprensa. 

Essas subdivisões tornaram-se categorias: Técnica: Texto; Técnica: Direção de Arte; Técnica: 

                                                           
6
 A identificação das Cartas mencionadas neste trabalho será feita considerando o Anuário em que ela se 

encontra. Observamos que iremos mencionar, por exemplo, apenas Carta 18, e não Carta publicada no 

Anuário 18. 
7
 O Anuário 5 trouxe a transcrição de um debate no lugar da Carta do Presidente que está sendo analisado aqui 

como uma das Cartas. Participaram do debate: Aníbal Guastavino, Dir. de Arte / Supervisor de Criação da 

Denison; Ciro Pelicano, Redator da Salles /Inter- Americana; Ercílio Tranjan, Redator / Supervisor de Criação 

da MPM / Casa Branca; Gilberto dos Reis Redator da MPM / Casa Branca; Hector Rossano, Dir. de Arte da 

SSC & B Lintas; Manoel Zanzotti, Dir. de Arte da Salles /Inter- Americana; Paulo Ghirotti, Redator da 

Denison e Rodolfo Vanni, Dir. de Arte da DPZ. 
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Ilustração; Técnica: Fotografia. Dentre as subcategorias técnicas relacionadas às peças 

impressas foram consideradas na seleção do corpus deste trabalho apenas Texto e Direção de 

Arte. As peças premiadas com medalha de Ouro nas categorias Fotografia e Ilustração não 

entraram em nossa empiria por entendermos que os parâmetros de produção e técnica dessas 

duas categorias fogem ao escopo deste trabalho, delimitado a estudar a criação publicitária. 

Para facilitar o entendimento da organização das categorias de anúncios impressos, estamos 

apresentando o Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Categoria Anúncio Impresso no Clube de Criação. 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Sobre o processo de julgamento, podemos dizer, grosso modo, que todas as peças 

inscritas fazem parte da chamada longlist. Na primeira etapa do julgamento são escolhidas as 

peças que entrarão no Anuário e receberão o Prêmio Anuário: essa é a chamada shortlist. 

Depois de selecionada a shortlist, essas peças são avaliadas e valoradas novamente para se 

selecionar, entre elas, aquelas que receberão a medalha de Bronze, Prata ou Ouro.  
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O objetivo principal desta pesquisa é problematizar as lógicas de legitimação do 

campo publicitário brasileiro, a partir de uma visada sobre a publicidade criativa. 

Temos como objetivos secundários: estabelecer relação entre alguns momentos do 

contexto da sociedade de consumo brasileira com o desenvolvimento do campo publicitário 

em nosso país; analisar o subcampo da criação publicitária no contexto da revolução criativa, 

que dá origem ao que se denomina publicidade criativa; analisar os ditos e não-ditos (os 

elementos discursivos – sócio-históricos) da formação discursiva publicitária, particularmente 

aqueles relativos a critérios de julgamento; analisar os elementos técnicos (recursos criativos) 

responsáveis por o que denominamos distinção criativa das peças premiadas; identificar os 

critérios tácitos ou explícitos envolvidos na avaliação e julgamento de peças publicitárias no 

contexto da premiação e de legitimação do campo publicitário brasileiro. 

Entendemos por Distinção Criativa a complexa operação de consagração de uma 

peça no contexto de premiação, envolvendo, de um lado, a valoração técnica e, de outro, as 

lógicas de legitimação dos agentes do campo publicitário, considerando as condições sócio-

históricas de produção das peças. 

Nossa hipótese é a de que a premiação de toda peça é uma equação com duas 

incógnitas interdependentes: uma técnica; outra, sócio-histórica. Assim, pressupomos ser 

possível identificar os critérios de avaliação das peças publicitárias que são legitimadas pelas 

premiações, a partir de elementos técnicos das Peças e discursivos das Cartas dos presidentes 

do Clube. Consubstanciaremos essa discussão por meio do que chamamos de Matriz de 

Lógicas Operativas, dentro da qual a Lógica Endógena abrigaria os elementos técnicos e a 

Lógica Exógena, os elementos sócio-históricos. Essa Matriz abriga ainda uma terceira lógica, 

a Lógica Interógena, que correlaciona as duas lógicas citadas acima. 

Entendemos que esta pesquisa seja relevante para o campo acadêmico devido à 

exiguidade bibliográfica, particularmente no tocante às lógicas de legitimação do campo 

publicitário brasileiro e aos critérios de avaliação pelos quais uma peça é considerada 

distintivamente criativa dentro do universo de premiação. Essa exiguidade nos levou a 

conjecturar a existência de uma luta pelo direito de fala sobre esses critérios de avaliação, que 

estaria reservado apenas aos publicitários e não aos pesquisadores. Entendemos que este 

trabalho seja relevante e se justifique, pois cabe à academia e não só ao mercado a 

problematização desses critérios. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA E SUBTEMAS 

A propaganda se insere na moderna sociedade produtiva, cujo início localiza-se em 

meados do século XIX, com a Revolução Industrial, como uma instância social atuante e 

representativa. Esse processo de inserção não se deu ao acaso, pois foi resultado de intensas 

lutas simbólicas, políticas e econômicas: formação, consolidação e autonomia de um novo 

campo no todo social sempre implica em lutas, tanto pela redistribuição do capital total (social 

e financeiro) então existente, quanto pelo desenvolvimento de novas instâncias sociais 

mediadoras da realidade. A inserção de um novo campo sempre ocorrerá através de um 

intenso processo de disputa pela posse dos capitais financeiro e simbólico, com todas as 

implicações aí decorrentes, a começar da capacidade que esse novo campo adquire de 

influenciar socialmente. 

A genealogia da propaganda em sua faceta moderna mostra que ela guardou, em seus 

primórdios formativos, grande proximidade com outra atividade, a de vendas. Podemos dizer 

sumariamente que não há propaganda sem vendas, ou, como colocou Claude Hopkins (1966, 

p. 26), um dos primeiros nomes da criação publicitária a receber reconhecimento social: “A 

única finalidade da propaganda é promover vendas. É ou não lucrativa de acordo com as 

vendas efetivas que promove.” O contexto sócio-histórico a que Hopkins se refere é o final do 

século XIX e início do século XX, período no qual tem início a luta pelo reconhecimento da 

profissão de publicitário que ainda estava para ser reconhecida e legitimada, o que implicava, 

entre outras coisas, a necessidade de apresentar resultados econômicos efetivos. Sempre que a 

propaganda é cobrada por resultados, o campo recorre a ideias como a formulada acima por 

Claude Hopkins, que sustentam que a principal função da publicidade é vender.  

Antes de prosseguirmos, é necessário distinguir os conceitos publicidade e 

propaganda. Segundo Rabaça (2002), 

No Brasil e em alguns outros países de língua latina as palavras propaganda 

e publicidade são geralmente usadas com o mesmo sentido, e esta tendência 

parece ser definitiva independente das tentativas de definição que possamos 

elaborar em dicionários ou em livros acadêmicos (RABAÇA, 2002, p. 

598). 

Essa convivência pode ser observada não apenas no dia a dia do campo da 

propaganda, mas na produção de textos de divulgação e mesmo na produção científica sobre o 

tema – caso deste trabalho. O termo propaganda origina-se do latim propagare, propagar, 

propagação e foi usado pela “primeira vez pela Igreja Católica Romana, em 1633, pelo Papa 
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Urbano VIII, que instituiu a ‘Congregatio de Propaganda Fide’ (congregação da fé a ser 

propagada), (...)” (Carrascoza;2004, p. 59). 

Ao estudar a origem do termo publicidade, Figueiredo (2007) lembra inicialmente 

que ele “estaria mais relacionado com o trabalho realizado pelo jornalismo, que utiliza 

meios de comunicação de massa para levar as notícias aos cidadãos ou as ações perpetradas 

pelo poder público e que são de interesse de grande parte da população” (p. 3). Na língua 

inglesa, essa definição é sumarizada no termo publicity, e sua prática abrange ações 

associadas tanto ao marketing como às relações públicas. Devemos observar, contudo, que, no 

Brasil, o termo publicidade adquiriu outra conotação, mais próxima ao significado do termo 

advertising, que é “a mensagem persuasiva claramente identificada por seu emissor” (p. 4). 

O autor lembra também que, em francês, publicité commerciel difere de publicité: esta refere-

se ao jornalismo e a primeira se refere a “espaço comercial comprado e devidamente 

assinado pela marca anunciante”. 

Retomando a diferença entre vendas e propaganda, é necessário conceituar o que se 

entende por vendas e o que se entende por propaganda e como cada um desses conceitos se 

define (um pelo outro, um contra o outro) em um processo dialético, portanto, histórico e 

sempre aberto a mudanças e alterações no qual cada uma das partes é aliada e, ao mesmo 

tempo, concorrente da outra. Ver as coisas dessa maneira é trabalhar teoricamente. 

Etimologicamente, teoria é um procedimento que permite ver, que possibilita e condiciona a 

visão. Assim, e em coerência com essa definição, fazemos nossas as palavras de Walter 

Lippmann: “(...) não vemos primeiro para depois definir, mas primeiro definimos e depois 

vemos.” (LIPPMANN, 1970, p. 151). Assim, então, nesse trabalho vemos as coisas da 

maneira como serão expostas. 

Ao mencionarmos acima a relação entre propaganda e vendas, temos em mente o 

conceito de vendas que se liga historicamente às mudanças que se verificaram na esteira da 

Revolução Industrial. O aumento da capacidade produtiva, inicialmente localizado na 

Inglaterra de meados do século XIX, tornava necessário o desenvolvimento de uma 

determinada operacionalidade que contribuísse para o escoamento do que passou a ser 

produzido em quantidade expressiva, e que fosse compatível com o aumento (crescente) dessa 

capacidade produtiva. Para sermos concisos e objetivos, diremos que essa operacionalidade 

foi a propaganda, que, como outras produções sociais, integrava o conjunto de discursos que 

produziriam os sentidos de um novo mundo, que exigia procedimentos técnicos e sociais cada 

vez mais racionalizadores. Segundo Gerard Lagneau, “(...) ao menos na sua reconhecida 
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utilidade de “lubrificação da economia”, a publicidade deve participar do movimento para a 

racionalização, onde Max Weber via a marca essencial de nossa modernidade”. 

(LAGNEAU, 1974, p. 126) 

Uma das mais fecundas análises já feitas do período histórico no qual se insere a 

Revolução Industrial é de Karl Marx. De suas extensas análises, referimo-nos aqui em 

especial ao diagnóstico que aponta uma necessidade da qual a burguesia não poderá escapar: 

para continuar a existir, ela não tem alternativa senão destruir tudo. Podemos dizer mais: ela 

não tem alternativa senão destruir-se enquanto materialidade histórica determinada e 

específica, para dar lugar a outras materialidades históricas determinadas e específicas, 

diferentes daquelas que estão sendo destruídas. Como classe representativa dos ideais 

libertários do Iluminismo, a burguesia não poderia, para ascender a posições de dominância 

social, comportar-se como a nobreza. Se isso acontecesse, seria um contrassenso histórico e 

sociológico, pois, como classe que se julgava escolhida, a nobreza não tinha necessidade de 

lutar para se impor e a seus valores. A nobreza tinha atrás de si um passado muito antigo. 

Além disso, até o surgimento da burguesia enquanto classe, as condições de vida da nobreza 

mantiveram-se fundamentalmente as mesmas. Situação oposta era a da burguesia.  

Como classe que não tinha um passado venerável, a burguesia não só não fazia parte 

da ordem considerada natural das coisas como representava mesmo uma perturbação dessa 

ordem. A nova ordem a que pertencia a burguesia tinha sua matriz filosófica localizada no 

Iluminismo, movimento filosófico que buscava, fiel à sua denominação, trazer luzes à 

humanidade. A luz do Iluminismo não é outra senão a luz propiciada pela razão. Por meio do 

uso da razão, o homem seria capaz, a um só tempo, de libertar-se da tirania política e da 

necessidade econômica. A razão passaria a ser a principal característica do homem, e não a fé. 

Por meio da razão, o homem não precisaria mais acreditar em forças que ele desconhecia (e 

por isso temia) e poderia passar a acreditar na sua própria força, na sua capacidade de 

entender o mundo. Poderia mais: se até então ele havia sido não mais do que um refém e um 

joguete, passaria a ser o senhor do seu destino, subordinando tudo e todos à sua vontade, a 

começar da natureza, que, à medida que fosse entendida, poderia ser dominada e colocada a 

serviço do novo homem no qual ele se tornava. No lugar do homem temeroso surgia o homem 

confiante. No lugar do homem contemplativo, surgia o homem produtivo. E não surgia apenas 

um novo indivíduo, mas um novo ser social, denominado burguês. Se a nobreza não precisava 

fazer algo para existir, o burguês, para existir, precisava trabalhar. No mundo que se 

descortinava, a burguesia era, a um só tempo, produto e produtor deste novo mundo. 
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À medida que o projeto racional-iluminista ia se desenvolvendo, ficava cada vez 

mais claro que a razão não seria apenas um tema de discussão filosófica, mesmo que 

analisado e discutido em bases modernas, de acordo com o avanço então propiciado pelas 

ciências. Mais do que isso: desenhava-se pela primeira vez na História a possibilidade 

objetiva de intervir concretamente na materialidade da vida em favor do homem – e a 

responsável por isso seria justamente a razão. Em outros termos, a razão revelava-se, 

progressivamente, como a força motriz capaz de liderar o processo que poderia mudar de vez 

a história de penúria e escassez que sempre havia sido a história da quase totalidade dos 

homens até então. A diferença residia na maneira como a razão passou a ser vista: não mais 

como uma mera faculdade especulativa, mas como um atributo tipicamente humano, cujas 

aplicações práticas o tempo histórico já começava permitir – referimo-nos ao 

desenvolvimento de máquinas mecânicas (responsáveis pelo referido aumento da capacidade 

produtiva), que podemos considerar como o acontecimento que protagonizava um movimento 

que se articulava em torno das conquistas que a aplicação prática da razão poderia obter. 

Assim, como observamos, o desenvolvimento das máquinas foi um evento 

fundamental dentro do quadro da Revolução Industrial, permitindo grande aumento de 

produtividade. O ineditismo do aumento da capacidade produtiva gerava a necessidade do 

desenvolvimento de formas igualmente inéditas para dar conta desse escoamento. Criava-se, 

assim, toda uma nova operacionalidade, que passou a incluir a necessidade do 

desenvolvimento de novas formas de consumo, que, para acontecer, precisava contar, por sua 

vez, com uma operacionalidade específica, que desse conta de promover o consumo do que 

não parava de ser produzido – esta última operacionalidade é justamente a propaganda, 

criação tipicamente burguesa, necessária, por sua vez, ao desenvolvimento da racionalidade 

capitalista. 

Não seria equivocado dizer, considerando o que foi observado até agora, que a 

propaganda teria em sua origem essa marca: sua estreita ligação com as vendas, que seria sua 

razão de ser enquanto ethos constitutivo de sua atividade. Este mesmo raciocínio nos permite 

dizer que a propaganda não deve à burguesia apenas sua certidão de batismo, se assim 

podemos nos expressar, mas carrega dela, homologamente, sua principal característica, a 

transitoriedade de tudo e de todas as coisas, incluindo os valores, situação que se tornará 

particularmente aguda quando da desmaterialização dos processos produtivos, a partir da 

segunda metade do século XX, quando a venda de produtos físicos foi cedendo terreno para a 

venda de valores simbólicos. Observemos de passagem, por exemplo, a obsolescência 
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programada, situação em que a degenerescência de um produto já está prevista em seu 

processo mesmo de fabricação, pode ser considerada como uma espécie de consequência 

lógica de um processo que, para perpetuar-se, vem destruindo-se a partir mesmo do momento 

em que se constitui. 

Sem um passado venerável a justificar sua existência (como a nobreza), a burguesia 

deveria ser a única responsável por sua própria existência, e não tardou para que ela 

percebesse que essa sua existência dependia não apenas da destruição dos valores criados e 

mantidos pela nobreza, mas também dos valores que ela, a burguesia, estava criando. Assim, a 

burguesia desenvolveu uma maneira particular de perpetuar-se – destruir-se e destruir tudo 

que produzisse. Destruir, portanto, fez parte constitutiva do ethos da burguesia desde seus 

primórdios. Desta forma, desde meados do século XIX os valores ligados à permanência, à 

constância, à perpetuação foram dando lugar a valores que se constelavam de maneira 

diversa: valores do efêmero, do passageiro, do fugaz, valores, portanto, propriamente 

burgueses. 

Um dos desafios que o campo da propaganda sempre enfrentou em busca de sua 

autonomia relativa no todo social reside no fato de ter que justificar sua atividade social diante 

de outros campos, justificativa periodicamente cobrada. O pano de fundo dessa cobrança 

reside no fato de que a história do homem foi fundamentalmente marcada pela carência, do 

ponto de vista econômico-produtivo. Diante desse quadro, o desenvolvimento dos processos 

produtivos conferiu à indústria um status histórico qualitativamente mais significativo que ao 

comércio, mero escoador do que se produzia. Falar em comércio é falar em vendas. Falar em 

vendas é falar em propaganda. Se a indústria produz bens, cabe ao comércio vendê-los e à 

propaganda divulgá-los. Em outras palavras, relatamos aqui as linhas gerais de um processo 

que salienta a parte produtiva e não considera, em igual medida e importância, as outras duas 

instâncias, vendas e propaganda. Nesse sentido, questionamos: como vendas e a propaganda 

poderiam existir sem que existisse a indústria, sem que esta produzisse? Em termos 

econômicos e sociais, evidentemente muita coisa mudou desde o momento em que, a partir da 

Revolução Industrial, e motivada por ela, indústria, comércio e propaganda passaram a ocupar 

o espaço social em posições relativamente diversas e com grau de influência variado. 

A ênfase aqui dada à venda física (resultado do aumento da capacidade produtiva) 

não pode induzir a um erro analítico: vendia-se e consumia-se também – e principalmente – 

uma nova maneira de se relacionar com o mundo produtivo, que a história consagraria como 

consumo, que aqui consideramos segundo a definição de Jean Baudrillard:  
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É preciso que fique completamente estabelecido desde o início que o 

consumo é um modo ativo de relação (não apenas com os objetos mas 

com a coletividade e com o mundo), um modo de atividade sistemática e 

de resposta global no qual se funda todo nosso sistema cultural 

(BAUDRILLARD, 2006, p. 206) 

Podemos dizer que constituía-se então um novo sensorium, uma nova maneira de 

perceber a realidade, e com ela se relacionar. Uma primeira manifestação desse novo 

sensorium – que aqui estamos entendendo fundamentalmente como um determinado modo de 

percepção humana, certamente influenciado pelas técnicas e tecnologias históricas – pôde ser 

vista na maneira como os produtos apareciam nas Exposições Universais, nas quais os 

produtos já eram apresentados de maneira que não causariam maiores surpresas ao 

consumidor moderno.  

Estudar a história da propaganda do ponto de vista de sua presença e participação na 

economia é verificar como essa atividade foi ganhando terreno entre as atividades produtivas 

– fato que pode ser constatado verificando-se a participação da atividade no Produto Interno 

Bruto de diversos países. Em relação ao capital social, a história da propaganda ganha 

contornos muito particulares, inerentes ao seu ethos. Em outras palavras, durante muito tempo 

a propaganda foi vista como uma atividade eminentemente dissipadora, na medida em que 

incentivava o consumo. O reconhecimento da propaganda como atividade socialmente digna 

foi acontecendo lentamente. David Ogilvy, um dos publicitários de maior capital simbólico na 

história da profissão, ao comentar a insistência que faziam sobre ele, para que encontrasse um 

americano para presidir a agência que estava montando nos Estados Unidos, porque não 

acreditavam que um inglês pudesse desempenhar essa função, observou: 

Publicidade não fazia parte do talento britânico. Pior ainda, os britânicos 

sempre detestaram a própria ideia de fazer publicidade. Como Punch(*)
8
 

comentou em 1848: “Vá lá que sejamos uma nação de comerciantes, 

tanto quanto nos agrade, mas não há necessidade de nos tornarmos uma 

nação de publicitários. (OGILVY, 2006, p. 47).  

Para que a propaganda passasse a ser percebida como atividade socialmente digna, 

foi necessário um longo percurso social. Foi necessário outro tipo de mediação por meio da 

qual os grupos sociais passassem a perceber, compreender e intervir no mundo social. Assim, 

foi necessário que a sociedade percebesse que a propaganda era também uma atividade 

produtiva. A pergunta que fica é: a propaganda produz o quê?  

                                                           
8
 Revista satírica inglesa < http://www.punch.co.uk/ > acesso feito em 20-12-2016. 

http://www.punch.co.uk/
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Desde quando Karl Marx diagnosticou que o que era sólido desmanchava-se no ar 

até quando Zygmunt Baumann diagnosticou, mais de um século depois, que o sólido 

liquefazia-se, a propaganda foi progressivamente conquistando espaço sociocultural. Notemos 

que não há nenhum acaso sociológico no fato de que, para ser socialmente aceita, a 

propaganda precisou ver agregada à sua atividade o qualificativo de produtiva, o que pode ser 

constatado na expressão indústria da propaganda, o que, por sua vez, pode ser constatado ao 

se verificar a participação da propaganda no Produto Interno Bruto de diversos países, como 

mencionamos anteriormente. Perguntamos: o que a propaganda precisa produzir para 

legitimar-se socialmente e ser digna de pertencer à sociedade como instância contributiva para 

a existência dessa mesma sociedade? Se a propaganda é uma indústria, o que essa indústria 

produz? Numa palavra, poderíamos responder que ela produz discurso, ou seja, produz 

mercadoria simbólica. Discurso que cada vez mais é consumido, como já observou Rocha 

(1995), muito mais que os produtos e serviços que ele (discurso publicitário presente nas 

peças) anuncia. O discurso publicitário com suas características de mercadoria imaterial 

também faz o que Douglas e Isherwood dizem que faz o consumo: pensar. 

Quando se diz que a função essencial da linguagem é sua capacidade para 

poesia, devemos supor que a função essencial do consumo é sua 

capacidade de dar sentido. Esqueçamos a ideia da irracionalidade do 

consumidor. Esqueçamos que as mercadorias são boas para comer, vestir 

e abrigar; esqueçamos sua utilidade e tentemos em seu lugar a noção de 

que as mercadorias são boas para pensar: tratêmo-las como um meio não 

verbal para a faculdade humana de criar. (DOUGLAS & ISHERWOOD, 

2013, p. 106). 

Mais à frente, Peninou (1974) também irá discorrer sobre as trocas simbólicas que 

estão implícitas no discurso publicitário. Mas, se as trocas simbólicas representadas pelo 

consumo fazem sentido, e mesmo se a função social do consumo é fazer sentido, importaria 

questionar de que consumo estamos falando, se de bens materiais ou simbólicos? David 

Ogilvy perguntava, ainda na década de 60:  

A publicidade faz as pessoas quererem comprar produtos de que não 

necessitam? Se você acha que as pessoas não precisam de desodorante, 

sinta-se livre para criticar a publicidade por ter persuadido 87% das 

mulheres e 66% dos homens americanos a usá-lo. Se você acha que as 

pessoas não precisam de cerveja, está certo em criticar a publicidade por 

ter persuadido 58% da população adulta a bebê-la. Se você desaprova a 

mobilidade social, o conforto das pessoas e as viagens ao exterior, você 

está certo ao condenar a publicidade por encorajar essas ninharias. Se 

você não gosta da sociedade afluente, tem o direito de culpar a 

publicidade por incitar as massas a procurá-la. Se você pertence a essa 
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categoria de puritanos, eu não tenho como argumentar com você. 

(OGILVY, 2006, p. 178) 

Para reforçar seu argumento, Ogilvy cita John Burns, o pai do movimento trabalhista 

na Inglaterra, que dizia que a tragédia das classes trabalhadoras era a pobreza de seus desejos: 

“Eu não peço desculpas por incitar as classes trabalhadoras a desejar vidas menos 

espartanas” (OGILVY, 2006, p. 178). Ogilvy reforça seu argumento ao lembrar um 

personagem histórico de grande envergadura, Sir Winston Churchill:  

A publicidade alimenta o poder de consumo do homem. Ele coloca diante 

de um homem o objetivo de uma casa melhor, de roupas melhores, de 

comida melhor para si e para a sua família. Ele estimula o esforço 

individual e a produção maior (OGILVY, 2006, p. 170). 

A propaganda será constantemente cobrada sobre o tipo de consumo que promove, se 

de bens materiais ou simbólicos. Observamos, contudo, que não é nosso objetivo nesse 

trabalho nos aprofundar nessa questão, mas mencioná-la tangencialmente, quando for 

pertinente à nossa discussão. Assim, se é indiscutível que a propaganda promove algum tipo 

de venda, que venda seria essa? Segundo Georges Péninou,  

Aquilo de que se apropria, com efeito, não é do atributo técnico ou 

funcional intrínseco ao objeto sob marca: este, dependente da pragmática 

do objeto, torna-se cada vez mais indiferenciável e depende das certezas 

que uma tecnologia comprovada assegura às diversas clientelas das 

marcas em confronto. Apropria-se, em contrapartida, dos elementos do 

discurso, dos fragmentos da representação que não têm mais razão de 

serem referidos ao uso (a erotização de uma lâmina de barbear não 

acrescenta nada funcionalmente à sua suavidade, nem a animalização 

felina de um carburante à sua eficácia) mas à troca simbólica dos 

caracteres (...) (PÉNINOU, 1974, p. 110). 

Além de vender a utilidade concreta do produto ou a funcionalidade de um serviço, o 

que mais então a propaganda venderia? A propaganda vende apenas produtos e serviços, ou, 

nessa venda, vende-se a si própria? Poderíamos, recorrendo a uma redação de sintaxe 

publicitária, dizer que se trata de uma espécie de venda casada – vendem-se produtos e 

serviços na medida em que se vende a propaganda, que, na medida em que se vende, vende 

produtos e serviços? 

A participação da propaganda na economia experimentou um crescendo constante ao 

longo do século XX, particularmente a partir da segunda metade. Se, nos primórdios de sua 

atividade, a propaganda anunciava produtos e serviços e, para fazê-lo, utilizava um tipo de 

abordagem mais racional ou descritiva, que o pesquisador João Anzanello Carrascoza (2004, 

p. 31) denomina de apolínea, “que apresenta um viés racional”, essa abordagem foi 
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progressivamente dividindo espaço com uma abordagem mais emocional, lúdica, denominada 

por Carrascoza de dionisíaca, “que se apoia na emoção e no humor” que segundo o mesmo 

pesquisador, caracterizaria mais a publicidade contemporânea. Em sua análise, Carrascoza 

defende a ideia de que o texto apolíneo explora a racionalidade e é “construído muito mais 

sobre o ideal do auditório, a esfera do sonhado, do que do seu real”. Já a essência do 

dionisíaco está ligada ao “sentimento de liberdade e alegria que ela desperta” (2004, p. 32). 

Nos anúncios com essa característica, exploram-se os sentidos. Carrascoza observa ainda que 

o aspecto apolíneo foi mais estudado que o dionisíaco porque a linguagem publicitária 

empenhou-se muito mais na demonstração do produto (estratégia que tende a convocar o uso 

de argumentos lógicos) do que em outras.  

A participação da abordagem mais emocional, ou lúdica, na criação publicitária 

passou a ser de tal ordem que motivou o pesquisador Everardo Rocha a comentar que “o 

produto é muito menor que sua publicidade” (ROCHA, 1995, p. 148). O autor amplia essa 

ideia: 

Se compararmos o fenômeno do “consumo” de anúncios e o de produtos, 

iremos perceber que o volume de “consumo” implicado no primeiro é 

infinitamente superior ao do segundo. O “consumo” de anúncios não se 

confunde com o “consumo” de produtos. Podemos até pensar que o que 

menos se consome num anúncio é o produto. Em cada anúncio, vende-se 

“estilos de vida”, “sensações”, “emoções”, “visões de mundo”, “relações 

humanas”, “sistemas de classificação”, “hierarquia” em quantidades 

significativamente maiores que geladeiras, roupas ou cigarros. Um 

produto vende-se para quem pode comprar, um anúncio distribui-se 

indistintamente. (ROCHA, 1995, p. 27) 

Para Hoff e Gabrielli (2004) “temos, em geral, dois tipos de caminhos a seguir na 

definição do tema de campanha: o racional e o emocional. Os dois têm sua utilidade em 

casos específicos e podem levar a bons resultados” As autoras complementam assim sua 

visão: 

Quando não há diferencial técnico, muito provavelmente precisaremos de 

um apelo emocional, o que acontece na grande maioria dos casos. Nessas 

situações, apelamos não para a característica do produto, mas para o 

benefício que dele o consumidor obterá. Muitos autores em propaganda 

chegam a dizer, e com grande margem de razão, que não vendemos 

características, vendemos benefícios. (HOFF, GABRIELLI, 2004, p. 

40) 

Mas, para atingir essa condição de “vender benefício” e não a característica do 

produto, o campo da propaganda, em busca de sua autonomia relativa no todo social, 
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experimentou lutas internas pelas quais os agentes buscavam, cada um, legitimar sua visão 

como a visão legítima do campo da propaganda e de seus processos operatórios. E, para tanto, 

os agentes utilizaram – e utilizam – um dispositivo em particular, a palavra, com a qual a 

propaganda guarda uma proximidade histórica estreita. Segundo Baccega, se cada campo 

“possui o seu código específico, só o código linguístico, a palavra, possui a condição de 

penetrar todos eles, de se fazer presente em todos os campos, de comentar todos os 

domínios”. (BACCEGA, 1995, p. 37). 

Para David Ogilvy, “Publicidade é um negócio de palavras, mas as agências estão 

infestadas de homens e mulheres incapazes de escrever. Eles não conseguem escrever 

anúncios e não conseguem escrever planos”. (OGILVY, 2006, p. 37). A observação de 

Ogilvy está presente na segunda edição de “Confissões de um Publicitário” de 1987. Ele 

observou que, mesmo que a primeira edição do texto tenha sido em 1962, na segunda versão, 

25 anos depois, não mudou muito do que havia escrito originalmente, e um dos motivos 

estava justamente no fato de que, para ele, a publicidade continuava sendo um “negócio de 

palavras”. 

Mas, a palavra que interessa a este trabalho não é uma palavra qualquer, não é a 

palavra do ponto de vista estilístico, nem propriamente do ponto de vista linguístico, 

tampouco do ponto de vista semântico. A palavra que aqui interessa é aquela problematizada 

pela Análise de Discurso de linha francesa (ADF), cuja paternidade é repartida entre Michel 

Pêcheux e Michel Foucault, particularmente a partir do trabalho Arqueologia do Saber. 

Maingueneau (2012) nos fala sobre os dois fatos relevantes que teriam sido responsáveis pelo 

desenvolvimento da ADF: o lançamento do livro de Foucault, “A Arqueologia do Saber”, e a 

edição de número 13 da revista Langages
9
, ambos em 1969: 

O ano em que foi publicada A Arqueologia do Saber foi também o ano 

em que o número 13 da revista Langages, intitulado “A Análise do 

Discurso”, foi publicado na França sob a forma daquilo que se chamou 

mais tarde “Escola francesa”. (...) “A Escola francesa de análise do 

discurso”, muito influenciada pelo marxismo de Althusser e pela 

psicanálise de Lacan, quebrava a continuidade dos textos para estabelecer 

conexões invisíveis e revelar assim o trabalho de uma espécie de 

inconsciente textual. Esse procedimento da análise do discurso acreditava 

produzir uma “ruptura epistemológica”, contribuindo para construir uma 

verdadeira ciência da ideologia fundada simultaneamente sobre a 

linguística estrutural, sobre o marxismo e sobre a psicanálise. 

(MAINGUENEAU, 2012, p. 28) 

                                                           
9
 Textos na integra da revista Langages podem ser encontrados em: < http://www.persee.fr/issue/lgge_0458-

726x_1969_num_4_13>. Acesso feito em 16-01-2017. 

http://www.persee.fr/issue/lgge_0458-726x_1969_num_4_13
http://www.persee.fr/issue/lgge_0458-726x_1969_num_4_13


31 

 

Desde suas formulações iniciais, a ADF tem se mostrado um construto teórico 

estimulante e desafiador para os pesquisadores da comunicação. Inicialmente, gostaríamos de 

observar, com Eni Orlandi, que “A análise de discurso concebe a linguagem como mediação 

necessária entre o homem e a realidade natural e social.” (ORLANDI, 2012, p. 15). Não é 

possível pensar que o homem poderia se relacionar com o mundo e suas coisas diretamente, 

sem que essa relação fosse de alguma maneira mediada. Não existe, entre o homem e a 

realidade, nenhum tipo de contato imediato. Ao contrário, existe mediação, e esta atende pelo 

nome de linguagem, um atributo ou uma capacidade humana responsável por fazer com que o 

mundo “natural e social” seja entendível, através de complexos e intrincados processos de 

elaboração interativos de caráter simbólico. O desenvolvimento dos estudos de Análise de 

Discurso tem evidenciado a capacidade dessa ciência de problematizar a linguagem como o 

instituto humano por excelência, pois ela é um fenômeno fundamentalmente social e a relação 

entre linguagem e mundo é visceral. Segundo Orlandi, “A Análise de Discurso não procura o 

sentido ‘verdadeiro’, mas o real do sentido em sua materialidade linguística e histórica”. 

(ORLANDI, 2012, p. 59).  

Dentro do universo conceitual da ADF, há um conceito verdadeiramente seminal – 

referimo-nos à formação discursiva. Segundo Foucault, uma formação discursiva é:  

No caso em que se puder descrever, entre um certo número de 

enunciados, semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os 

objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se 

puder definir uma regularidade (uma ordem, correlações, posições e 

funcionamentos, transformações), diremos, por convenção, que se trata 

de uma formação discursiva – evitando, assim, palavras demasiado 

carregadas de condições e consequências, inadequadas, aliás, para 

designar semelhante dispersão, tais como “ciência”, ou “ideologia”, ou 

“teoria”, ou “domínio de objetividade”. (FOUCAULT, 2002, p. 43) 

Baccega (1995) amplia o entendimento da formação discursiva:  

(...) caracteriza-se por ser um conjunto de enunciados que obedece às 

mesmas regras, às mesmas normas (...). As formações discursivas 

prendem-se sempre às formações ideológicas, das quais são 

manifestações. Reconhecemos que estamos ampliando o significado de 

formação discursiva, que normalmente é considerado apenas como o 

conjunto de discursos presos a uma mesma formação ideológica. 

Preferimos considerar que se trata de um conjunto de discursos que 

obedece às mesmas normas, porém podem prender-se a formações 

ideológicas diferentes. (BACCEGA, 1995, p. 92) 

O entendimento ampliado de Baccega sobre a ligação de uma formação discursiva a 

formações ideológicas diversas é estimulante e pode ser de grande valia para problematizar-
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se, por exemplo, a ligação da formação discursiva publicitária a formações ideológicas 

distintas. Entendemos que essa possibilidade ampliadora sugerida pela reflexão de Baccega 

tem apoio, por sua vez, em uma antiga, mas ainda atual reflexão de Bakhtin, linguista russo 

do início do século XX: 

As palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e 

servem de trama a todas as relações sociais em todos os domínios. É, 

portanto, claro que a palavra será sempre o indicador mais sensível de 

todas as transformações sociais, mesmo daquelas que apenas despontam, 

que ainda não tomaram forma, que ainda não abriram caminho para 

sistemas ideológicos estruturados e bem-formados. A palavra constitui o 

meio no qual se produzem lentas acumulações quantitativas de mudanças 

que ainda não tiveram tempo de adquirir uma nova qualidade ideológica, 

que ainda não tiveram tempo de engendrar uma forma ideológica nova e 

acabada. (BAKHTIN, 2006, p. 42) 

Se Bakhtin se refere às “lentas acumulações” que vão dotando a palavra de “uma 

nova qualidade ideológica”, para Pierre Bourdieu a palavra tem no mundo social um peso 

específico: 

O mundo social é um lugar de lutas a propósito de palavras que devem 

sua gravidade – e às vezes sua violência – ao fato de que as palavras 

fazem as coisas, em grande parte, e ao fato de que mudar as palavras e, 

em termos gerais, as representações (...) já é mudar as coisas 

(BOURDIEU, 2004, p. 71). 

A aproximação que promovemos aqui entre as ideias de Bakhtin e Bourdieu nos 

parece pertinente, na medida em que ambos os autores identificam na palavra uma 

característica e ao mesmo tempo uma capacidade particularmente política: a capacidade de 

produzir sentido. 

No campo de lutas que é o social, a palavra, mesmo sendo um recurso privilegiado 

para configurar as representações, não desfrutaria essa posição apenas em um mundo em que 

ela (palavra) fosse percebida dessa forma? Em outros termos, se o mundo social passasse a 

acreditar que o recurso particularmente eficaz para ativar as representações fosse, por 

exemplo, a imagem, como ficaria a palavra e a propaganda por ela inspirada e, podemos dizer, 

em alguma medida determinada? Nossa reflexão caminha lado a lado com uma constatação 

que – acreditamos – a história da propaganda nos autoriza a fazer, sobre a precedência da 

palavra sobre a imagem, durante a maior parte do tempo de existência do campo da 

propaganda. Por certo, essa precedência não se configura de maneira neutra. Antes,  

A língua não é apenas um instrumento com a finalidade de transmitir 

informações. É um todo dinâmico que abarca o movimento da sociedade: 
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por isso, é lugar de conflitos. Esses conflitos se “concretizam” nos 

discursos. Neles, as realizações linguísticas trazem inscritas as diferenças 

de interesses, as propostas de direções diversas, para o mesmo processo 

histórico. (BACCEGA, 1995, p. 48)  

Se a língua é um “lugar de conflitos” e se esses conflitos se “concretizam nos 

discursos”, questionamos: o que aconteceria se o campo da propaganda passasse a enfatizar 

outro signo (a imagem) que ativasse esses conflitos (historicamente ativados até então pela 

palavra)? 

Podemos dizer que, a partir dos anos 1980, a imagem passou a desfrutar de um 

prestígio até então inexistente, na publicidade do Brasil e do mundo, como poderemos 

constatar na análise de nossa empiria.  Como consequência disso, temos uma mudança que se 

refrata na ocupação das posições dominantes no campo publicitário, que interessa diretamente 

a este trabalho. Durante muito tempo, o redator, profissional da criação publicitária 

responsável pela parte do texto (ou seja, as palavras), foi praticamente o único ocupante do 

prestigioso cargo de diretor de criação, personagem-chave na operacionalização dos processos 

do subcampo da criação publicitária. Raros eram os diretores de criação originalmente 

diretores de arte, o profissional responsável pela parte visual da criação publicitária. Mas, na 

publicidade feita a partir dos anos 1980, essa situação começou a mudar, e uma análise 

consequente deste fato deve levar em conta todo um conjunto de mudanças, dialeticamente 

entendidas, existentes entre as demandas internas do próprio campo e as relações deste 

campo, agônicas ou antagônicas, com os demais campos do todo social. O fato de diretores de 

arte começarem a ocupar o cargo de diretor de criação tem duas explicações, uma interna, 

outra, externa ao campo. A explicação interna refere-se a lutas dentro do próprio campo, pela 

ocupação de posições estratégicas de poder. A explicação externa refere-se ao modo como o 

campo da propaganda passou a refratar as demandas do espaço social, ou seja, passou a haver 

uma demanda social por peças caracteristicamente mais visuais e um pouco menos textuais.  

Para entendermos melhor a questão interna ao campo, é necessário, antes de falarmos 

do processo de autonomização relativa do campo publicitário, lembrarmos a conhecida 

definição de campo por Pierre Bourdieu:  

Um campo é um espaço social estruturado, um campo de forças – há 

dominantes e dominados, há relações constantes, permanentes, de 

desigualdade, que se exercem no interior desse espaço – que é também 

um campo de lutas para transformar ou conservar esse campo de forças. 

Cada um, no interior desse universo, empenha em sua concorrência com 

os outros a força (relativa) que detém e define sua posição no campo e, 

em consequência, suas estratégias (BOURDIEU, 1997, p.57). 
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Considerando o que foi observado até agora, questionamos: por que o redator ocupou 

durante tanto tempo a prestigiosa posição de diretor de criação? O que essa mudança na 

ocupação do cargo de diretor de criação nos diz dialeticamente sobre o mundo da produção 

social de valores simbólicos? Estaríamos, por ventura, não mais em uma sociedade do 

espetáculo, mas em uma sociedade (seja a sociedade do social propriamente, seja a sociedade 

da propaganda) na qual ela (sociedade) é o próprio espetáculo, dado o privilégio que a 

imagem adquiriu como instância definidora de um processo social e socialmente identitário?  

Se a sociedade demanda mais a imagem (também um signo, e enquanto tal, também 

ideológico) que a palavra enquanto instância mediadora com o real e interpeladora deste, 

estamos diante de um novo sensorium. Ou, nas palavras de Bourdieu: “É através das lutas 

que fazem a história do mundo social que se constroem as categorias de percepção do mundo 

social e, ao mesmo tempo, os grupos construídos segundo tais categorias.” (BOURDIEU, 

1998, p. 123) 

Se a publicidade é uma produção “sócio-histórica, fruto dos acontecimentos 

econômicos, políticos e culturais (...), [se] a publicidade é enunciação da sociedade” 

(CARRASCOZA e HOFF, 2011, p. 259); se “A publicidade enquanto um sistema de ideias 

permanentemente posto para circular no interior da ordem social, é um caminho para 

entendimento de modelos e relações, comportamentos e da expressão ideológica dessa 

sociedade” (ROCHA, 1995, p. 29), o que a precedência da imagem sobre a tradicionalmente 

dominante palavra nos diz sobre a publicidade ela própria e sobre o mundo com o qual ela 

mantém relações de alinhamento ou de confronto? Como essa tensão encontra-se refletida e 

refratada na formação discursiva do campo publicitário? 

É possível responder à pergunta acima de diversas maneiras. Everardo Rocha 

escolheu, por exemplo, fazer, em meados dos anos 1980, uma pesquisa com um grupo de 

publicitários. Nessa pesquisa, Rocha já problematizava a necessidade de entender não a 

publicidade “em si”, mas entendê-la como um discurso praticado pelos próprios publicitários 

(ou ao menos parte deles):  

O que quero dizer é que, para escapar tanto do formalismo quanto do 

óbvio numa interpretação da publicidade, o caminho mais acessível é 

aquele de interpretar não a publicidade em si mas um discurso acerca da 

publicidade decodificada por um grupo de informantes (ROCHA, 1995, 

p. 32). 

No caso deste trabalho, interessa-nos, dizendo sumariamente, o discurso da 

publicidade, ou mais exatamente, a publicidade enquanto discurso, este produzido por seus 
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agentes – para isso, nossa opção foi mobilizar o aporte teórico-metodológico da Análise de 

Discurso de linha francesa. 

Estudar a publicidade enquanto discurso implica necessariamente entender o mundo 

do consumo. Até aqui, mencionamos com particular ênfase como a propaganda esteve ligada 

às vendas; como ela se constituiu na operacionalidade necessária para que a crescente 

produção, de escala industrial, pudesse ser escoada. Parece-nos claro que essa situação ainda 

existe, mas parece-nos igualmente claro que seria limitar o entendimento da propaganda caso 

ela fosse entendida apenas em sua relação com essa atuação específica de apoio a vendas. 

Muito ao contrário, a presença da propaganda na sociedade revela que sua atuação acontece 

de diversas maneiras, além de mero dispositivo de apoio a vendas. Segundo Rocha, “A 

consciência de que a função da publicidade se coloca para além da venda de produtos 

simplesmente e de que ela mantém uma relação complexa com a realidade social parece ser 

óbvio” (ROCHA, 1995, p. 27). Assim, o consumo envolve o circuito de trocas que são 

particularmente de caráter simbólico. Desse ponto de vista, não se trata mais de discutir se foi 

a necessidade que gerou o consumo ou se – como sustentava Marx – o consumo é o 

responsável pela geração das necessidades. Para além da discussão sobre quais seriam as 

necessidades reais e, mesmo, da discussão sobre o que seria uma necessidade, o 

desenvolvimento histórico da propaganda tem mostrado que além de cumprir seu papel de 

operacionalidade necessária às vendas, ela ajudou a criar uma realidade contígua, mais 

exatamente, criar um circuito social no qual circulam os valores simbólicos que ela engendra. 

É bastante conhecido o conceito marxista do fetiche da mercadoria:  

A mercadoria é misteriosa simplesmente por encobrir as características 

sociais do próprio trabalho dos homens, apresentando-as como 

características materiais e propriedades sociais inerentes aos produtos do 

trabalho; por ocultar, portanto, a relação social entre os trabalhos 

individuais dos produtores e o trabalho total, ao refleti-la como relação 

social existente, à margem deles, entre os produtos do seu próprio 

trabalho. Através dessa dissimulação, os produtos do trabalho se tornam 

mercadorias, coisas sociais com propriedades perceptíveis e 

imperceptíveis aos sentidos. A impressão luminosa de uma coisa sobre o 

nervo óptico não se apresenta como sensação subjetiva desse nervo, mas 

como forma sensível de uma coisa existente fora do órgão da visão. Mas, 

aí, a luz se projeta realmente de uma coisa, o objeto externo, para outra, o 

olho. Há uma relação física entre coisas físicas. Mas a forma mercadoria 

e a relação de valor entre os produtos do trabalho, a qual caracteriza essa 

forma, nada têm a ver com a natureza física desses produtos nem com as 

relações materiais dela decorrentes. Uma relação social definida, 

estabelecida entre os homens, assume a forma fantasmagórica entre 

coisas. Para encontrar um símile, temos de recorrer à região nebulosa da 

crença. Aí, os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida 



36 

 

própria, figuras autônomas que mantêm relações entre si e com seres 

humanos. É o que ocorre com os produtos da mão humana, no mundo das 

mercadorias. Chamo a isso de fetichismo, que está sempre grudado aos 

produtos do trabalho, quando são gerados como mercadorias. É 

inseparável da produção de mercadorias. (MARX, 1998, p. 94)  

Há que considerar não apenas, seguindo o raciocínio de Marx, a perda da aura do 

produto, suas características intrínsecas e sua relação com a produção da qual foi o resultado, 

mas também o fato de que esse novo produto passou a fazer parte de um novo mundo, que 

precisou ser criado, por assim dizer, para acomodar esse novo produto. Iniciava-se o mundo 

do consumo como o entendemos modernamente, e, nele, a propaganda se desenvolve como 

instituição necessária e mesmo imprescindível. Roberto da Matta, na Introdução ao livro de 

Everardo Rocha (1995), vê que a publicidade é  

(...) de fato uma mediação profunda entre o universo selvagem e 

impessoal da produção: zona diabólica onde a lógica das utilidades opera 

a todo vapor; e o mundo muito mais complexo e próximo de nós dado no 

que denominamos de consumo (DA MATTA, 1995, p. 12). 

Um mundo em que “o objeto fabrica sujeitos. Essa função, aliás, está ligada à 

própria natureza daquilo que é um objeto: sempre uma realidade social” (QUESSADA, 

2003, p. 14) é um “mundo onde produtos são sentimentos (...)” (DA MATTA, 1995, p. 25). 

A mudança do sensorium parece por demais evidente. Para entendermos melhor essa questão, 

cabe lembrar que os estudos de consumo feitos a partir de perspectivas antropológicas 

passaram a fazer parte da discussão sobre consumo, trazendo contribuições estimulantes para 

a discussão mesma do consumo. Segundo Santaella,  

É uma das características das sociedades de consumo que as mensagens 

mercadológicas também se tornem autorreferenciais. Mercadorias que 

não são vendidas e compradas para atender a propósitos práticos, tais 

como gadgets ou objetos de moda e luxo, são signos autorreferenciais 

cujo valor existe apenas dentro do sistema criado pelo mercado. Os 

consumidores adquirem essas mercadorias não em razão de alguma 

necessidade ou apreciação, mas porque o mercado dita seu valor e 

prescreve sua compra como uma necessidade, conforme foi lucidamente 

antecipado por Marx na sua célebre afirmação de que, no mercado 

capitalista, não é a necessidade que cria o objeto, mas sim o contrário, 

(SANTAELLA, NÖTH, 2010, p. 35) 

Para Baudrillard, o consumo “é ele a totalidade virtual de todos os objetos e 

mensagens constituidos de agora então em um discurso cada vez mais coerente. (...) O 

consumo, pelo fato de possuir um sentido, é uma atividade de manipulação sistemática de 
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signos” (BAUDRILLARD, 2006, p. 206). Em direção oposta caminham as reflexões de 

Lipovetsky quando ele nos fala sobre a “eclipse do produto”: 

(...) como se o valor imaterial houvesse conseguido reduzir a nada ou a 

quase nada o valor funcional. Daí em diante a qualidade se impõe como 

uma condição necessária para se sobreviver nos mercados. Não é verdade 

que “tudo está na imagem”: porque é inseparavel da busca da excelencia 

técnica, dos controles de qualidade, do desempenho dos produtos, o 

universo da hipermercadoria, não pode, evidentemente, ser reduzido aos 

jogos da imagem de marca. (LIPOVETSKY, 2010, p. 93) 

A leitura conjunta das duas últimas citações nos permite ver dialeticamente duas 

posições distintas ao se encarar a questão simbólica, questão que se tornou particularmente 

aguda quando os processos produtivos conduziram à comoditização de produtos e serviços, 

ressaltando a função criativa da propaganda, responsável por conferir a diferença que a 

comoditização tirou. Em outros termos, essa discussão levanta a questão do signo e sua 

relação com o mundo dos objetos e serviços, se uma relação necessária ou arbitrária. 

Lembramos, contudo, que o foco deste trabalho é problematizar como a publicidade criativa 

foi um desenvolvimento necessário do campo publicitário em sua relação com o mundo de 

uma produção comoditizada, como a publicidade criativa foi, na ambiência interna do próprio 

campo, o interesse (bourdianamente falando) que passou a demandar dos agentes as 

estratégias mais interessadas e como a publicidade criativa desenvolveu seus critérios de 

avaliação para distinguir e premiar as peças consideradas justamente mais criativas – e como 

tudo isso foi-se consubstanciando em uma formação discursiva específica desde os anos 1950, 

aproximadamente. 

Nesse sentido, não se trata mais de falar de necessidades reais ou arbitrárias, mas de 

valores simbólicos atribuídos. Segundo observa Sahlins,  

é crucial observar que o significado social de um objeto, aquele que o 

torna útil para uma certa categoria de pessoas, não é mais aparente em 

suas propriedades físicas do que pelo valor que pode ser atribuido a ele na 

troca. O valor de uso é não menos simbólico nem menos arbitrário do que 

o valor-mercadoria. (SAHLINS, 2004, p. 183) 

A relação entre os níveis funcional e simbólico é, como se sabe, questão que vem 

preocupando os cientistas sociais das mais diversas formações e que trabalham com quadros 

teóricos diversos. De nossa parte, julgamos de grande pertinência a colocação de Bourdieu: 

O certo é que, dentro de certos limites, as estruturas simbólicas têm um 

extraordinário poder de constituição (no sentido da filosofia e da teoria 

política) que foi muito subestimado. Mas essas estruturas, mesmo que 
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certamente devam muito às capacidades específicas do espírito humano, 

como o próprio poder de simbolizar, de antecipar o futuro etc., parecem-

me em sua especificidade pelas condições históricas de sua gênese 

(BOURDIEU, 2004, p. 31). 

O consumo constituiu-se como parte integrante fundamental da moderna sociedade, 

desenvolvendo-se como uma instituição que se manifesta ao longo de seu processo mesmo de 

constituição histórica, instituição por certo devida e logicamente integrada à racionalidade 

maior do capitalismo. Segundo Rocha, “é no consumo que homens e objetos se olham de 

frente, se nomeiam e se definem de maneira recíproca. A constante determinação de valores 

de uso faz de um tipo de produto genérico uma idiossincrasia” (ROCHA, 1995, p. 68). 

Dominique Quessada vê que:  

(...) não são as marcas e os consumidores que se comunicam, mas os 

consumidores entre si, no reconhecimento recíproco de um mesmo 

pertencimento, pela consciência de encontrar um objeto comum na 

trivialidade do consumo (QUESSADA, 2003, p. 12). 

A “trivialidade do consumo” a que se refere o autor passou historicamente a se 

revestir de características bastante específicas, e talvez a principal delas resida no fato de que 

a linguagem pela qual o produto passou a ser comunicado passou igualmente a fazer parte do 

próprio produto – “palavras e coisas entremeadas” (QUESSADA, 2003, p. 120). A 

indiferenciação que atingiu necessariamente a produção em série colocou nas mãos da 

publicidade a responsabilidade por resgatar os produtos dessa indiferenciação: “(...) na 

realidade, o discurso publicitário combate o princípio de diferenciação sem o qual não há 

instituição” (QUESSADA, 2003, p. 80). E, como a publicidade teve que ser cada vez mais 

criativa para operar o resgate dos produtos dessa indiferenciação, isso acabou por resultar na 

chamada revolução criativa que surgiu nos EUA em meados de 1950 e no Brasil no início da 

década de 1970. 

Na medida em que o trabalhador não mais se reconhece no produto que é resultado 

do seu trabalho, este (o produto) passa como que adquirir uma aura própria, uma vida 

independente, que não tem relação com o processo do qual ele é resultado – em uma palavra: 

uma fantasmagoria. A aura que o processo massivo de produção tirou do objeto industrial teve 

que ser restabelecida de alguma maneira. O mundo que permitirá – e que exigirá – que o 

objeto ganhe a aura que lhe foi tirada é o consumo, e o operador fundamental deste processo é 

a publicidade. Sem se referir propriamente à publicidade que neste trabalho chamamos de 

criativa, Rocha diz genericamente que 
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É por intermédio da publicidade que se concilia, entre outras, uma 

oposição estrutural na existência das sociedades industriais. Trata-se da 

oposição entre o domínio da produção e o domínio do consumo, sobre a 

qual repousa o sistema capitalista. É pela publicidade que se transforma o 

domínio da produção – onde os produtos são indiferenciados, múltiplos 

seriados e autônomos – no domínio do consumo – onde o produto tem 

nome, nobreza, mistério e vida. (ROCHA, 1995, p. 61) 

O mesmo autor observa que “o produto final é algo onde, tanto do ponto de vista 

lógico quanto do ponto de vista sensível, o trabalhador ‘individual’, o mundo ‘humano’, é o 

grande ausente” (ROCHA, 1995, p. 63). O pesquisador comenta que “o significado está, de 

fato, no sistema que estes elementos formam. Como ‘palavras’ de uma ‘frase’, é no conjunto 

que repousa a mensagem a ser decodificada pelo consumidor” (ROCHA, 1995, p. 99), já 

que, “uma vez nascidos todos [os produtos] no indiferenciado do universo da produção irão 

criar-se como particularidades no espaço simbólico do universo do consumo” (ROCHA, 

1995, p. 103). 

Nos termos analíticos com que trabalha, Rocha chama de magia a esse processo de 

reapropriação pelo produto da aura perdida na produção, magia conferida pelo discurso 

publicitário: 

O esquecimento do processo pelo qual nascem os produtos. Neste 

processo eles são indistintos, seriais, indiferenciados, não-humanos, 

iguais a si mesmos, e, principalmente iguais à alienação que o modo de 

produção capitalista confere ao trabalho humano. O produto como gente, 

investido nas relações sociais, confundido e igualado à humanidade, no 

limite ele mesmo humano e falante, é a grande magia que se sublinha no 

sistema dos anúncios publicitários. Assim, o que foi esquecido é a origem 

do produto. A operação publicitária fundamental é, neste gesto de 

esquecimento, humanizar o produto inserindo-o numa rede de relações 

sociais (ROCHA, 1995, p. 118). 

Rocha observa de maneira incisiva: “A verdadeira magia da publicidade é incluir o 

produto nas relações sociais dos receptores” (ROCHA, 1995, p. 139). Em sua forma 

industrial, o produto não tem maiores distinções, uns em relação aos outros. Mas, na forma 

mercadológica, o produto requer, antes de qualquer coisa, a correta e adequada nomeação: 

A função publicitária primordial, tanto na cronologia de seus esforços 

quanto na perenidade de seus resultados, visa à imposição de um nome. A 

publicidade é antes de tudo um grande batistério, onde as mais 

disparatadas produções, oriundas de inumeráveis paternidades, esperam 

obter a chancela de uma identidade (PÉNINOU, 1974, p. 95) 

Segundo Rocha, “(...) no sistema publicitário o nome, a identidade, a imagem do 

produto, estabelecem diferenças que se articulam com outras tantas entre os diversos grupos 



40 

 

sociais” (ROCHA, 1995, p. 70-71). O trabalho pioneiro de Everardo Rocha representa uma 

contribuição importante para os estudos de consumo, e, mesmo passados mais de 30 anos, 

ainda é referência significativa na área dos estudos acadêmicos sobre uma profissão que pensa 

“... tão pouco, em extensão e profundidade, sobre si mesma” (BARRETO, 2006, p. 166). A 

essa constatação juntou-se preocupação semelhante, que encontramos consubstanciada na 

análise de Carrascoza e Hoff sobre os anos 1950 (que, na verdade, pode ser estendida para 

toda a história da propaganda): 

A parca bibliografia que aborda a época delimitada [1950] não contempla 

senão o vetor histórico da nossa propaganda, fundado em datas e ou 

informações gerais. Parte desse tipo de produção são livros no formato de 

antologia, no qual os publicitários dão seu depoimento sobre as 

conquistas técnicas da propaganda, ou arriscam opiniões 

descompromissadas com a discussão acadêmica. Outra parte reúne 

curiosidades sobre o desenvolvimento da publicidade brasileira, registra 

eventos relevantes da atividade publicitária no país e cases históricos, 

configurando-se como pesquisa jornalística. Muitas dessas obras são 

caleidoscópios das novidades do mercado publicitário nacional, 

sobretudo da segunda metade do século XX até os anos 2000, ricas em 

iconografias, mas sem nenhuma aproximação com a cultura de consumo 

e o imaginário social construído pela propaganda. (CARRASCOZA, 

HOFF, 2011). 

Fábio Hansen percebe a existência da mesma lacuna, ao observar:  

Em um país considerado um dos mais criativos do mundo no campo 

publicitário, e onde há claro entendimento de que o brasileiro é criativo, 

não é fácil pesquisar, defender e sustentar a proposição de que o processo 

de criação do discurso publicitário consiste, de fato, em um processo que 

é mais da ordem da produtividade do que da ordem da criatividade. E não 

estudar esse processo significa silenciar sobre as condições de produção 

do discurso publicitário, reveladoras da ilusão da ‘fórmula’ da 

criatividade. (HANSEN, 2013, p. 19) 

Nos termos deste trabalho, falar de “cultura de consumo” e do “imaginário social 

construído pela propaganda” é lembrar que, em sua trajetória de autonomização relativa do 

campo publicitário, a publicidade foi capaz de construir um discurso que, a um só tempo, deu 

conta de sua função imediata de vendas (o que continua a acontecer), tendo tido, além disso, a 

competência de impor-se enquanto discurso ele próprio “digno” de ser consumido, inclusive 

pelo próprio campo, para além do consumo de produtos e serviços que ele (discurso) 

comunica. Nesse sentido, observa Quessada,  

A publicidade criou e promoveu uma concepção da linguagem em que 

esta não é somente considerada como um meio de descrição do real, de 

relação com o mundo ou de vínculo social, mas também se apresenta 
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como um produto, uma mercadoria – que, à diferença da ferramenta, só 

está ali para ser vendida e comprada (QUESSADA, 2003, p. 125). 

Para Quessada, é necessário entender a posição que a publicidade ocupa dentro do 

universo da produção e da circulação de objetos: 

A publicidade ocupa o centro de um sistema de produção dos objetos e de 

gestão da circulação destes: simultaneamente, discurso pelo qual todo 

objeto deve ser doravante posto em circulação dentro do coletivo e – 

como prática discursiva ou “objeto cultural” – ela mesma objeto 

circulante enquanto tal dentro do coletivo. (QUESSADA, 2003, p. 15) 

As observações de Carrascoza, Hoff, Hansen e Quessada nos auxiliaram na 

problematização das lógicas de legitimação do processo de autonomização relativa do campo 

publicitário, a partir de uma visada sobre a publicidade criativa e os elementos (técnicos e 

sócio-históricos) que permitem identificar os possíveis critérios da distinção criativa nas peças 

publicitárias em contexto de premiação. O passo concomitante, o da escolha do método – 

passo fundamental – leva necessariamente à questão da escolha dos dispositivos analíticos 

que serão utilizados na problematização do trabalho, começando pela estrita delimitação do 

que será problematizado, como nos diz Orlandi: 

Gostaríamos de acrescentar que como a pergunta é de 

responsabilidade do pesquisador, é essa responsabilidade que organiza 

sua relação com o discurso, levando-o à construção de “seu” dispositivo 

analítico, optando pela mobilização desses ou aqueles conceitos, esse ou 

aquele procedimento, com os quais ele se compromete em resolução de 

sua questão. (ORLANDI, 2012, p. 27) 

Assim, ao buscarmos pelos elementos (técnicos e sócio-históricos) que permitiriam 

identificar os possíveis critérios da distinção criativa das peças publicitárias no contexto de 

premiação, julgamos pertinente e adequado perguntar a partir do quadro metodológico da 

sociologia bourdiana, por um lado, e, por outro, a partir da Análise de Discurso de linha 

francesa (ADF), referências teóricas que nos parecem fornecer dispositivos analíticos 

contundentes, e, principalmente, a plasticidade teórica que julgamos imprescindível para um 

estudo como este. Como se sabe, ambos os construtos teóricos são de notável solidez 

conceitual e metodológica: ao longo desta tese, mobilizaremos conceitos de ambos. No caso 

da ADF, um dos conceitos mobilizados é o de cenografia, que entendemos como 

Maingueneau: 

(...) a cenografia é ao mesmo tempo a fonte do discurso e aquilo que ele 

engendra: ele legitima um enunciado que, por sua vez, deve legitimá-la, 

estabelecendo que essa cenografia onde nasce a fala é precisamente a 
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cenografia exigida para enunciar como convém, segundo o caso – a 

política, a filosofia, a ciência –, ou para promover certa mercadoria. 

(MAINGUENEAU, 2013, p. 98) 

Nos termos da Análise de Discurso, falar de enunciação é falar de cenografia. Mas, 

se há campos nos quais a questão da cenografia é mais facilmente percebível, Maingueneau 

observa que: 

O discurso publicitário é, com efeito, daqueles tipos de discurso que não 

deixam prever antecipadamente qual cenografia será mobilizada. Em 

compensação, há tipos de discursos cujos gêneros implicam cenas 

enunciativas de algum modo estabilizadas: a correspondência 

administrativa ou os relatórios de peritos se desenvolvem, via de regra, 

em cenas bastante fixas, obedecendo às rotinas da cena genérica. 

(MAINGUENEAU, 2013, p. 98-99)  

Maingueneau refere-se à pluralidade possível de cenografias do discurso publicitário 

dado o fato de que a dinâmica do campo permite que as formações discursivas se deem em 

contextos múltiplos (nos múltiplos lugares onde as mercadorias podem ser mostradas, em 

múltiplas mídias). Cabe notar que, no caso desta pesquisa, há três cenografias com que 

trabalhamos particularmente: o Clube de Criação, as Cartas dos Presidentes do Clube de 

Criação e as Peças premiadas.  

Para a Análise de Discurso, o processo comunicacional não é um circuito no qual a 

informação transite de um polo a outro, mas é, ao contrário, um processo coletivo de 

construção, do qual todos os agentes participam e no qual a participação se dá de acordo com 

a força relativa deles no campo e em função da posição de cada um enquanto enunciadores 

inseridos em determinadas cenografias. Essa participação se dá sem que haja a necessidade da 

existência de um acordo que o explicite – a dinâmica agônica do campo dará conta da 

ocupação que os agentes irão fazer. Mas, ao falarmos da ocupação relativa dos espaços dentro 

do campo, estamos falando de um campo, ou seja, estamos falando de um espaço estruturado 

e determinado que comporta diversos subespaços, cada um deles (espaço e subespaços) que 

não apenas partilham de construções discursivas comuns, mas que são estruturados, entre 

outras coisas, justamente por essas práticas discursivas comuns. Assim, o campo vai 

construindo identidades discursivas, que são modelos “socialmente úteis, pois estabelecem 

paradigmas, estereótipos, maneiras de agir e pensar que simbolicamente inserem o sujeito na 

‘comunidade imaginada’.” (GREGOLIN, 2007, p. 17) 

Ao longo de seu processo de autonomização relativa, o campo publicitário vem 

constituindo instâncias privilegiadas pelas quais a coesão do campo, por sua vez, vem se 

constituindo, segundo o domínio relativo dos agentes conjunturalmente dominantes. A 
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constituição de cenografias que o campo consagrará como privilegiadas terá esse privilégio 

reconhecido na medida em que sejam reconhecidas as formações discursivas que lhes 

correspondem. Mesmo que a cenografia faça parte de uma instância dominante no campo, 

ainda assim não há garantia de que essa cenografia prospere como instância decisiva no 

campo – só a competência demonstrada ao longo do tempo na ocupação de posições 

privilegiadas dentro do campo dirá se a nova instância conseguirá se impor como legítima. A 

constituição do Clube de Criação como uma cenografia privilegiada coincidiu com a 

constituição do Anuário (seleção de Peças) como uma cenografia privilegiada e coincidiu com 

a constituição das Cartas dos Presidentes como uma cenografia privilegiada no campo 

publicitário brasileiro, no período entre 1975 e 2015. Segundo os conceitos da ADF, ao se 

constituírem, esses três cenários constituem-se enquanto atos fundadores e, como tal, tendem 

a incluir sua própria validação – “É justamente porque o contrato de comunicação é fundador 

do ato de linguagem que ele inclui sua própria validação” (MAINGUENEAU, 2013, p. 79).  

De nossa parte, observamos que a validação será tão mais percebida como tal na 

medida em que o ato fundador tiver determinado ponto de partida. Em outros termos, se uma 

segunda cenografia derivar de uma primeira cenografia já estabelecida, aquela tenderá a ser 

aceita inicialmente como cenografia tendente à legitimidade, na medida em que se filia a uma 

cenografia já existente e com determinado nível de legitimidade e consagração. Como 

observamos, contudo, houve, no caso que estudamos, o desenvolvimento de três cenografias 

simultaneamente: o Clube de Criação, as Cartas e as Peças premiadas. Assim, e de acordo 

com a análise que desenvolvemos, nenhuma das cenografias poderia se beneficiar uma das 

outras: todas estavam em seu momento inaugural, ou melhor, fundador e, em que pese a 

validação decorrente, não haveria, para nos utilizarmos dos termos bourdianos, como o capital 

acumulado de uma pudesse ser transferido para outra cenografia. Observamos, por oportuno, 

que essas três cenografias beneficiavam-se, na verdade, de um fato inquestionável, o capital 

simbólico de seus sócios-fundadores, já legitimados pelo campo. 

Para Bourdieu, “A verdade é um jogo de lutas em todo campo” (BOURDIEU, 2004, 

p. 46) e uma das lutas mais importantes que se trava diz respeito justamente à capacidade de 

nomear (a verdade ou outro conceito qualquer), porque, depois de nomeada, está garantida a 

“existência da coisa nomeada” (BOURDIEU, 2004, p. 72). O autor continua: 

O bom jogador, que é de algum modo o jogo feito homem, faz a todo 

instante o que deve ser feito, o que o jogo demanda e exige. Isso supõe 

uma invenção permanente, indispensável para se adaptar às situações 
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indefinidamente variadas, nunca perfeitamente idênticas. (BOURDIEU, 

2004, p. 81) 

Por certo, as “situações indefinidamente variadas” configuram um quadro de 

instabilidade dentro do campo, particularmente no tocante à posse pela nomeação mais 

legítima de um objeto (se podemos nos referir desta maneira) tão disputado como a verdade, 

disputa que faz supor o investimento, por parte dos agentes, das estratégias mais interessadas. 

“O bom jogador” joga o jogo, que, por sua vez, “é o lugar de uma necessidade imanente, que 

é ao mesmo tempo uma lógica imanente. Nele não se faz qualquer coisa impunemente” 

(BOURDIEU, 2004, p. 83) – ainda mais quando o objeto em disputa é a referida posse da 

mais legítima definição de verdade. 

Essa noção estrutural nos leva, dentro da sociologia bourdiana, à noção de habitus, 

que foi constantemente definida e redefinida pelo autor em momentos sucessivos de sua 

carreira intelectual. Para Bourdieu habitus é “ao mesmo tempo um sistema de esquemas de 

produção de práticas e um sistema de esquemas de percepção e apreciação das práticas” 

(BOURDIEU, 2004, p. 158), e também: 

O habitus torna-se gerador de práticas imediatamente ajustadas ao 

presente, e mesmo ao futuro inscrito no presente (daí a ilusão de 

finalidade), quando encontra um espaço que propõe, a título de chances 

objetivas, aquilo que ele carrega a título de propensão (...) de disposição 

(...) porque se constitui pela incorporação das estruturas (...) de um 

universo semelhante. (BOURDIEU, 2004, p. 130) 

Considerando conjuntamente os conceitos de habitus e de jogo, teremos que “o 

habitus como social inscrito no corpo, no indivíduo biológico, permite produzir a infinidade 

de atos de jogo que estão inscritos no jogo em estado de possibilidades e de exigências 

objetivas” (BOURDIEU, 2004, p. 82). Essas reflexões nos interessam na medida em que a 

partir delas podemos problematizar questões particularmente afeitas a esta pesquisa, a saber, 

como a criatividade se inscreve no campo da propaganda como um operador determinante de 

uma série de práticas, desenvolvidas de acordo com estratégias que visam o atingimento de 

fins específicos (premiações, no caso), e como essas práticas são parte constitutiva da 

formação discursiva do campo, na qual este se apresenta “(...) como um sistema simbólico que 

é organizado segundo a lógica da diferença, do desvio diferencial” (BOURDIEU, 2004, p. 

160), ou seja, uma lógica verticalizada, não horizontalizada. 

Nosso percurso começou neste Capítulo com a menção que fizemos da Revolução 

Industrial como fato gerador de uma série de mudanças na capacidade produtiva da economia 

que contribuíram decisivamente para a formação da sociedade de consumo. Vimos como esse 
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consumo era então um fato novo, e como a sociedade precisaria ser apresentada a ele. A 

responsável por fazer do consumo uma realidade concreta na vida da sociedade foi justamente 

a propaganda. Em outros termos, na medida em que o consumo se desenvolvia, desenvolvia-

se também a propaganda, e, mais exatamente, o discurso da propaganda, responsável ele 

próprio por se apresentar à sociedade. 

Discutimos também a formação do campo da propaganda – ou da propaganda 

enquanto campo – utilizando, para tanto, da sociologia de Pierre Bourdieu. Assim, vimos 

como o campo foi-se estruturando através da aquisição das disposições que o próprio campo 

ia desenvolvendo e como as estruturas formativas iam-se estruturando justamente através da 

aquisição dessas disposições por parte dos agentes.  

Problematizamos igualmente a questão da publicidade enquanto discurso usando, 

para tanto, dos dispositivos críticos da Análise de Discurso de linha francesa, que nos 

permitiram discutir justamente a formação da publicidade enquanto discurso, e de como a 

publicidade é um negócio altamente simbólico, seja baseada na palavra, seja baseada na 

imagem, dependendo do sensorium que rege a percepção que se tem da realidade naquele 

determinado momento. 

Assim iniciamos a deslindar os objetivos desse trabalho que se divide em duas 

partes, cada uma subdividida em dois capítulos. Na primeira parte, no capítulo 1, utilizaremos 

o referencial teórico de Pierre Bourdieu, especificamente seus estudos sobre o campo, para 

refletir sobre as lógicas de legitimação e os processos de autonomização relativa do campo 

publicitário brasileiro. Já no capítulo 2, a partir das reflexões e pesquisas de autores 

brasileiros como Nelson Cadena, Roberto Menna Barreto, Everardo Rocha, entre outros, que 

estudaram a publicidade no Brasil, apresentaremos uma genealogia de forma não cronológica 

do campo publicitário e, mais especificamente, do subcampo da criação publicitária, 

principalmente da chamada revolução criativa, que no Brasil se deu a partir dos anos 1970.  

A segunda parte deste trabalho dedica-se à analise de dois corpora: as 40 Cartas e as 

103 Peças. No capítulo 3, as Cartas serão analisadas a partir do quadro teórico-metodológico 

da Análise de Discurso de linha francesa, que nos possibilitará problematizar a constituição 

do discurso publicitário, particularmente o da formação discursiva da chamada revolução 

criativa, e nos possibilitará também problematizar os ditos e não-ditos nas Cartas, sobre 

critérios de julgamento das Peças consagradas na premiação. No capítulo 4, as Peças serão 

analisadas por meio de um Protocolo de Análise, proposto pela autora, que se apoia nos 

fundamentos analíticos de pesquisadores da área da criação publicitária, como João Anzanello 
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Carrascoza, Goiamérico dos Santos, Tânia Hoff, Roberto Menna Barreto, Fábio Hansen, 

Stalimir Vieira, entre outros.  Entendemos que a distinção representada por um prêmio não 

pode ser vista apenas como uma decorrência mecânica e imediata da presença de elementos 

técnicos que ampliariam as possibilidades da Peça de ser vista como portadora de distinção 

criativa. Ao lado de identificar esses elementos, deve ser considerado também o contexto 

sócio-histórico no qual os agentes do campo, autores das Peças ou jurados na premiação, 

estão inseridos – por esse motivo justifica-se a análise das Cartas.  

Na Conclusão veremos que se é condição necessária identificar os ditos e não-ditos 

sobre critérios distintivos nas Cartas, e identificar os possíveis elementos técnicos 

responsáveis pela distinção criativa nas Peças, isso não se mostra como condição suficiente 

para entender os complexos processos históricos e sociológicos que envolvem o campo e seus 

agentes em suas lutas agônicas e antagônicas em busca (no caso desta pesquisa) da autonomia 

relativa do campo e da legitimação nas arenas de premiação.  
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PARTE 1 

 

CAPÍTULO 1 – CAMPO PUBLICITÁRIO NO BRASIL: DA FORMAÇÃO AO PROCESSO 

DE AUTONOMIZAÇÃO RELATIVA.  

 

Neste capítulo, abordamos a formação do campo publicitário no Brasil e sua busca 

por autonomia relativa no todo social. Apoiamo-nos na teoria de campo do sociólogo francês 

Pierre Bourdieu para estudar a constituição do campo da publicidade no Brasil ressaltando, no 

processo de busca de autonomização relativa, a constituição de suas instâncias de visibilidade 

e consagração. O pano de fundo deste processo é a formação econômica do Brasil e a 

constituição da sociedade de consumo entre nós. 

 

 

1.1 EXCERTOS DA FORMAÇÃO DA SOCIEDADE DE CONSUMO BRASILEIRA 

A sociologia marxista postula que existe uma relação dialética entre a infraestrutura e 

a superestrutura. Esta relação, entendida em seu caráter dinâmico e não de forma 

determinística, nos auxilia a problematizarmos como se relacionam as instâncias econômicas 

(produção, distribuição etc.) e as simbólicas (jurídica, política, cultural etc.). No caso aqui 

estudado, temos, de um lado, a formação da sociedade de consumo no Brasil nas primeiras 

décadas do século XX, e, de outro, a formação do campo da publicidade. Não se trata de 

estabelecer uma relação de subordinação entre essas duas instâncias, privilegiando a suposta 

superioridade da instância econômica sobre a instância simbólica. Trata-se, antes, de procurar 

estabelecer entre as duas instâncias uma relação efetivamente dialética, entendendo, por 

dialética, uma determinada prática do pensamento que estabelece entre duas ideias contrárias 

uma relação de caráter agônico, na qual os dois polos opostos possam dialogar criticamente. 

Segundo Bakhtin, 

Sempre que se coloca a questão de saber como a infraestrutura determina 

a ideologia, encontramos a seguinte resposta que, embora justa, mostra-se 

por demais genérica e por isso ambígua: “a causalidade”. Se for 

necessário entender por causalidade a mecanicista, como tem sido 

entendida até hoje pela corrente positivista da escola naturalista, então 

uma tal resposta se revela radicalmente mentirosa e contraditória com os 

próprios fundamentos do materialismo histórico. (BAKHTIN, 2006, p. 

40) 
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No plano da infraestrutura há que observar que a economia brasileira no período 

considerado era fundamentalmente agrária. O grosso da população morava na zona rural e era, 

em grande medida, analfabeta, situação que perdurou do início da colonização portuguesa até 

as primeiras décadas do século XIX. E, segundo Celso Furtado, mesmo neste século,  

Dificilmente um observador que estudasse a economia brasileira pela 

metade do século XIX chegaria a perceber a amplitude das 

transformações que nela se operariam no correr do meio século que se 

iniciava. Haviam decorrido três quartos de século em que a característica 

dominante fora a estagnação ou a decadência. (FURTADO, 1987, p. 110)  

A análise do economista brasileiro aponta um dado que seria tematizado em um sem-

número de estudos científicos, a saber, a questão da extrema morosidade do processo 

formativo do Brasil e como ele se refletiria em todas as instâncias da vida social brasileira. Se, 

no Brasil, o processo formativo dava-se então sob o signo da lentidão, o mesmo não ocorria, 

por exemplo, nos Estados Unidos. Cotejando ambos os países, diz Furtado:  

Nada é mais ilustrativo dessa diferença do que a disparidade que existe 

entre os dois principais intérpretes dos ideais das classes dominantes nos 

dois países: Alexander Hamilton e o Visconde de Cairu. Ambos são 

discípulos de Adam Smith, cujas ideias absorveram diretamente e na 

mesma época na Inglaterra. Sem embargo, enquanto Hamilton se 

transforma em paladino da industrialização, mal compreendida pela 

classe de pequenos agricultores norte-americanos, advoga e promove uma 

decidida ação estatal de caráter positivo (...) Cairu crê supersticiosamente 

na mão invisível e repete: deixai fazer, deixai passar, deixai vender. 

(FURTADO, 1987, p.101) 

Mas, a partir do último quarto do século XIX, a economia brasileira ganha grande 

impulso com o desenvolvimento da produção cafeeira. Segundo Celso Furtado, esta foi 

responsável por mudanças fundamentais na economia, como: a formação de uma nova classe 

empresarial; o aumento da importância do setor assalariado; o aumento da presença dos 

imigrantes europeus, que passaram de 13 mil nos anos 1870 para 184 mil nos anos 1880 e 609 

mil nos anos 1890 – no total, nos últimos 25 anos do século XIX, havia cerca de 803 mil 

imigrantes, 577 mil vindos da Itália. Tudo considerado, diz Furtado:  

No último decênio do século XIX criou-se uma situação 

excepcionalmente favorável à expansão da cultura do café no Brasil. Por 

um lado, a oferta não-brasileira atravessou uma etapa de dificuldades, 

sendo a produção asiática grandemente prejudicada por enfermidades, 

que praticamente destruíram os cafezais da ilha de Ceilão. Por outro lado, 

com a descentralização republicana o problema da imigração passou às 

mãos dos Estados, sendo abordado de forma muito mais ampla pelo 
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governo do Estado de São Paulo, vale dizer, pela própria classe dos 

fazendeiros de café. (FURTADO, 1987, p.177) 

Mesmo que lentamente, o Brasil começava a adquirir uma feição um pouco mais 

moderna. Deve-se considerar também que a inserção mais significativa no mercado 

internacional ajudava a criar as condições para o desenvolvimento de uma sociedade de 

caráter mais urbano. É nesse contexto que será possível começar a falar de uma sociedade de 

consumo e de uma atividade publicitária, mesmo que esta seja uma atividade 

substancialmente diferente da que conhecemos hoje em dia. Por isso, é conveniente determo-

nos, ainda que de modo breve, no processo de formação da atividade publicitária no Brasil. 

As primeiras ocorrências no universo da propaganda só se darão entre nós com a 

chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808, fugida do cerco napoleônico. Sobre 

essa época, não é possível falar nem de sociedade de consumo brasileira e nem de campo 

publicitário brasileiro propriamente. Segundo Gilberto Freyre, 

Da elite grande parte vivia ainda nos meados do século XIX no fim do 

século XVIII. Só uns tantos homens, entre os quais se incluía o próprio 

imperador, e umas poucas mulheres, como Nísia Floresta, tinham 

conhecimento, dentre os brasileiros natos, da Europa de John Stuart Mill, 

das saias rodadas, de Sir Charles Lyell, de George Sand, das carruagens 

inglesas de quatro rodas e de Pio IX. Isto é, participavam plenamente da 

cultura contemporânea. O que, sendo exato, significa que o Brasil dos 

meados do século XIX não era só constituído por diversos Brasis 

regionalmente diversos: também por vários e diversos Brasis quanto ao 

tempo ou à época vivida por diferentes grupos da população brasileira. 

(FREYRE, 2012, p. 80) 

Na época relatada por Freyre, podemos observar a existência de pequenos anúncios, 

ou informativos, que diziam respeito a situações cotidianas, tais como a recompensa pela 

captura de um escravo fugido, e ajudavam, digamos assim, a criar as condições necessárias 

para que a atividade publicitária se desenvolvesse: 

Os muitos anúncios de escravos à venda e de escravos fugidos da época – 

época de esplendor desse gênero de anúncios, nos jornais brasileiros, 

assim como ‘avisos’ e ‘comunicados’ de igual interesse para o historiador 

social e para o sociólogo especializado em sociologia genética – indicam 

que já era então considerável a mestiçagem entre a própria população 

servil. Vários são os anúncios, nos jornais da época, de ‘mulatas de bonita 

figura’ (...) ‘próprias para mucamas’. De ‘mulatinhas’ que, além de coser 

‘muito bem limpo e depressa’ e de saber engomar com perícia, sabiam 

pentear ‘uma senhora’; de ‘mulatas com habilidades’, de ‘mulatos 

embarcadiços’ e de ‘cabrinhas próprios para pajens’, alguns tão caros que 

os vendedores concordavam em vendê-los “a prazo”; de ‘mulatinhas’ não 

só ‘recolhidas e honestas’ como tão bem-educadas para mucamas que 
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sabiam falar francês; de ‘pardos’; de ‘acobreados’; de ‘fulos’; de ‘cabras’. 

Cabras, isto é, mestiços que os anúncios da época, relativos a escravos, 

distinguiam das cabras animais, especificando das cabras animais que 

eram ‘cabras bichos’. (FREYRE, 2012, p. 86) 

Grosso modo, podemos dizer que esta situação durou aproximadamente um século. 

Em outras palavras, só será possível falar rigorosamente de mercado consumidor e também do 

campo da propaganda entre o final do século XIX e o início do século XX. Como se sabe, 

economicamente, o Brasil foi, por mais de três séculos, mero produtor de recursos para a 

Coroa portuguesa, que não nos via senão dessa forma. Socialmente, o Brasil era um país que 

ainda vivia o período escravocrata e tinha um índice altíssimo de analfabetismo. Nessas 

condições fica evidente a impossibilidade de se falar tanto de um mercado consumidor quanto 

de uma atividade estruturada de publicidade. A constituição de ambos deu-se por meio de um 

processo longo, no qual essas duas instâncias foram estabelecendo uma inter-relação 

recíproca de influência e determinação. Gilberto Freyre observa: 

Os anúncios de jornais da época indicam ter sido grande, nos meados do 

século XIX, a importação, para aqueles brasileiros mais sofisticados, de 

obras de literatura, de filosofia e principalmente de política, ao lado de 

também considerável importação da Inglaterra, da França, de Hamburgo, 

de artigos elegantes de uso pessoal, de móveis e espelhos para as salas 

aristocráticas ou burguesas, de alimentos, vinhos, cervejas e licores 

considerados finos e capazes de dar prestígio às mesas de casas de família 

que os ostentassem ou às de restaurantes ou hotéis que pudessem oferecê-

los aos seus hóspedes. (FREYRE, 2012, p. 82) 

A importância da economia cafeeira, destacada por Celso Furtado, teve diversos e 

decisivos desdobramentos na virada do século XIX para o século XX, particularmente para o 

estado de São Paulo. Responsável por cerca de 65% de nossas exportações, o café gerava uma 

riqueza que era investida na ampliação da estrada de ferro (que escoava o produto), em 

indústrias correlatas e na ponta do processo, ou seja, no comércio. O crescimento da cidade de 

São Paulo reflete esse período: a população quadruplicou de tamanho e o comércio se 

diversificou muito. Impulsionada pelo dinamismo da economia cafeeira, São Paulo 

desenvolve um centro consumidor com feições modernas, situação inusitada no Brasil até 

então. Em outras palavras, como não dispúnhamos ainda de uma atividade industrial 

significativa, nem tampouco de um mercado consumidor interno expressivo, devemos 

ressaltar que o comércio do final do século XIX e do início do século XX era representado 

fundamentalmente pelo varejo de farmácia, moda e vestuário, evidentemente restritos a quem 

podia consumir. A presença dos imigrantes virá trazer um pouco depois o hábito do consumo 

de alimentos à base de massas e de óleos. Essa atividade era comunicada basicamente em 



51 

 

anúncios de jornais. Deve ser observado, contudo, que os jornais ainda eram de acesso difícil 

ao grosso da população. Nesse sentido, a formação do mercado consumidor brasileiro tem 

uma dívida para com uma atividade que, com nomes diversos, sempre esteve presente na 

história da propaganda: a promoção, ou divulgação. O chamado homem-reclame, ou homem-

sanduíche, ao promover a distribuição de amostras grátis na rua, desempenhava uma função 

primordial: ajudava a criar o ethos do consumo, e o fazia in loco – não podemos descartar o 

fato de que o ato de frequentar um ponto de consumo precisava ser estimulado, porque 

frequentar uma loja não fazia parte da vida da maioria das pessoas. 

O mercado consumidor também se beneficiou do desenvolvimento urbano. A 

evolução do sistema de transporte urbano foi a um só tempo causa e consequência da 

expansão das cidades, que passaram a contar com ruas e avenidas mais largas, mais 

adequadas para a circulação de bondes elétricos. O interior dos bondes acabou se revelando 

um espaço particularmente adequado para a exposição de mensagens publicitárias – grande 

parte da população usava os bondes como veículo de transporte, população não raro 

analfabeta, que, assim, não tinha no jornal sua mídia principal. 

Na década de 1920, a indústria automobilística instalou suas primeiras unidades de 

montagem no Brasil e o automóvel começou sua história de ícone de desejo de consumo. A 

propaganda nacional precisava se profissionalizar para dar conta das demandas de 

comunicação típicas de um mercado capitalista como o dos Estados Unidos, de onde vinha a 

indústria automobilística. Em 1926, a General Motors instalou um escritório de propaganda. 

Localizado em São Paulo, este escritório operava inicialmente fornecendo “folhetos, cartazes, 

brindes e clichês aos revendedores” (CADENA, 2001, p. 59). O sucesso nas vendas fez com 

que o escritório contratasse um desenhista e um agente para distribuir os anúncios aos jornais. 

Em pouco tempo, o que inicialmente era um escritório passou a ser o Departamento de 

Propaganda da GM, contando com 34 funcionários. 

Ainda na década de 1920, grande parte do material publicitário produzido era 

tradução de anúncios feitos para outros países, Espanha e Itália, principalmente. Com o passar 

do tempo, os funcionários brasileiros iam aprendendo o ofício da propaganda com experts 

norte-americanos trazidos para cá especialmente com essa finalidade pedagógica. Para fazer 

frente ao sucesso da GM, a Ford, sua concorrente histórica, contratou os serviços de 

propaganda d’A Eclectica, que passa a ser uma agência de porte médio. A Eclectica também 

era representante comercial do jornal O Estado de São Paulo – observamos, de passagem, que 

essa indistinção de funções e limites, típica de momentos de formalização insuficiente, é o 
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que Bourdieu denomina de “fronteiras mal traçadas” (BOURDIEU, 2004, p. 103). Em uma 

atuação de comunicação casada, A Eclectica distribui o jornal nos carros da Ford, visando 

aumentar a circulação do periódico. No final da década de 1920, o mercado brasileiro já tinha 

um número considerável de agências de propaganda, mas o serviço que elas prestavam ainda 

era muito improvisado, uma resposta prática a demandas igualmente práticas. O processo de 

formalização, contudo, já começava a se mostrar como uma necessidade. Segundo Pierre 

Bourdieu, 

Último traço associado à codificação: o efeito de formalização. Codificar 

significa acabar com o fluido, o vago, as fronteiras mal traçadas e as 

divisões aproximativas, produzindo classes claras, operando cortes 

nítidos, estabelecendo fronteiras bem-definidas (...). A codificação torna 

as coisas simples, claras, comunicáveis; ela possibilita um consenso 

controlado sobre o sentido (...) (BOURDIEU, 2004, p. 103). 

A década de 1920 se encerrou com um fato que pode ser visto como o momento de 

amadurecimento da propaganda brasileira. Em 1929, a agência norte-americana JW 

Thompson instalou-se definitivamente no Brasil – o que até então era um escritório passou a 

ser uma estrutura completa de agência de propaganda, o que mostrava o potencial com que a 

atividade era encarada pelos norte-americanos no Brasil. 

Na década de 1930, pode-se dizer que o mercado de propaganda já apresentava 

níveis de codificação de uma atividade profissionalizada, na medida em que as funções já 

eram exercidas por departamentos com certo grau de especialidade. Como exemplo dessa 

maturidade, registre-se a chegada ao Brasil da Ayer, da McCann-Erickson e da Lintas 

(agência interna da Lever), nesta década; é fundada a Standard, agência brasileira, mas 

fortemente calcada nos padrões americanos (seu fundador, Cícero Leuenroth, estudara 

Administração e Propaganda na Universidade de Colúmbia, nos Estados Unidos). O nome 

tem uma razão de ser: ele se apoiava no nome Standard Oil, cliente já atendido pela agência. 

A Ayer aportou no Brasil para atender a conta da Ford, então responsabilidade d’A Eclectica.  

Ao introduzir no Brasil o que poderíamos chamar de cultura de marketing, as 

agências de propaganda norte-americanas promovem também mudanças nas relações 

simbólicas, ao criarem um espaço profissional que começou a atrair a atenção e o interesse de 

representantes da elite econômica e social e de uma classe um pouco mais abastada. Assim, 

nessas agências começaram a trabalhar poetas, escritores e jornalistas. O quadro geral era, 

então, o seguinte: começava a ser formada uma mão de obra, que, vinda originariamente de 

outras formações, começava a trabalhar em propaganda; de outro lado, a sociedade brasileira 
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começava timidamente a ser apresentada ao consumo da propaganda em si. Assim, era 

necessário haver um esforço que poderíamos chamar de didático: ambos, os novos 

profissionais e a sociedade, estavam aprendendo a se relacionar com a propaganda, no 

contexto da sociedade de consumo, que então dava seus primeiros passos no Brasil.  

Fala-se então aqui de um único movimento, mas que apresenta duas vertentes que 

correm paralelas: 1) a inserção do campo da propaganda no todo social maior e 2) com a 

legitimidade conquistada, este campo passa a ser objeto de interesse enquanto campo de 

trabalho. Em Criatividade em Propaganda, Roberto Menna Barreto assim relata a lição que 

recebeu, no início de sua carreira como redator, em 1957, de Orígenes Lessa, profissional que 

trabalhava na área desde a década de 1920: 

Roberto! Propaganda ... é uma merda! Miserável, maldito quem inventou 

a propaganda! O melhor anúncio não vale um bom conto ou um bom 

poema. A não ser para o imbecil que anuncia e para o imbecil que 

compra! Propaganda serve, sabe para quê? Para se ganhar dinheiro mais 

fácil! Para se ter tempo! Tempo de escrever, de ler, tempo para produzir 

coisa séria. (BARRETO, 2004, p. 28) 

Até ser reconhecida socialmente como profissão capaz de atrair o interesse dos 

profissionais, acorriam à propaganda pessoas vindas de outras formações e ocupações, e que 

tinham frequentemente na nova ocupação um complemento salarial. Apenas na década de 60 

essa situação começava a mudar, conforme nos conta Gandra:  

Antes as pessoas desembarcavam na propaganda vindas de todas as 

origens possíveis. Agora elas vinham dessa ou daquela escola. (...) A 

propaganda perdeu gradativamente seu aspecto de bico, de profissão pela 

metade. Quem a escolhia começava a fazê-lo por inteiro – sem culpas, 

dilemas existenciais nem perspectivas transitórias. (GANDRA, s/d, p. 87) 

O redator (e escritor) Ricardo Ramos comenta que o também redator (e escritor) 

Orígenes Lessa termina seu texto Retrato de uma cidade através de anúncios de jornal São 

Paulo de 1896
10

, afirmando ter  

(...) uma estima particular pelos escritores que, muito antes dele, já 

trabalhavam em redação de anúncios para pagar suas contas: Casemiro de 

Abreu, Olavo Bilac, Guimarães Passo, Hermes Fontes, Bastos Tigre, José 

Lins do Rego. (RAMOS, 1985, p. 84) 

                                                           
10

 Este artigo também é encontrado com o nome “São Paulo de 1868: retrato de uma cidade através de anúncios 

de jornal” na Dissertação de Mestrado de Sandra Guedes, disponível no link  

<http://tede.metodista.br/jspui/bitstream/tede/845/1/Sandra%20Guedes.pdf > acesso feito em 20-12-2016. 

http://tede.metodista.br/jspui/bitstream/tede/845/1/Sandra%20Guedes.pdf


54 

 

Um caso significativo pode nos ajudar a entender essa questão. Quando começou a 

trabalhar em propaganda, Emil Farhat, então já um jornalista conhecido, mesmo 

reconhecendo o momento formativo em que a atividade da propaganda se encontrava, o fez 

(como tantos outros) por necessidade material:  

Não fui levado à propaganda pelo fascínio que essa profissão pudesse ter 

exercido sobre mim, mesmo porque na ocasião e isto o confesso 

humildemente, eu ignorava totalmente o que era uma agência de 

propaganda. Aliás, não é uma ignorância tão escandalosa assim, porque 

na época, 1941, ainda estava tudo em termos de nebulosa improvisação e 

amadorismo no setor publicitário brasileiro. (RAMOS, 1985, p. 59) 

Nessa época, início da década de 1940, o campo da propaganda dava seus primeiros 

passos rumo à formalização no Brasil. Poderíamos chamar esse período de formacional. 

Lembremos que esta é a época da segunda Grande Guerra, que mobilizou grande parte do 

mundo e teve reflexos importantíssimos no Brasil. A neutralidade inicial em relação ao 

conflito permitiu que Getúlio Vargas negociasse seu apoio aos aliados em troca de 

empréstimos e investimentos pesados, sobretudo em infraestrutura, caso da Usina de Volta 

Redonda e da Vale do Rio Doce. O esforço de guerra exigia muita matéria-prima. Segundo 

Antonio Pedro Tota,  

A borracha e o quartzo brasileiro adquiriram um papel vital na defesa do 

continente. No campo das relações culturais, ainda havia muito a ser 

feito. Cultura e propaganda passaram a ser consideradas materiais tão 

estratégicos como qualquer outro produto. (TOTA, 2000, p. 53) 

Em seu livro O Imperialismo sedutor. A americanização do Brasil na época da 

segunda guerra, Antonio Pedro Tota descreve o papel desempenhado pelo senador David 

Rockfeller, personagem fundamental em todo o processo de expansão do american way of life 

para além dos Estados Unidos: 

A maior parte dos funcionários eram pessoas de confiança do 

coordenador. Rockefeller valeu-se de executivos de grandes empresas. 

Gente que pudesse aplicar seus conhecimentos preparando as Américas 

para a guerra e para a aceitação da hegemonia norte-americana. Era o 

caso de James W. Young, primeiro diretor do Departamento ou Divisão 

de Comunicações, diretor da Thompson, conhecida empresa de 

propaganda com sede em Nova York. Don Francisco, diretor da 

prestigiada Divisão de Rádio, era executivo da Lord & Thomas, outra 

poderosa empresa de propaganda, e contava com a colaboração de J.W.G. 

Olgivie, vice-presidente da International Telephone and Telegraph. Karl 

August Bikel, que também trabalhou na Divisão de Comunicação, foi 

chefe da United Press, a conhecida UP. (TOTA, 2000, p. 91) 
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O referido autor observa que a aproximação dos Estados Unidos ao Brasil se dava 

em torno de dois eixos. Havia, por um lado, o eixo político: era imprescindível que o Brasil se 

alinhasse com o ideário de liberdade defendido pelos norte-americanos. Quanto ao segundo 

eixo, observemos que esta liberdade passava necessariamente pelo mercado, “(...) a melhor 

arma para combater o nacionalismo estatizante e a disseminação das ideias comunistas” 

(TOTA, 2000, p. 186). Longe do nacionalismo estatizante (Alemanha nazista) e das ideias 

comunistas (União Soviética), o Brasil, ao se aproximar dos Estados Unidos, era apresentado 

a um ideário que misturava as semânticas e as gramáticas em uma formação discursiva que 

aproximava a liberdade ao consumo. O autor comenta mais detidamente a questão:  

Os meios de comunicação, pelo menos no período estudado, foram 

usados pedagogicamente para americanizar o Brasil. Houve um projeto 

de americanização, quer dizer, ações deliberadas e planejadas visando a 

um objetivo. A existência desse projeto não exclui o processo de 

americanização conduzido pelas forças do mercado. (TOTA, 2000, p. 

191) 

 

1.2 Genealogia do campo publicitário brasileiro – alguns momentos selecionados 

Carrascoza e Hoff (2011) observam, em “Narrativa publicitária: modernização e 

consumo no Brasil dos anos 1950. Primeiro movimento”, que o período que se seguiu ao final 

da Segunda Guerra Mundial, conhecido como Guerra Fria, não se caracterizou apenas por 

disputas na área política e econômica, mas também pelo desenvolvimento de novas formas de 

comunicação, particularmente de propaganda. A época da Guerra Fria é a época na qual o 

american way of life se estabelece definitivamente na sociedade norte-americana. Para que se 

constituísse como tal, ela contou com uma série de circunstâncias favoráveis, tais como a 

massiva ampliação do crédito dirigido às grandes massas, um novo sistema de circulação de 

bens e serviços e o desenvolvimento da cultura dos autosserviços. Formavam-se assim as 

bases para se divulgar e implantar a sociedade de consumo e a cultura de massa. Esse novo 

contexto sociocultural precisava de uma nova publicidade, que se delineava nos anos 1950, 

quando a atividade publicitária começava a ganhar certo fôlego econômico e as agências, 

mesmo concorrentes entre si, apresentavam discurso símile, a saber, a necessidade de os 

anunciantes contarem com serviços de propaganda, contribuindo assim para a formação e 

formalização do campo publicitário brasileiro. Segundo Carrascoza e Hoff (2011),  

Embora cada uma [agência publicitária] divulgue o seu diferencial 

(histórico de sucesso no Brasil, serviços que prestam aos anunciantes, 
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carteira de clientes etc.), chamam quase sempre atenção para a 

necessidade de fazer propaganda, numa estratégia orquestrada de abertura 

de negócios benéfica a todos, à semelhança do que se dava em outros 

segmentos. (CARRASCOZA, HOFF, 2011, p. 264 ) 

Em outros termos, a atividade publicitária ganhava tal complexidade que exigia que 

ela fosse exercida de maneira especializada. Falar em uma maneira especializada é falar de 

autoridade, e o “’apelo à autoridade’ é um dos recursos retóricos constantes nos anúncios 

das agências, que utilizavam, não raro, a sua carteira de clientes para mostrar aos 

‘prospects’ [possíveis clientes] as empresas de porte que já atendiam” (CARRASCOZA, 

HOFF, 2011, p. 265). Em outras palavras, o campo ganhava corpo no todo social, como 

instância potencialmente representativa. 

A formação da sociedade de consumo e o crescimento da importância e da influência 

do campo da propaganda no Brasil aconteceram através de lutas agônicas e antagônicas, como 

em outros lugares do mundo. Pode-se dizer que os desafios enfrentados no processo de busca 

de autonomia foram, em linhas gerais, semelhantes. Um desses aspectos foi, como vimos, a 

luta que o campo da publicidade teve de travar no sentido de dignificar socialmente a sua 

razão de ser, periodicamente cobrada dela. Em sua pesquisa, Everardo Rocha estuda como a 

propaganda lutava para se estabelecer como instância mediadora entre a produção e o 

consumo de uma maneira socialmente aceitável. A propaganda teria de ser capaz de mostrar 

que não é apenas a esfera da produção que faz um trabalho socialmente gerador de riqueza, 

enquanto ficaria com ela (propaganda) a função dissipadora, representada pelo consumo. É 

sobre isso que Roberto da Matta nos fala, na introdução do livro Magia e Capitalismo, de 

Everardo Rocha: 

Se na festa consumimos e gozamos, na produção trabalhamos e “damos 

duro”. Também deve-se notar, neste contexto, que o nosso sistema 

privilegia a produção e a torna complexa e elaborada. Não é certamente 

por acaso que falamos em “revolução industrial” como algo sério e 

positivo e em “sociedade de consumo” como algo pejorativo e, quase 

sempre, negativo. Ou seja: enquanto as sociedades ditas tribais ou 

tradicionais submetem ou equacionam a produção ao consumo (...), o 

nosso sistema faz precisamente o oposto. Aqui, o consumo é que, de um 

modo geral, fica subordinado à produção. Deste modo, nossos circuitos 

produtivos são altamente complexos, mas os de consumo são simples: 

basta ter dinheiro e o consumo direto está realizado na compra. Nas 

sociedades tradicionais, porém, o consumo fica, com a produção, 

subordinado às relações humanas. (...). Pois bem, é justamente porque se 

deseja recuperar essa subordinação que a publicidade trabalha na 

mediação entre esses dois universos. (DA MATTA, 1995, p. 14) 
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O objeto dessa reflexão de Roberto da Matta foi tematizado amplamente ao longo da 

história da propaganda. Com vieses diferentes, o campo sempre foi instado a provar a razão 

de sua existência, sua utilidade social. David Ogilvy foi um dos publicitários que mais 

refletiram sobre esse processo de legitimação social da propaganda como atividade 

socialmente aceitável. Diz ele: 

Ninguém sugere que a máquina impressora seja má porque é usada para 

imprimir pornografia. Também é usada para imprimir a Bíblia. A 

publicidade só é má quando anuncia coisas más. Ninguém que eu 

conheça no ramo anunciaria um bordel, e alguns se recusam a anunciar 

bebidas alcoólicas ou cigarros. (OGILVY, 1985, p. 222) 

Antes de se impor como instância socialmente representativa, a publicidade foi alvo 

de críticas ácidas. Aliás, depois também. Poderíamos ter relacionado aqui uma série de 

citações, artigos e livros que fazem críticas à publicidade. Escolhemos duas citações 

publicadas por David Ogilvy, que dedicou um capítulo de seu livro ao tema, “A Publicidade 

deveria ser abolida?”, no qual o autor apresenta opiniões, contra e a favor da publicidade: o 

historiador Arnold Toynbee, por exemplo, disse que “não podia pensar em nenhuma 

circunstância em que a publicidade não fosse um mal”; para o economista John Kenneth 

Galbraith, a publicidade “tenta as pessoas a desperdiçar dinheiro em posses ‘não 

necessárias’, quando deveriam estar gastando-o em obras públicas.” (OGILVY, 2006, p. 

169). 

Diante da abundância material experimentada pelas sociedades ocidentais mais 

avançadas a partir dos anos 1950 era necessária outra publicidade, feita com outros apelos – 

começavam a ficar para trás a necessidade e os bens ditos essenciais. Segundo Ogilvy, “O que 

os quixotes calvinistas não parecem compreender é que comprar coisas pode ser um dos mais 

inocentes prazeres da vida mesmo que você não precise delas” (OGILVY, 1985, p. 222). 

Para Jacques Séguéla, 

Acusam a publicidade de criar necessidades. Mas, felizmente, ela as cria! 

Sem esses edens, que seria de nossas vidas? Sobretaxas permanentes, 

impostos em ascensão de 25 por cento ao ano, engarrafamentos, poluição, 

guerra dos sexos porque conseguiriam fazer as mulheres se rebelarem 

contra os homens, os homens contra a natureza, a natureza contra todos. 

Uma vida de ódio. (SÉGUÉLA, 2004, p. 236-237). 

A questão de a publicidade criar (ou não) falsas necessidades é uma questão 

complexa que só pode ser convenientemente problematizada considerando-se um conjunto de 

fatores econômicos, sociológicos, políticos e comunicacionais, todos devidamente 
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contextualizados do ponto de vista histórico. Ao nos referirmos a um momento histórico 

específico, a partir de meados dos anos 1950 aproximadamente, estamos falando de um 

mundo no qual os produtos passam a ter uma função específica dentro, por sua vez, de um 

mundo material abundante – assim, a maneira de comunicá-los ganha contornos até então 

inusitados: 

É à publicidade que devemos muito o fato de podermos dar um certo 

conteúdo representativo ao mundo dos produtos. Somos submetidos a um 

afluxo contínuo de bens e serviços; muitos não têm conteúdo para nós, 

não nos dizem nada e continuariam nada significando sem a promoção 

publicitária. Frequentemente a publicidade é o único meio de que 

dispomos para compreender este universo-utensílio, catalogar os artigos, 

operar hierarquias. (PÉNINOU, 1974, p. 97) 

Ao abordarmos a questão da comoditização dos produtos, tivemos a oportunidade de 

comentar o papel que a linguagem publicitária passou a desempenhar, de conferir 

diferenciação ao que era exatamente o mesmo. Assim, “o resultado é que a linguagem 

publicitária fala menos a língua dos produtos (esta seria verdadeiramente mágica e 

ininteligível para a audiência, à maneira dos hieróglifos egípcios) do que a do mercado” 

(LAGNEAU, 1974, p. 123). Em outros termos, o mercado da citação anterior passou a ser 

uma instância com exigências próprias de um mundo no qual a diferença, que não existia mais 

nos produtos, teria de ser criada de outra maneira. É como se o mundo do consumo fosse 

outro, diferente do mundo da produção. Se este se pautava pela regularidade, pela repetição, 

pela comoditização, naquele seriam outras as palavras de ordem: diferenciação, distinção, 

criatividade. 

Na atual sociedade da superabundância, o discurso publicitário tem matizes bastante 

específicos. Mas, quando saía do período de escassez pós-Segunda Guerra Mundial, o 

discurso da propaganda ainda apresentava o consumo como fator de progresso material e 

mesmo civilizacional. Em seu livro, David Ogilvy traz uma citação de Franklin Roosevelt:  

Se eu tivesse começando minha vida de novo, penso que preferiria ir para 

o negócio da publicidade a ir para qualquer outro (...). A elevação geral 

dos padrões da civilização moderna em todos os grupos de pessoas, 

durante o último meio século, tinha sido impossível sem a divulgação do 

conhecimento dos padrões mais altos da publicidade. (OGILVY, 2006, p. 

170) 

A partir desse ponto de vista, podemos constatar como a propaganda começa a ser 

vista na sociedade capitalista de meados do século XX como uma instância que supera sua 

relação mais simples e direta com o consumo e com as vendas, passando, então, a assumir 
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novas responsabilidades sociais, consideradas mais dignas, por assim dizer. Para Giacomini e 

Licht, 

Todo anúncio publicitário é um ato de intervenção na sociedade. Por isso, 

a prática da propaganda confere ao setor amplas responsabilidades, 

inclusive aquelas que emanam de posturas éticas. (...) Por isso, a visão 

ética da propaganda e de suas fronteiras não pode estar restrita aos 

valores corporativos e negociais, mas também aos direitos e à integridade 

dos que são atendidos pelo serviço publicitário. (GIACOMINI, LICHT, 

2006, p. 44-45)  

Os mesmos pesquisadores ampliam sua reflexão ao incluir nela a participação da 

sociedade no processo de consumo, deixando assim de vê-la (a sociedade) como entidade 

passiva, meramente à mercê da propaganda: 

Contudo, ao atribuir credibilidade relativa para a propaganda, a sociedade 

não pode se eximir de ser também objeto dessa avaliação, pois tem sido 

eloquente ao aceitar e conduzir o campo publicitário a fim de convergir 

para seus interesses. Comprar um produto anunciado significa partilhar 

da construção publicitária e de seus desdobramentos. (...) Consumir a 

propaganda é estar comprometido com ela, mesmo em um tempo ou 

espaço específico, mas que adiciona fragmentos éticos para um debate 

social. (GIACOMINI, LICHT, 2006, p. 50) 

Já tivemos a oportunidade de observar que a propaganda, em seu processo de 

inserção no todo social, teve que lutar por se impor como instância contributiva para o 

desenvolvimento dessa mesma sociedade, superando o estigma de ser uma atividade 

dissipadora. Desse ponto de vista, e lembrando, da última citação, o fato de que “consumir 

propaganda” adiciona “fragmentos éticos para um debate social”, cabe discutir, nesse 

contexto, o papel do consumidor (no discurso publicitário). Diz Pierre Kende, “Será que a 

publicidade desempenha uma função socialmente necessária, mantendo a grande massa dos 

consumidores informada sobre o que a oferta comporta de novo, de interessante ou de 

disponível?” (KENDE, 1974, p. 63). Se “o sucesso da publicidade depende da medida em 

que ela consegue conduzir os processos de aprendizagem dos consumidores” (SANTAELLA 

e NÖTH, 2011, p. 141), cabe perguntar de quais aprendizagens estamos falando. Em seu 

livro, Ramos (1985) cita uma reflexão de Ênio Mainardi, 

O homem um dia vai renegar a propaganda como ela é vista e feita hoje 

em dia. Vão ensinar nas escolas como analisar os anúncios e buscar nas 

entrelinhas a verdade não-dita. A malícia do cigarro que dá câncer, a 

bebida que dá deliruim tremens, o ciclamato que dá doença, a compra 

supérflua que dá neurose. A liberdade deve ser mais ou menos assim. 

Você pode agir, mas sem tirar a chance do outro reagir (RAMOS, 1985, 

p. 94). 
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Para Goiamérico Felício dos Santos, 

(...) as relações entre comunicação e economia são cada vez mais difíceis 

de serem detectadas. Essas esferas estão sempre e mais entrelaçadas, 

comprometidas, pois a informação, como bem o sabemos, se transformou 

também em um produto, um negócio altamente rentável em termos 

econômicos e políticos. (SANTOS, 2006, p. 69-70) 

Até atingir esse estágio em que as esferas econômica e da comunicação se 

entrelaçam, foi necessário que o campo da propaganda atingisse uma autonomia relativa que 

permitisse que ele passasse a ser visto como jogador importante no jogo das influências 

sociais. Mas, isso, por sua vez, só foi conquistado a partir do momento em que o campo 

começou a unificar a pluralidade de vozes típica dos momentos de baixa formalização. Este 

processo permitiu que outras instâncias sociais já estabelecidas soubessem o que é o campo da 

propaganda, e quem é quem no campo. Sobre este último aspecto, sob a denominação 

genérica de publicitário abrigavam-se funções diversas, a mais saliente delas a de vendedor de 

espaço publicitário. Sobre isso, Rocha faz uma importante consideração: 

Da mesma forma que um médico se coloca como articulador e 

personagem principal em relação às profissões ligadas à saúde, o 

publicitário vai procurar diferenciar sua ocupação daquelas dos demais 

homens de vendas. Essa diferenciação, no entanto, é problemática. Não é 

possível para o publicitário se desfazer radicalmente da noção de vendas 

nem se opor frontalmente à sua proximidade do vendedor. Sua função 

essencial é colocar aos clientes que usando seus serviços irão obter lucros 

e aumentar suas vendas. Essa é a ideia sem a qual não subsistiria a 

profissão. Por mais que digam que a publicidade ‘informa’, ‘educa’ ou 

‘instrui’, não conseguiriam, por esse caminho, convencer os clientes a 

gastar as altas verbas que são gastas com publicidade. O dinheiro 

dispendido com publicidade não o é, para o anunciante, pela tarefa de 

‘educar’ ninguém. Mas sim pela possibilidade concreta de aumentar os 

lucros de uma empresa. Pela possibilidade de vender. (ROCHA, 1995, p. 

39-40) 

Mesmo quando socialmente já legitimada, a formação discursiva da publicidade 

nunca assumiu trabalhar para “aumentar os lucros de uma empresa”. Esse fato constitutivo do 

discurso publicitário permitiu Patrick Charaudeau a detectar uma “estratégia de ocultação”, 

procedimento utilizado para encobrir qualquer referência aos interesses econômicos do 

anunciante, “devidamente evitados ou mascarados” (SANTAELLA, NÖTH, 2011, p. 78) em 

um discurso publicitário sobre o qual “(...) muito pouco se pensa ou se discute (...)” 

(HANSEN, 2013, p. 173). 

Ao mesmo tempo em que o publicitário precisava se distinguir dos vendedores, 

desejava também se distinguir de uma série de “(...) profissões ligadas à área de 
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comunicação e que poderiam, em alguma medida, se confundir com o publicitário” (ROCHA, 

1995, p. 41). Depois de tentarem se diferenciar dos vendedores, cabia aos publicitários 

diferenciarem-se de outros profissionais que também trabalhavam no universo da propaganda 

genericamente como publicitários, caso do contato de veículo ou de um compositor de jingle 

[pequena peça musical]. Diz Rocha: 

A expectativa social sobre uma profissão importante, cujo lugar na 

sociedade seja de destaque, é que esta possua certos requisitos e que seus 

profissionais tenham passado duras provas e sejam bem recompensados 

pelo seu exercício (...). No caso da publicidade existem também certas 

expectativas que são reforçadas pelo grupo. Numa profissão em busca de 

prestígio, alguns mecanismos de legitimação são acionados pelos 

profissionais, fazendo uma espécie de “imagem” do grupo para a 

sociedade.  (ROCHA, 1995, p. 44-45) 

Para Rocha, pelo menos cinco pontos compõem a base dessa imagem. São eles: 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. 

A progressiva inserção do campo da propaganda no todo social foi progressivamente 

levando o publicitário a ter sua função redesenhada. Para dar conta desta progressiva 

complexidade, desenvolvemos uma matriz descritivo-analítica própria, que acreditamos ser 

condizente com os objetivos deste trabalho e que será apresentada a seguir. Denominamos 

essa matriz de Matriz de Lógicas Operativas – MLO (Quadro 2). 

 

1.3 Matriz de Lógicas Operativas: instâncias de visibilidade e consagração do campo 

publicitário no contexto da sociedade de consumo 

Ao falarmos em campo, devemos ter em mente três dimensões de relação, uma 

interna, que aqui chamaremos de Lógica Endógena; outra, externa, que aqui chamaremos de 

Lógica Exógena; e uma terceira, que as inter-relaciona, que aqui chamaremos de Lógica 

Interógena. 

Por Lógica Exógena entendemos o processo de inserção do campo no todo social 

maior, estudando, assim, sua situação relacionalmente. Essa é uma dimensão analítica que 

objetiva mapear as características que fazem parte da imagem do publicitário junto à 

sociedade. Por Lógica Endógena entendemos os processos agônicos que constituem a 

realidade intrínseca ao próprio campo. Essa é a dimensão analítica que destacará as instâncias 

que nos permitem entender a formação e o processo de autonomização do campo publicitário 
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no Brasil. Por Lógica Interógena entendemos a dinâmica estabelecida entre as duas lógicas 

anteriores.  

Abaixo, listamos as dez instâncias que compõem as três Lógicas. Observamos que a 

colocação das instâncias no Quadro 2 - Matriz de Lógicas Operativas é de caráter 

predominante, nunca absoluto. Em outros termos, a Matriz que apresentamos tem caráter 

teórico e formalizador. Como toda formalização, esta também pretende abarcar os fenômenos 

que ela se propõe a analisar. Observamos, contudo, que esta formalização não deve ser vista 

com olhos mecanicistas, na medida em que, por ter caráter relacional, as instâncias nunca se 

apresentam em estado puro. Na sequencia da lista, falaremos um pouco sobre cada instância.  

Quadro 2 - Matriz de Lógicas Operativas 

 

1. Histórico e Formalização da 

Profissão. 

2. Poder Simbólico: Poder de 

Nomear. 

3. Entidades de Classe e Ética. 

4. Relações com o Governo. 

5. Imaginário Social e 

Responsabilidade Social. 

6. Presença do Campo na Mídia. 

7. Monetização do Negócio e 

Participação no PIB. 

8. Padrão de Vida dos Agentes e 

Agentes Dominantes. 

9. Conhecimento para Desempenhar 

a Função e Ensino Formal. 

10. Troféus e Premiações. 

 
 

 Fonte: elaborado pela autora. 
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1.3.1 Histórico e Formalização da Profissão 

Para que seja caracterizada como bem-sucedida, uma profissão deve ter a 

competência de construir a imagem de uma história igualmente bem-sucedida. Certamente, 

essa história deverá ser recheada de situações que confiram a ela o que se espera que uma 

história apresente: fatos relevantes, conquistas significativas, vitórias inquestionáveis. 

Lembramos aqui o mencionado texto de Carrascoza e Hoff, citado anteriormente, no qual os 

autores observam que grande parte da literatura que aborda a publicidade o faz de maneira 

cronológica, na qual se cita com profusão casos e conquistas, destacando de maneira 

exaltatória os nomes por trás dessas ocorrências. Para Rocha, 

Outro mecanismo de legitimação que compõe a imagem do publicitário é 

aquele conhecido como a “história” da profissão. Uma ocupação torna-se 

histórica não porque seja necessariamente antiga. Ela torna-se histórica 

porque possui ou constrói uma identidade, uma galeria de eventos 

legendários, fatos épicos, mitos, fundadores, inovadores e pioneiros que 

marcam o seu espaço de validação frente à sociedade. A publicidade, 

como uma ocupação nova, procura construir uma espécie de “genealogia 

heroica” para si própria. (ROCHA, 1995, p. 47) 

A imagem do profissional de criação bem-sucedido é fato no campo da propaganda, 

com particular apelo junto ao grupo de neófitos, e essa mesma imagem é percebida 

socialmente desta maneira. Para Bourdieu,  

A ação propriamente política é possível porque os agentes, por fazerem 

parte do mundo social, têm um conhecimento (mais ou menos adequado) 

desse mundo, podendo-se então agir sobre o mundo social agindo-se 

sobre o conhecimento que os agentes têm dele. Esta ação tem como 

objetivo produzir e impor representações (mentais, verbais, gráficas ou 

teatrais) do mundo social capazes de agir sobre esse mundo, agindo sobre 

as representações dos agentes a seu respeito. (BOURDIEU, 1998, p. 117) 

O resultado final desse processo fará, segundo o sociólogo francês, que o mundo seja 

“minha representação” (BOURDIEU, 1998, p. 83). No livro que conta a história da 

Propaganda Criativa no Brasil, Gandra observa que: 

O principal [problema] dizia respeito à própria identidade dos 

publicitários, em especial os profissionais ligados à criação. Primeiro 

porque esses profissionais eram como peças soltas no mercado. Digamos 

que o profissional de criação da época, parodiando o escritor italiano 

Luigi Pirandello, era um personagem à procura de um autor. (GANDRA, 

s/d, p. 25) 

O “personagem” foi ao mesmo tempo seu próprio “autor”, ou seja, foi o responsável 

por forjar sua própria história, resultado de um processo de luta nos quais as forças endógenas 
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e exógenas se posicionaram ora em oposição, ora em alinhamento. Em outros termos, o 

publicitário passava a existir não apenas individualmente, mas enquanto categoria legitimada: 

O certo é que a categoria como um todo só começou a relaxar quando 

percebeu que seu trabalho era legítimo como qualquer outro. (...) 

Resumindo, os profissionais de criação, apesar de em muitos casos já 

realizarem um trabalho de alto nível, eram dispersos como categoria e 

viviam tropeçando em dilemas éticos. (GANDRA, s/d, p. 26) 

O processo de formalização – que, na passagem acima, o autor chama de trabalho 

legítimo – da atividade publicitária no Brasil foi longo e dele fez parte em seus primórdios a 

importação de práticas e processos do campo publicitário norte-americano, como observamos 

anteriormente. No início do século XX, era este o cenário brasileiro: população pouco 

alfabetizada; necessidade de formação do mercado consumidor; relativa melhoria da 

qualidade das mídias existentes (jornal e revista); e criação de novas mídias (placas de 

bondes). Neste cenário, a função do publicitário confundia-se com a função do vendedor, 

como vimos. Décadas depois, a questão ainda suscitava polêmica, como constatamos na 

pesquisa de Rocha de meados dos anos 1980: 

Quando perguntados se o publicitário não seria como qualquer vendedor, 

os informantes entrevistados colocaram de maneira incisiva os limites 

diferenciadores das duas ocupações. Diferenças conceituais como a venda 

de uma ‘imagem’ e a venda ‘física’, a ‘pessoal’ e a ‘impessoal’, venda 

‘individual’ e para ‘massa’ são algumas das formas através das quais os 

publicitários marcam os espaços próprios a cada atividade. A diferença 

pode ser também vista quanto ao ‘grau’ da venda. Uma espécie de 

habilidade de vender em alto ‘grau’, uma venda multiplicada, uma super 

venda. Outra ideia é a de que o publicitário irá dar os ‘subsídios’, a ‘base’ 

para a atuação do vendedor, que dependeria dele para ser bem-sucedido 

em sua tarefa. (ROCHA, 1995, p. 40) 

Para contornar essa dificuldade, Rocha verificou que os publicitários usavam uma 

série de expedientes. Um deles refere-se a um saber particular, que os publicitários diziam ter:  

Aí, entre os vários mecanismos de legitimação acionados pelos 

publicitários, encontrei algumas discussões interessantes. A principal 

delas é a procura de construir um ‘saber’: o ‘saber’ publicitário. Um 

‘saber’ que, além de fixar uma postura socialmente desejável para o 

grupo, traz uma contrapartida surpreendente. De um ponto de vista 

lógico, pensamento publicitário e pensamento mítico começam 

rapidamente a se encontrar. (ROCHA, 1995, p. 44). 

Desse saber faz parte um entendimento particular do que seriam as vendas: 

Como diz o informante, o publicitário procura ‘subir um pouquinho o 

degrau de títulos’, e ‘criar um charmezinho em torno da profissão’. Sua 
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venda não tem ‘mercadoria’ na ‘prateleira’. É um vendedor ‘mais 

profundo’, mais ‘científico’. Todas essas categorias têm um domínio 

comum de significação na medida em que criam limites, fronteiras bem 

nítidas em relação aos vendedores, e definem o publicitário como uma 

profissão hierarquicamente superior. (ROCHA, 1995, p. 41) 

Ser bem-sucedido na separação do profissional de vendas significava que o 

publicitário conseguiria formalizar de maneira correta o modo como queria ser visto 

socialmente. Para Bourdieu,  

(...) a forma, a formalização, o formalismo, não agem apenas pela sua 

eficácia específica, propriamente técnica, de clarificação e racionalização. 

Há uma eficácia intrinsecamente simbólica na forma. A violência 

simbólica (...) é uma violência que se exerce, se assim podemos dizer, 

segundo as formas, dando forma. Dar forma significa dar a uma ação ou a 

um discurso a forma que é reconhecida como conveniente, legítima, 

aprovada, vale dizer, uma forma tal que pode ser produzida publicamente, 

diante de todos, uma vontade ou uma prática que, apresentada de outro 

modo, seria inaceitável (essa é uma função do eufemismo). 

(BOURDIEU, 2004, p. 106) 

A formalização da atividade deve ser entendida em diversas vertentes e em diversos 

contextos. No caso da formalização da peça publicitária em seu aspecto propriamente formal, 

temos que, no início, o jornal ainda era a mídia por excelência. Esta situação de dominância 

começou a mudar já em 1902, com o lançamento da revista O Malho (CADENA, 2001). Se, 

no jornal, a tônica era o anúncio a traço (preto e branco), a revista possibilitava o uso de 

técnicas mais elaboradas, a começar do uso da cor. É importante observar, contudo, que os 

anúncios eram nitidamente inspirados pelas técnicas francesas da Belle Époque. Podemos 

dizer que se até aquele momento o predomínio da palavra era inquestionável, a propaganda 

começa a descobrir com a revista o poder das imagens. Ainda não era o caso de falar de 

fotografia, recém desenvolvida e ainda muito dispendiosa, mas já era o caso de se falar de 

ilustrações – nessa época, foram muitos os ilustradores que se destacaram. É, também, o caso 

de apontar os avanços técnicos possibilitados pelos clichês de zinco (importados da Europa) e 

da esterotipia, técnica e processos que facilitavam a reprodução da imagem. 

As técnicas evoluíam e possibilitavam que aos poucos fosse sendo superada uma 

situação comum no século XIX: um mesmo anúncio era veiculado durante meses, às vezes 

anos, situação, aliás, condizente com uma sociedade com o grau de mobilidade da sociedade 

brasileira do final do século retrasado. Mesmo no início do século XX, com a melhoria das 

condições técnicas de produção, não era possível perceber, por trás dos anúncios, algum 

planejamento de comunicação, ou mesmo alguma unidade, seja visual ou conceitual – na 
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verdade, os anúncios eram feitos de maneira improvisada, ao sabor do momento e do 

modismo vigente. Esta prática atingia inclusive o maior anunciante da época, o laboratório 

Daut & Oliveira. Esta situação começou a mudar com outro laboratório – foi a alemã Bayer a 

responsável por introduzir no Brasil a prática da veiculação sistemática. Dois aspectos 

chamam a atenção nesses anúncios: 1) todos eles tinham o mesmo estilo, o que permitia a 

identificação por parte do público; 2) eles traziam no rodapé o preço do produto. Outra 

mudança fundamental para a formalização da atividade da propaganda correu por conta da 

Mappin & Webb, loja de departamentos que já era um anunciante regular no começo do 

século XX. Além da novidade representada por uma loja de departamentos, a Mappin & 

Webb inovou na comunicação: o primeiro anúncio (um teaser anunciando a própria loja) 

ocupa toda a primeira página do jornal O Estado de São Paulo, situação que se repetiu no dia 

de inauguração da loja. Durante muitos anos, o Mappin iria ocupar diariamente uma posição 

fixa no jornal: sempre o canto direito da sétima página. 

Conforme nos conta Cadena (2001), na primeira década do século XX havia 

aproximadamente cinquenta agentes de propaganda atuando no Brasil, com escritórios 

estabelecidos, a grande maioria voltada exclusivamente para a veiculação de mídia exterior, 

ou seja, funcionando na prática como departamento de propaganda de representantes 

comerciais. Este mesmo modelo será seguido por aquela que é considerada a primeira agência 

nacional, A Eclectica, surgida, ainda em 1913, como Castaldi & Bennaton.  

Este sumário resumo dos primórdios da atividade da propaganda no Brasil permite 

entender melhor que a verdadeira função de uma agência de propaganda (ou agente, como se 

dizia então) não estava clara. Sob essa denominação de agente de propaganda abrigavam-se 

situações diversas, como nos conta Cadena (2001, p. 40), entre elas, a venda de espaço “para 

os concessionários de serviços públicos ou para jornais e revistas”. O pesquisador continua: 

(...) outros exploram exclusivamente os teatros e recém-instaladas salas 

de cinemascope, além dos criadores dos ‘croquis’, denominação dos 

leiautes na época, e dos artistas gráficos que trabalham o clichê. 

Atividades que se misturam e se confundem. (CADENA, 2001, p. 40).  

Por que seria importante que a atividade até então informal, ou melhor, com baixo 

nível de formalização, da atividade da propaganda ganhasse contornos mais bem definidos e 

específicos? Em primeiro lugar, devemos observar novamente que o tempo histórico da 

informalidade da propaganda já não dava conta da complexidade que a atividade ganhava. 

Assim, era necessário que as múltiplas funções exercidas sob a rubrica da propaganda 

ganhassem um contorno mais homogêneo. Segundo Bourdieu,  
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O efeito de oficialização identifica-se a um efeito de homologação. 

Homologar, etimologicamente, significa assegurar que se diz a mesma 

coisa quando se dizem as mesmas palavras, significa transformar um 

esquema prático num código linguístico do tipo jurídico. (BOURDIEU, 

2004, p. 103).  

A homologação, sendo um procedimento de caráter uniformizador, é de grande 

utilidade para a operacionalização do campo. Os ganhos da homologação são de diversas 

ordens e se traduzem em determinado grau de estabilidade dentro do campo, que, em função 

das lutas internas pelas posições de dominância, tem um caráter instável.  

 

1.3.2 Poder Simbólico: Poder de Nomear 

De acordo com o quadro analítico adotado nesse trabalho, e segundo a metodologia 

por nós escolhida, o poder de nomear representa uma instância altamente privilegiada. Diz-

nos sobre isso Bourdieu:  

Para mudar o mundo, é preciso mudar as maneiras de fazer o mundo, isto 

é, a visão de mundo e as operações práticas pelas quais os grupos são 

produzidos e reproduzidos. O poder simbólico, cuja forma por excelência 

é o poder de fazer grupos (...) está baseado em duas condições. 

Primeiramente, como toda forma de discurso performativo, o poder 

simbólico deve estar fundado na posse de um capital simbólico. O poder 

de impor às outras mentes uma visão, antiga ou nova, das divisões sociais 

depende da autoridade social adquirida nas lutas anteriores. O capital 

simbólico é um crédito, é o poder atribuído àqueles que obtiveram 

reconhecimento suficiente para ter condição de impor o reconhecimento: 

assim, o poder de constituição, poder de fazer um novo grupo, através da 

mobilização, ou de fazer existir por procuração, falando por ele enquanto 

porta-voz autorizado, só pode ser obtido ao término de um longo 

processo de institucionalização, ao término do qual é instituído um 

mandatário, que recebe do grupo o poder de fazer o grupo. (BOURDIEU, 

2004, p. 166) 

O ato de nomear, operação fundamental no processo de ocupação de posições 

dominantes, é uma operação afeita à prática linguística, na qual a língua por óbvio é condição 

necessária, mas não suficiente do processo. Segundo Bourdieu,  

A língua legítima não tem o poder de garantir sua própria perpetuação no 

tempo nem o de definir sua extensão no espaço. Somente esta espécie de 

criação continuada que se opera em meio às lutas incessantes entre as 

diferentes autoridades envolvidas, no seio do campo de produção 

especializado, na concorrência pelo monopólio da imposição do modo de 

expressão legítima, pode assegurar a permanência da língua legítima e de 
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seu valor (ou seja, do reconhecimento que lhe é conferido). 

(BOURDIEU, 1998, p. 45) 

A imposição da língua considerada legítima, como vimos acima, só ocorrerá como 

resultado das incessantes lutas que ocorrem no campo. Nessa luta, alguns agentes se destacam 

de maneira particular – é o caso das Entidades de Classe, que veremos a seguir. 

 

1.3.3 Entidades de Classe e Ética 

No processo de constituição de um campo, há momentos em que a estratégia bem-

sucedida dos agentes se consubstancia em formalizações determinadas. É tipicamente o caso 

das entidades de classe, representantes clássicas do processo de regulamentação e, assim, 

devidamente chanceladas e autorizadas pelo campo como instâncias representativas desse 

mesmo campo. 

Como vimos, desde a década de 1930, quando a publicidade brasileira começava 

timidamente a formalizar-se, passou a ser necessário que o todo social soubesse o que era a 

propaganda e, mais importante, quem fazia o quê. Até então, inúmeras funções, cujos limites 

entre elas eram bastante flexíveis, estavam abrigadas sob o nome de propaganda. A autonomia 

relativa perseguida pelo campo da propaganda tinha um preço (cobrado de qualquer campo 

que tenha o mesmo interesse): era necessário que as múltiplas vozes do campo fossem 

progressivamente canalizadas para que, a partir de determinado momento, uma voz se 

impusesse como a voz do campo, permitindo assim que o social o reconhecesse como campo 

constituído. As entidades de classe são essa voz. Como voz legitimada, as entidades de classe 

são responsáveis por nomear as atividades do campo, e nomes “(...) constroem a realidade 

social tanto quanto a exprimem”, [e por isso] “constituem o alvo por excelência da luta 

política, luta pela imposição do princípio de visão e de divisão legítimo, ou seja, pelo 

exercício legítimo do efeito de teoria” (BOURDIEU, 2004, p. 162).  

De acordo com as ideias de Bourdieu, trata-se este de um longo processo no qual a 

luta pelo monopólio da nominação legítima mostrará, até que uma voz se imponha, a 

convivência de diversas vozes, que continuarão incessantemente no processo de luta para, por 

sua vez, imporem-se. Diz Bourdieu: 

Assim, o campo das tomadas de posição possíveis oferece-se ao sentido 

da colocação (no seu duplo sentido) sob a forma de uma certa estrutura de 

probabilidades, de ganhos ou perdas prováveis, tanto no plano material 
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como no plano simbólico. Mas esta estrutura comporta sempre uma parte 

de indeterminação, sobretudo ligada ao facto de, antes do mais, num 

campo tão pouco institucionalizado, os agentes, por mais estritas que seja 

as necessidades inscritas em sua posição, continuarem a dispor de uma 

margem objectiva de liberdade (que podem ou não captar segundo as suas 

disposições “subjectivas”), ao mesmo tempo que essas liberdades se 

adicionam no jogo de bilhar das interacções estruturadas, abrindo assim 

um lugar, designadamente nos períodos de crise, para estratégias capazes 

de subverterem a distribuição estabelecida das oportunidades e dos lucros 

a favor da margem de manobra possível (BOURDIEU, 1996, p. 273). 

O processo de instituição de uma determinada voz como representante autorizada do 

campo e pelo campo provoca um efeito que se mostrará ao longo do tempo: a contestação 

dessa posição. Diz Bourdieu, 

Qualquer tentativa de instituir uma nova divisão deve contar com a 

resistência daqueles ocupantes de posições dominantes nesse espaço que 

são também os maiores interessados na perpetuação de uma relação 

dóxica com o mundo social, tendente a aceitar como naturais as divisões 

estabelecidas ou a negá-las simbolicamente pela afirmação de uma 

unidade (nacional, familiar etc.) mais alta. Em outros termos, os 

dominantes tomam o partido do consenso, acordo fundamental sobre o 

sentido do mundo social (assim convertido em mundo natural, dóxico) 

cujo fundamento se encontra no acordo em torno dos princípios de di-

visão. (BOURDIEU, 1998, p. 120-121). 

Partindo do pressuposto de que “as produções simbólicas devem suas propriedades 

mais especificas às condições sociais de sua produção e, mais precisamente, à posição do 

produtor no campo da produção” (BOURDIEU, 1998, p. 133), entende-se o papel de 

dominância que determinada voz assume temporalmente. Mas, essa posição, mesmo 

eventualmente forte, inscreve-se em uma dinâmica específica: 

A relação entre as posições e as tomadas de posição nada têm de uma 

relação de determinação mecânica. Entre umas e outras interpõe-se, de 

certo modo, o espaço dos possíveis, ou seja, o espaço das tomadas de 

posição efetivamente realizadas tal como surge quando é percebido 

através das categorias de percepção constitutivas de um certo habitus, 

quer dizer, como um espaço orientado e prenhe de tomadas de decisões 

que no seu interior se anunciam como potencialidades objectivas, coisas 

“a fazer”, “movimentos” a lançar, revistas a criar, adversários a combater, 

tomadas de posição estabelecidas a superar etc. (BOURDIEU, 1996, p. 

268). 

A observação crítica de Bourdieu pode ser constatada em uma série de ocorrências 

no campo da propaganda brasileira. A década de 1930 viu aparecerem as primeiras entidades 

que lutavam para representar a atividade da propaganda no Brasil: a Associação Brasileira de 

Propaganda (ABP), no Rio de Janeiro, então capital federal, e a Associação dos Profissionais 
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de Propaganda (APP); também nesta década, é instituída a primeira data significativa para a 

atividade: 4 de dezembro de 1937 é escolhido como Dia Pan-Americano da Propaganda. Em 

agosto de 1949 é fundado o Clube dos Onze – onze agências cariocas fixam normas-padrão de 

comportamento; em 1959 é criada a Associação Brasileira de Anunciantes (ABA); em 29 de 

outubro de 1957, Armando D’Almeida, proprietário da Interamericana, é aclamado em 

plenário como presidente do 1º. Congresso Brasileiro de Propaganda.
11

 

A demanda interna do campo por uma instituição que atuasse junto ao governo já 

tinha sido manifestada por Rodolfo Lima Martensen em agosto de 1961, quando ele dizia que 

faltava “junto ao governo central, uma representação condigna das forças publicitárias do 

país”. (MARTENSEN, 2005, p. 183). No final da década de 1960, a Associação Brasileira de 

Agências de Publicidade (ABAP) começa a se firmar no mercado publicitário como a mais 

importante das entidades de classe. É dessa época o anúncio “HOMO PUBLICITARIUS” 

(Figura 1), veiculado pela entidade e registrado no livro de Cadena (2001, p. 174). De acordo 

com o repertório crítico de Bourdieu, a ascensão da ABAP como voz dominante pode ser 

analisada da seguinte forma: 

A relação entre as posições e as disposições é evidentemente uma relação 

de duplo sentido. Os habitus, enquanto sistemas de disposições, só se 

realizam efetivamente em relação com uma estrutura determinada de 

posições socialmente marcadas (entre outras coisas pelas propriedades 

sociais dos seus ocupantes, através das quais se tornam perceptíveis); 

mas, pelo contrário, é através das disposições, que elas próprias se 

ajustam mais ou menos por completo às posições, que se realizam estas 

ou aquelas de entre as possibilidades que nas posições se encontram 

inscritas. (BOURDIEU, 1996, p. 303) 

Em 1978 é instituído o CONAR - Conselho Nacional de Autorregulamentação 

Publicitária, “uma ONG encarregada de fazer valer o Código Brasileiro de 

Autorregulamentação Publicitária” que, segundo o site da entidade
12

 tem sua história 

resumida assim: 

O Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária nasceu de uma 

ameaça ao setor: no final dos anos 70, o governo federal pensava em 

sancionar uma lei criando uma espécie de censura prévia à propaganda. 

Se a lei fosse implantada, nenhum anúncio poderia ser veiculado sem que 

antes recebesse um carimbo “De Acordo” ou algo parecido. (...) Diante 

dessa ameaça, uma resposta inspirada: autorregulamentação, sintetizada 

                                                           
11

 Uma versão compilada das informações relevantes de todas as edições dos Congressos realizados no Brasil 

está disponível em <http://www.abapnacional.com.br/images/publicacoes/123_congressos.pdf > acesso feito 

em 20-12-2016. 
12

 Fonte: <http://www.conar.org.br> Acesso feito em: 20-12-2016. 

http://www.abapnacional.com.br/images/publicacoes/123_congressos.pdf
http://www.conar.org.br/
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num Código, que teria a função de zelar pela liberdade de expressão 

comercial e defender os interesses das partes envolvidas no mercado 

publicitário, inclusive os do consumidor. 

Pode-se dizer que a ascensão do CONAR, à luz das ideias de Bourdieu, significa a 

cristalização do que estava disperso no campo publicitário brasileiro. Além disso, o CONAR 

tem por trás de si um “conjunto de relações sociais”, conforme nos diz Baccega: 

O discurso, manifestação textual das formações ideológicas/formações 

discursivas, não é apenas uma cadeia de enunciados, frases ou palavras 

que se justapõem. Ele tem de supor sempre o conjunto das relações 

sociais que o constituem e que estão inscritas na palavra, matéria-prima 

de que ele se utiliza. (BACCEGA, 1995, p. 81) 

Em outubro de 1981, Sindicatos e Associações de profissionais de propaganda 

reúnem-se no Rio de Janeiro com o objetivo de criar a Federação Nacional dos Publicitários e 

resolver entre outras coisas o fato de que em alguns estados o sindicato dos radialistas 

representava a categoria dos publicitários. Como nos lembra Cadena (2001), nasce, após dois 

dias de reuniões e discussões, a Federação dos Publicitários, entidade que não obteve a menor 

repercussão junto à categoria publicitária. 

Em maio de 1982 é realizado no Brasil pela primeira vez o 28º. Congresso Mundial 

de Publicidade, sob a presidência de Geraldo Alonso, proprietário da Norton, então 

importante agência paulista. A presença do Ministro do Planejamento, Delfim Netto, e do 

diretor do jornal O Estado de São Paulo, Júlio de Mesquita Neto, dois profissionais altamente 

legitimados em seus campos de origem, já demonstrava a visibilidade que o campo estava 

atingindo. 

Em 1999, o Conselho Executivo das Normas-Padrão (CENP) passou a credenciar as 

agências que cumpriam o estabelecido em seu estatuto. As Normas-Padrão ainda eram 

questionadas em fóruns governamentais, tendo sido finalmente reconhecidas pelo Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (CADE
13

).  O Certificado do CENP garantia, por três 

anos em princípio, que o portador deste Certificado adotava as melhores práticas do mercado 

publicitário. A concessão de certificados era condicionada à compra de pesquisas e à chamada 

capacidade técnica das agências. Mas, registre-se que, em função do custo, as pesquisas 

continuavam inacessíveis para a maioria das agências. 

 

                                                           
13

 O CADE foi criado pela lei nº 4.137, de 10-09-1962 <http://www.cade.gov.br/ >acesso feito em 20-12-2016. 

http://www.cade.gov.br/
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A formação de um campo, como vimos, se configura como resultado de um processo 

incessante de lutas. Neste processo, os grupos que dele fazem parte lutam justamente por e 

para impor seus interesses. Segundo Bourdieu, “Se é preciso falar de interesse, é porque essa 

noção tem uma função de ruptura; ela destrói a ideologia do desprendimento (...)” 

(BOURDIEU, 2004 p. 201). Fala-se, portanto, de um interesse totalmente interessado por 

parte dos grupos do campo. A formação do campo publicitário exigia (como em qualquer 

campo) que os mais diversos interesses, que conviveram lado a lado durante muito tempo, 

passassem a ter uma formalização que superava as práticas meramente empíricas, 

características típicas dos períodos formacionais. Para ficarmos em um exemplo, tenhamos 

em mente a constituição do citado CENP – Conselho Executivo das Normas-Padrão, através 

do qual as vozes dominantes estabelecem um conjunto de melhores práticas para 

operacionalizar a atividade publicitária. Este procedimento não é outra coisa senão o 

estabelecimento de um conjunto de nomeações que vai compor um cardápio de possíveis 

intervenções no campo. Para Pierre Bourdieu, 

(...) a formalização, entendida tanto no sentido da lógica e da matemática 

como no sentido jurídico, é o que permite passar de uma lógica imersa no 

caso particular para uma lógica independente do caso particular. A 

formalização é o que permite conferir às práticas, e sobretudo às práticas 

de comunicação e cooperação, essa constância que assegura a 

calculabilidade e a previsibilidade para além das variações individuais e 

das flutuações temporais. (BOURDIEU, 2004, p. 104) 

Procedimento contíguo à homologação, a formalização é particularmente útil se 

considerarmos que ela permite que os agentes tenham a possibilidade de estabelecer 

estratégias de mais longa duração, efetuando cálculos que têm como pano de fundo um 

quadro de previsibilidade, ainda que temporalmente datada. Mas, a estabilidade (provisória) 

do campo pode ser vista de outra maneira. Segundo Bourdieu,  

O grau de autonomia de um campo (e, por aí, o estado das relações de 

força que nele se instauram) varia consideravelmente (...). Corresponde à 

medida do capital simbólico que foi acumulado no decorrer do tempo 

pela acção das gerações sucessivas (...). (BOURDIEU, 1996, p. 252-253) 

Ao longo das décadas muitas Entidades se formaram, conforme se verifica no site da 

ABA – Associação Brasileira de Anunciantes – e pode ser conferido na Lista de Entidades no 

Anexo 1, entregue em formato digital. O processo de formação das Entidades se inscreve no 

processo maior de formalização do campo em seus limites internos, bem como deve ser 

problematizado nas relações que o campo em formação mantém com outros campos do todo 
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social. Em outros termos, falar de formalização da maneira como estamos colocando é 

necessariamente falar de ética, que poderíamos considerar como um conjunto de 

procedimentos operatórios que não apenas levam em conta os valores simbólicos, mas as 

maneiras como esses valores vão se impondo e se mostrando através das práticas observáveis 

nas estratégias dos agentes do campo, em suas lutas pela ocupação das posições de 

dominância. A formalização do campo exigia procedimentos operatórios compatíveis com 

essa mesma formalização. Impunha-se a necessidade de que os procedimentos operatórios 

fossem também procedimentos éticos. Assim, não seria suficiente falar em ética no sentido de 

ethos, “mero” comportamento, simples respeito a regras operatórias do campo. Mais do que 

isso, a ética aqui deveria ser entendida como regras que fossem vistas como éticas também do 

ponto de vista da Lógica Exógena, ou seja, as outras instâncias do mundo social precisavam 

ver que a atividade publicitária tinha comportamentos que se coadunavam com as regras 

vigentes no mundo social – por isso, essa instância foi classificada nesse trabalho na Lógica 

Interógena. Para Ramos,  

Era o próprio desenvolvimento do mercado publicitário, como resultante 

do surto de industrialização do país, que levava à necessidade de se 

regulamentar o exercício da propaganda. Nessa área, Armando 

D’Almeida destaca um fato importante: em fevereiro de 1949, nasceu o 

convênio entre as principais agências de propaganda, de fixação de 

normas-padrão para o seu funcionamento. Desse convênio sairia, mais 

tarde, a Associação Brasileira de Agências de Propaganda (ABAP), de 

tão relevante atuação na institucionalização da propaganda no Brasil, e 

que inclusive realizou, em 1957, o I Congresso Brasileiro de Propaganda, 

entre cujos grandes benefícios cabe incluir a aprovação do Código de 

Ética dos Profissionais da Propaganda, hoje incorporado à legislação da 

publicidade. (RAMOS, 1985, p. 63) 

Obter a chancela de atividade ética de outras instâncias sociais é um troféu altamente 

perseguido por um campo que pretende sua autonomia relativa. No caso da propaganda 

brasileira, 

Cabe assinalar que a década de 40 vê surgirem os primeiros esforços no 

sentido de disciplinar eticamente a propaganda. Já em 1942, o decreto-lei 

nº 4113, de 14 de fevereiro, consolida a propaganda de médicos, 

cirurgiões-dentistas, parteiras, massagistas, enfermeiras, casas de saúde e 

estabelecimentos congêneres, fixando conceitos de inegável sentido ético 

e destinados a preservar a utilização adequada da força publicitária. Há, 

igualmente, os esforços do Conselho Nacional de Imprensa e da 

Associação Brasileira de Propaganda, que tratam de institucionalizar a 

propaganda, inclusive no terreno da ética. Nesse particular, merece 

registro o anteprojeto do publicitário Almério Ramos, que visava à 

regulamentação dos serviços de propaganda e cuidava também da 
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regulamentação do exercício da profissão de publicitário e corretor 

(RAMOS, 1985, p. 63). 

 

1.3.4 Relações com o Governo 

Em qualquer lugar do mundo, o governo mantém com a atividade publicitária uma 

relação de caráter altamente complexo. Ressaltem-se três aspectos dessa complexidade: o 

governo costuma ser um grande anunciante; do governo depende a legislação que permite o 

exercício da atividade; a publicidade é uma instância simbólica de alto poder de difusão 

popular. Nesse sentido, há, na história da publicidade brasileira, vários episódios que podem 

ser destacados. Em maio de 1938, o Estado Novo baixou um decreto determinando que os 

profissionais de propaganda se registrassem nas Secretarias de Segurança Pública. A tentativa 

de controle vai além: o DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda) convocou uma reunião 

semanal com os diretores comerciais dos jornais para recomendar quais anúncios poderiam 

ser publicados, e quais não. Em 1964 foi criado o Conselho Nacional de Propaganda, para 

auxiliar o governo em campanhas institucionais gratuitas, estabelecendo uma proximidade 

entre os empresários integrantes do Conselho e o governo federal.  

Com o passar do tempo, o governo brasileiro foi se constituindo como o maior 

investidor no mercado publicitário, provocando o interesse das agências por essa verba. A 

partir de meados da década de 1970, começa a ocorrer uma mudança no ranking das agências 

brasileiras, em função justamente do remanejamento das verbas do governo. De 1975 em 

diante acabou a hegemonia da JW Thompson e da McCann-Erickson, que se revezavam na 

liderança do ranking por faturamento. A MPM assumiu o primeiro lugar, seguida de outra 

agência de capital brasileiro, a Almap, enquanto a Salles, também nacional, conquistava a 

quarta posição. A reviravolta no ranking tem como pano de fundo as verbas injetadas em 

propaganda pelo governo federal e estadual, investimentos que começaram na década 

anterior, mas que de fato são incrementados nos anos 1970. Conforme destaca Cadena (2001), 

o governo é nessa época o maior anunciante do país, assim reconhecido pelo publicitário Said 

Faraht quando em 1978 assume o Ministério da Comunicação Social no governo de João 

Figueiredo. 

O governo estabeleceu na prática, embora se afirme o contrário, reserva de mercado 

para as agências brasileiras. Somente agências de capital 100% nacional eram convidadas a 

atender contas públicas, porque o governo acreditava que as generosas verbas oficiais não 
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poderiam ser administradas por aquelas agências que têm sócios estrangeiros. A norma, que 

num primeiro momento prejudica a DPZ, que tem dois sócios de nacionalidade espanhola, é 

revogada para que a agência, que despontava como a mais criativa do país, participasse do 

bolo publicitário governamental. Este fato comprova o poder de um agente dominante – a 

DPZ já tinha capital simbólico suficiente para provocar a mudança das regras de atendimento 

a contas governamentais. 

Outro episódio significativo que envolveu governo e publicidade dá conta de um 

documento enviado pela Federação Nacional das Agências de Propaganda (FENAPRO) que 

abordava as divergências entre tamanho da agência e volume da conta estatal. A ABAP 

sustentava a tese de que contas do governo deveriam ser entregues para quem teria 

competência. Mas, como definir essa competência? Sociologicamente, quem determina os 

atributos que denotam a competência da agência são os agentes dominantes no campo. Já sob 

a Constituição de 1988 uma proposta da FENAPRO abriu espaço para mais de 30 agências 

brasileiras atenderem as cobiçadas e milionárias contas do Governo Federal e suas autarquias.  

Uma passagem das mais relevantes envolvendo a relação governo e publicidade se 

deu no período da redemocratização brasileira. Um grupo de publicitários criou o Comitê 

Nacional de Publicitários Pró-Tancredo Neves com a coordenação de Mauro Salles, que foi 

indicado para o cargo de Secretário para Assuntos Extraordinários. O grupo, integrado por 19 

agências de todo país, criou a Campanha Nova República. 

 

1.3.5 Imaginário Social e Responsabilidade Social 

Ao longo de seu processo de busca de autonomia relativa, a publicidade, como 

vimos, foi constantemente cobrada para definir de fato seu ethos: o que faz a publicidade? 

Para que serve? Como ela pode se inserir na sociedade da qual quer participar como instância 

social significativa? O que ela (publicidade) tem a dizer? 

Se a história da humanidade foi grandemente marcada pela carência e pela 

dificuldade material, toda a disposição humana que apontava para, de alguma maneira, fazer 

frente àquela situação, passava a desfrutar de prestígio social. Na mão inversa de direção, todo 

esforço humano de caráter dissipatório era visto socialmente com restrição. Vimos como 

historicamente a publicidade sempre teve de lidar com essa cobrança social, que via nela uma 

atividade que, ao incentivar o consumo, era o oposto de um esforço poupador. Essa cobrança 

social atingia não apenas a atividade, mas seus agentes. Assim, o publicitário sempre foi 
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historicamente cobrado por sua responsabilidade socioeconômica: essa existiria? Se sim, qual 

seria ela? Esse papel poderia ser considerado socialmente justo e justificável? Por certo, essa 

questão faz parte constitutiva da formação da imagem social do publicitário, particularmente 

se considerarmos o contexto econômico e produtivo no qual a atividade se desenvolveu no 

seio da sociedade capitalista ocidental. Para entender esse contexto temos de levar em conta 

necessariamente a presença e a importância dos valores religiosos, particularmente aqueles 

que se referem à questão da poupança versus dispêndio. Como tivemos a oportunidade de 

observar brevemente, diversos estudos de caráter antropológico contribuíram para 

problematizar a questão do consumo sob outras perspectivas, ampliando o entendimento do 

tema, e particularmente do papel social do publicitário. Desse ponto de vista, se o consumo 

passou a ser visto mais do que como uma atividade meramente dissipatória, econômica e 

socialmente falando, o mesmo passou a se dar em relação à publicidade, ao publicitário e à 

sua imagem social. 

Everardo Rocha observa de modo geral que a publicidade tem a possibilidade de 

devolver a dimensão humana que o processo de produção retirou da mercadoria. Assim, de 

modo geral, “os anúncios só existem porque são experimentados sensorialmente pelos 

consumidores” (ROCHA, 1995, p. 132). Rocha observa que seria então no consumo do 

próprio anúncio que os objetos se diferenciariam. Diz ele: 

Na esfera do consumo homens e objetos adquirem sentido, produzem 

significações e distinções sociais. Pelo consumo, os objetos diferenciam-

se diferenciando, num mesmo gesto e por uma série de operações 

classificatórias, os homens entre si. O consumo é, no mundo burguês, o 

palco das diferenças. (...) A constante determinação de valores de uso faz 

de um tipo de produto genérico uma idiossincrasia. Da construção, o lar. 

Do vinho, a cerimônia. Da roupa, a identidade. Da comida, a refeição.  

(ROCHA, 1995, p. 67-68) 

David Ogilvy assim coloca a questão: “Não é o uísque, mas a imagem o que elas 

[pessoas] escolhem.” (OGILVY, 1985, p. 15). Para Carlos Domingos, “em muitos casos, a 

imagem é o único diferencial dos produtos” (DOMINGOS, 2003, p. 117). Mas, para que os 

objetos possam adquirir novas significações, é necessário que a propaganda dê a esses objetos 

a discursividade adequada. Segundo Carlos Domingos,  

Apesar de não ser uma coisa nova (Bill Bernbach já fazia nos anos 60), os 

anúncios visuais viraram febre no Brasil e no mundo nos últimos anos. 

Além do entendimento rápido, outra razão para esta explosão são os 

prêmios internacionais. Geralmente os anúncios visuais são universais. 

Por vencerem a barreira da linguagem, levam vantagem nos festivais e 

por isso são preferidos por muitos criativos. Outro motivo é modismo 



78 

 

mesmo: as pessoas passaram a fazer propaganda visual para tudo. Para 

quem podem, para quem não podem e para quem não devem. Afinal, 

existem centenas de anunciantes que precisam de argumentação para 

vender. E argumentação precisa de palavras. (DOMINGOS, 2003, p. 172) 

Mesmo que a mudança de sensorium não mude a finalidade de vendas sempre 

atrelada à propaganda – “A publicidade está mais para Picasso do que para Van Gogh, que 

não vendeu um quadro em sua vida. Se seu anúncio não vender nada, vão cortar sua orelha” 

(DOMINGOS, 2003, p. 153) –, é pertinente observar, segundo Figueiredo, que 

(...) os métodos, os modos do fazer publicitário não se substituem, 

propriamente, mas somam-se, completam-se, interpenetram-se. O visual 

feérico ou os títulos grandiloquentes inventados por Phineas T. Barnum 

na década de 1850, por exemplo, convivem lado a lado com o 

minimalismo elegante de Bill Bernbach, até os dias de hoje, em sua 

revista semanal. (FIGUEIREDO, 2007, p. 1) 

A convivência de diversas maneiras de fazer propaganda, utilizando os recursos 

criativos em maior ou menor escala, é característica da maneira atual do fazer publicitário, e 

quem dá conta dessa determinada maneira é o sensorium, como vimos. O sensorium é, 

portanto, uma criação social. No caso da propaganda, vimos como esse sensorium veio 

percorrendo um longo caminho a partir da presença mais significativa da propaganda como 

campo capaz de fazer ouvir sua voz no todo social, desde seus primórdios enquanto atividade 

de características marcadamente descritivas, passando pelo uso massivo de imagens, até 

atingir o momento atual, no qual as diferentes maneiras de fazer propaganda são utilizadas 

simultaneamente. 

Cabe aqui uma menção a uma maneira particular do fazer publicitário. Referimo-nos 

à tendência de personificar uma marca, mais exatamente, de caracterizar determinada marca 

através da criação de um personagem. Se esse expediente existia no passado (o homem com 

tapa-olho, criado por David Ogilvy para as camisas Hathaway, é dos anos 1950) hoje ele 

adquire características que levam a novos limites a necessidade de personalizar uma marca. 

No caso do Brasil, essa tendência já pôde ser identificada nos anos 1960, quando a agência 

Almap “já havia rascunhado essa tendência com o ator Edgard, um careca engraçado que 

protagonizou campanhas da Volkswagen” (GANDRA, s/d, p. 71). Nos anos 1970, o exemplo 

de destaque foi o “Garoto da Bombril”, justamente o oposto do homem dominante – ao 

contrário, o personagem foi desenhado para se aproximar de uma nova dona de casa, de uma 

nova consumidora, não mais a mulher a quem tradicionalmente a propaganda se dirigia. Na 

década de 1980, o “Baixinho da Kaiser” era como um bebedor de cerveja da “nossa roda de 



79 

 

amigos”. Na década de 1990, “o Sebastian da C&A” e o barbudinho do Bamerindus são os 

exemplos de destaque. A partir dos anos 2000, essa tendência de personalização ganhou 

outros contornos no imaginário social. Assim, poderíamos citar a campanha “Mamíferos” 

(Parmalat), a campanha DDD (Embratel), até chegar, nos dias atuais, à utilização de um 

personagem transgênero (L’ORÉAL). Aliás, o exemplo da L’Oréal sinaliza um fato digno de 

nota: como as demandas do campo são interógenas, ou seja, respondem a demandas internas 

mas também a demandas externas ao campo, vê-se como, no caso, a propaganda lidou com a 

responsabilidade social que sempre foi cobrada dela e para qual ela procurou – e procura – dar 

uma resposta conjunturalmente ajustada. O item 5 aparece no quadro das lógicas como sendo 

exógeno, entretanto, como dissemos anteriormente, essa localização das lógicas no quadro 

tem características de predominância e não se dá nunca de maneira absoluta. 

Atualmente muito se discute, principalmente nas redes sociais, sobre as campanhas 

que ferem valores de minorias. Como exemplo mais simples podemos citar as campanhas de 

cerveja que utilizam abordagens sexistas. Acreditamos que a responsabilidade social, sempre 

tão cobrada dos publicitários pela potência do instrumento midiático que esses profissionais 

têm em mãos, será tema cada vez mais candente nas discussões da sociedade civil, agora que 

ela encontrou, nas redes sociais, um canal facilitador. Na análise que fizemos das 103 peças 

procuramos registrar no Protocolo de Análise de cada peça, aquelas que – acreditamos – 

teriam atualmente algum tipo de reação contrária da população. 

Acreditamos que essa tendência pode ser bem entendida a partir de uma observação 

de Everardo Rocha, segundo a qual “Ora o ‘amor’, ora o ‘poder’, ora a ‘amizade’, por 

alguma dentre múltiplas vias possíveis, o produto é investido na vida social. Ele “sente”, ele 

“fala”, ele se relaciona com pessoas, ele frequenta lugares, ele é, numa palavra, humano”. 

(ROCHA, 1995, p. 122). Nesse sentido, o expediente de caracterizar um produto como 

humano ganha em eficácia persuasiva, a partir do momento em que passe a ser caracterizado 

por um personagem humano. Ou, nas palavras de Péninou: “Aposto o nome, instituída a 

marca, resta, com efeito, imprimir um caráter, impor “a imagem de marca”, empreendimento 

mais ou menos perseverante visando conferir-lhe seus traços distintivos” (PÉNINOU, 1974, 

p. 98). 

Os exemplos abordados, em que pesem as peculiaridades de cada um, podem ser 

abrigados dentro de uma nova percepção da realidade, que busca a cumplicidade do 

consumidor através de abordagens mais vivenciais. No jargão do mercado, esse procedimento 

é conhecido como experiência da marca, procedimento que confere certa fisicalidade, 



80 

 

tipicamente dionisíaca, que parece trazer para um processo fundamentalmente simbólico uma 

dimensão renovadora, mais exatamente, uma dimensão que de alguma maneira resgata o que 

um processo de aquisição sempre significou, uma experiência sensória. A experiência da 

marca ganhou, a partir dos anos 2000, um novo componente, representado pela interatividade, 

possibilitada pelo mundo digital. 

 

1.3.6 Presença do Campo na Mídia 

Podemos dizer que a publicidade é uma atividade tipicamente midiática, em dois 

sentidos: é uma atividade que se dá através de algum canal de mídia e é, ao mesmo tempo, 

uma atividade que expõe seus profissionais na mídia. 

Com a maturidade do seu processo de autonomia relativa, a publicidade e seus 

agentes passaram a estar mais presentes na mídia, seja na mídia geral, seja no colunismo 

publicitário. Este acabou por se ampliar em uma mídia dirigida especificamente para o campo 

da propaganda, que passou a representar uma força nova no campo, e veremos que esse 

movimento começou ainda na primeira metade do século 20. Para Ramos,  

O aparecimento de uma imprensa especializada é indicativo da 

importância que a propaganda assumia. A nossa primeira revista 

publicitária, Exitus, fundada por Heitor Sarli, surgiu por volta de 1932 e 

durou pouco. Fora lançada em período adverso, fora precoce. Mas cinco 

anos depois, quando saía a revista Propaganda, havia a certeza de que ela 

se manteria. (RAMOS, 1985, p. 45) 

Nas décadas seguintes, foram lançadas a revista Publicidade & Negócios (década de 

50); em 1966, foi lançada a revista Marketing, bem como Astericos, ambas sob o controle de 

Armando Ferrentini; em abril de 1978 surgia o tabloide Meio & Mensagem e, em 1979, a 

revista Briefing, que passou a se chamar posteriormente About. Dezenas de títulos impressos 

e digitais apareceram e desapareceram com o correr dos anos. Atualmente, entre os veículos 

mais significativos podemos citar: os jornais impressos/online Propaganda e Marketing, Meio 

& Mensagem, e a revista Marketing. Entre os veículos online citaríamos: o site do Clube de 

Criação e Brainstorm 9. Fernando Reis publicou um levantamento bastante detalhado do 

“colunismo publicitário” e das publicações especializadas, desde os primeiros dias da 

publicidade no Brasil (BRANCO, MARTENSEN e REIS, 1990, p. 55). 
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1.3.7 Monetização do Negócio e Participação no PIB 

Na atividade publicitária prevalecia, até os anos 1950, o expediente da corretagem. A 

figura do corretor, um tirador de pedidos, tornou-se incompatível com o grau de 

autonomização que a profissão já havia atingido. Em outras palavras, não era mais possível ao 

publicitário ser também o corretor. Esta questão está inserida em uma questão maior dentro do 

campo: a da padronização da remuneração a que os agentes do campo teriam direito. Esses 

honorários acabaram sendo regulamentados por decreto em 1966 e, também por decreto, 

serão desregulamentados, 31 anos depois. A discussão sobre a remuneração das agências 

envolveu todas as entidades representativas do setor: ABAP, ABA, Abert, ANJ, Central de 

Outdoor, ABTA. Essas datas são sinalizações concretas de uma discussão que já vinha de 

anos. Em fevereiro de 1957, por exemplo, Rodolfo Lima Martensen já escrevia: “Quanto 

vale, afinal, este esforço que fazemos para os nossos clientes? 17,65% sobre o líquido do 

faturamento dos veículos? Mais? Quanto vale?” (MARTENSEN, 2005, p. 149). Em 18 de 

junho de 1965 o presidente Castello Branco sancionou o projeto de lei que regulamentava a 

remuneração de agências e agenciadores autônomos em 20% do valor bruto, ainda que o 

mercado continuasse a seguir o padrão de remuneração de 17,65%. É somente em 1968 que 

os 20% de remuneração passam a ser adotados como norma, permanecendo inalterados 

durante 30 anos. A Resolução tem apoio das entidades representativa da classe, ABAP, ABA, 

APP, e também apoio dos Editores de Jornais e da Confederação Nacional do Comércio. 

Independentemente da legislação que impõe a remuneração às agências e 

agenciadores é bom que se diga que a participação da atividade publicitária no PIB tem sido 

pouco estudada no Brasil. No mais das vezes, essas informações são encontradas de forma 

esparsa, em sites e artigos eventuais. Um dos estudos que abordaram essa questão de maneira 

mais detida no Brasil é Propaganda e economia para todos. Apesar de ter sido lançado em 

1994, necessitando, portanto, de uma revisão, o livro representa um esforço pioneiro para 

constatar a crescente importância da atividade publicitária enquanto atividade produtiva. Para 

sua análise, os autores trabalham com o conceito de “produto publicitário”, definido como o 

“conjunto de bens e serviços relacionados a toda e qualquer atividade do setor” (LAGE, 

MILONE, 1994, p. 15). O estudo da participação da propaganda no produto interno bruto tem, 

no economista John Kenneth Galbraith, um nome importante: foi ele quem desenvolveu o 

argumento clássico segundo o qual “a propaganda é determinada pelo aumento da renda 

pessoal e pelo desenvolvimento industrial” (LAGE, MILONE, 1994, p. 51). Estudos 

posteriores ao de Galbraith passaram a se beneficiar de técnicas econométricas mais 
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avançadas, e não há nenhum acaso no fato de que esses estudos se referem a países mais 

desenvolvidos. O estudo de James e Lester de 1974, citado por Lage e Milone, que lista 57 

países em desenvolvimento, conclui “pela existência e significância da propaganda nessas 

localidades, contrariamente à proposição apresentada por Galbraith” (LAGE, MILONE, 

1994, p. 53), que se concentrava, como dissemos acima, em países desenvolvidos. 

Ao estudarem os investimentos publicitários no Brasil, Lage e Milone observam 

inicialmente que  

Como conceito econômico e social, a propaganda representa hoje uma 

força de extraordinária magnitude e deve ser utilizada de forma eficiente 

para direcionar a demanda agregada de um país e fazer frente às 

necessidades do sistema capitalista moderno (LAGE, MILONE, 1994, p. 

109). 

Ao observar a questão, sempre presente, segundo a qual a indústria da propaganda 

provocaria efeitos não apenas positivos, mas negativos, na cultura nacional e no estilo de vida 

das populações dos países menos desenvolvidos, os autores pontuam: 

Queremos, porém, deixar claro que, embora existam efeitos negativos, 

como provavelmente contribuir para o aumento de preços dos produtos 

de consumo, e estimular competições entre produtos supérfluos, a 

propaganda desempenha um papel significativo no desenvolvimento 

econômico. Ela pode ser considerada um dos fatores mais importantes e 

responsáveis pela criação e manutenção de uma demanda consumidora de 

bens e serviços. Quando o consumo cresce, o setor industrial é 

diretamente estimulado a produzir mais, o que, consequentemente, 

aumenta a oferta de empregos diretos e indiretos. Além disso, a 

propaganda também pode contribuir para o crescimento econômico 

através do engrandecimento dos mercados de massa (...) (LAGE, 

MILONE, 1994, p. 117) 

O Brasil é o sexto maior mercado publicitário do mundo, tendo investido R$ 132 

bilhões em publicidade em 2015
14

, sendo responsável por 3,3% de todo o investimento global 

e 51,9% do investimento na região (América Latina). O balanço dos últimos dez anos revelou 

que o Brasil cresceu 170% em investimento publicitário desde 2005. 

 

 

 

                                                           
14

 Fonte:< http://appbrasil.org.br/noticias-e-artigos/noticias/investimento-publicitario-soma-r-132-bilhoes-em-

2015/ >Acesso feito em 20-12-2016 

http://appbrasil.org.br/noticias-e-artigos/noticias/investimento-publicitario-soma-r-132-bilhoes-em-2015/
http://appbrasil.org.br/noticias-e-artigos/noticias/investimento-publicitario-soma-r-132-bilhoes-em-2015/
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1.3.8 Padrão de Vida dos Agentes e Agentes Dominantes 

Historicamente, a relação do publicitário com o padrão de vida ganhou contornos 

específicos a partir da ascensão e sedimentação da sociedade de consumo, particularmente do 

american way of life. A partir deste período, a imagem de um consumidor conspícuo passou a 

fazer parte da imagem social do publicitário. Na pesquisa de Rocha, ele assim se refere a este 

fato:“(...) o que realmente importa é que isso faz parte de uma “imagem” que o grupo cria 

para a sociedade” (ROCHA, 1995, p. 45). Ao aparecerem na mídia portando símbolos vistos 

como socialmente distintivos, o publicitário, por sua vez, é visto da maneira que interessa a 

ele: como uma pessoa que tem o direito conquistado de praticar um consumo de alto padrão. 

O consumo e a ostentação devem ser entendidos como elementos participantes do processo de 

produção de identidades. Nesse sentido, destacamos que, segundo Gregolin, esse processo 

mesmo de produção identitária feito pela mídia cumpre funções analogamente 

desempenhadas pelos mitos, a saber, “a reprodução de imagens culturais (...) e a integração 

social dos indivíduos.” (GREGOLIN, 2007, p. 17). 

Gandra observa, no livro que conta a história da Propaganda Criativa no Brasil, que 

os publicitários 

Ganhavam uma grana preta mas, muitas vezes, sequer sabiam o que fazer 

dela. Nessa época era muito comum diretores de criação ainda bem 

jovens serem vistos ao volante de Porsches e outros carros esportes 

importados último tipo. Não raro, eles acabavam se perdendo numa 

ostentação tola de sua recente riqueza. Às vezes ficava um negócio até 

meio vulgar, um novo rico atrevidamente intelectualizado. (GANDRA, 

s/d, p. 75) 

Fábio Hansen amplia essa visão, ao incluir outros níveis de imagem: 

Trabalhamos ainda com a hipótese de que a construção de sentido é 

afetada pela constante preocupação que o publicitário tem com a imagem 

que o leitor faz do anunciante, do produto e da marca anunciados, assim 

como a projeção de uma imagem que o leitor faz da publicidade. 

(HANSEN, 2013, p. 23) 

Ao analisar a questão dos valores do trabalho publicitário, Vander Casaqui faz uma 

importante colocação relativamente ao Clube de Criação, referindo-se ao Anuário como 

sendo: 

a publicação mais relevante do país, no que se refere à visibilidade dos 

produtores das campanhas legitimadas e premiadas pelos pares. O 

mercado publicitário paulista, que mantém a liderança nacional por 

abrigar as principais agências atuantes no Brasil – com destaque para 
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grandes corporações internacionais – tem no Anuário uma espécie de 

porta-voz, lugar este constituído pelo deslocamento do discurso inicial 

sobre o Clube de Criação, identificado pelas estrelas que representam as 

premiações atribuídas às peças publicitárias (estrelas de ouro, prata e 

bronze), para as narrativas que tratam do trabalho publicitário e de seus 

significados, valores, impasses, tensões crises. (CASAQUI, 2012, p. 172) 

A questão da imagem, interna ou externa ao campo, está ligada ao nível de 

dominância do agente. À medida que vão ganhando espaço dentro do campo, as vozes dos 

agentes vão sendo progressivamente mais autorizadas, e ouvidas como tal. Assim, esse agente 

é chancelado como alguém autorizado a falar, chancela que vem do fato de ele ter sido bem-

sucedido na ocupação de espaços privilegiados dentro do campo, assim, impondo sua voz e o 

que ela diz. Para Bourdieu, 

O intérprete que impõe sua interpretação não é apenas alguém que dá a 

última palavra (...), mas também, com muita frequência, é alguém que dá 

a última palavra numa luta política, alguém que, apropriando-se da 

palavra, coloca o senso comum do seu lado. (BOURDIEU, 2004, p. 136-

137) 

Agentes superdominantes têm espaço para se exprimir como David Ogilvy: 

Sou miseravelmente medíocre em tudo, exceto em publicidade. Não 

consigo ler um balanço, não consigo trabalhar num computador, esquiar, 

velejar, jogar golfe ou pintar. Mas, quando se trata de publicidade, a 

Advertising Age diz que eu sou “o Rei criativo da publicidade”. Quando a 

Fortune publicou um artigo a meu respeito, e intitulou-o “David Ogilvy é 

um gênio?”, pedi a meu advogado que a processasse por causa do ponto 

de interrogação. (OGILVY, 2006, p. 8) 

No caso da propaganda brasileira, diversos nomes se destacam. Foi esse o caso de 

Armando de Moraes Sarmento que em 1968, ao assumir o cargo de presidente do Grupo 

Interpublic, foi conduzido ao topo da propaganda mundial. Outra voz de destaque foi Marcio 

Moreira. Em 1981, Moreira foi destacado para atender a conta da Coca-Cola a partir de Nova 

York, onde desenvolveu o conceito “Coke is it”. Moreira esteve à frente do New York Team, 

modelo bem-sucedido da McCann-Erickson implantado inicialmente em 1974 em Londres 

com o nome de Euroteam, para assessorar diretamente o então presidente da agência, Barry 

Day. Marcio Moreira tornou-se o brasileiro mais bem-sucedido na propaganda mundial, desde 

a aposentadoria de Armando de Moraes Sarmento. A partir desses nomes seminais, a 

propaganda brasileira contou com profissionais de criação reconhecidos nacional e 

internacionalmente. São muitos nomes, mas entre eles poderíamos destacar: Carlito Maia, 

Armando Mihanovich, Ercílio Tranjan, Gilberto dos Reis, Sergio Graciotti Machado, Ana 
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Carmem Longobardi, Helga Mietke, Hans Dammann, Sergio Toni, Neil Ferreira, Roberto 

Duailibi, Francesc Petit, José Zaragoza, Washington Olivetto, Nizan Guanaes, Marcello 

Serpa, Alexandre Gama, Fabio Fernandes, Luiz Sanches, Eduardo Lima, Fernando Campos. 

 

1.3.9 Conhecimento para Desempenhar a Função e Ensino Formal 

O ensino regular de propaganda percorreu um longo caminho até chegar ao nível 

universitário. Grande parte da resistência a esse aprendizado residiu no fato de que a atividade 

era vista socialmente como uma atividade prática, cuja teoria seria mais ou menos marginal. 

Dessa perspectiva, o ensino de propaganda seria visto, senão como contraproducente, ao 

menos como ineficaz e, em certo sentido, até mesmo desnecessário. Essa visão não impedia 

os participantes da pesquisa realizada por Rocha em meados dos anos 1980, por exemplo, 

mesmo admitindo certas críticas às faculdades de comunicação, reconheceram, entretanto, que 

recomendavam que os jovens cursassem Publicidade em nível superior e, praticamente, só 

aceitavam candidatos delas advindos. De lá para cá, muita coisa mudou no campo da 

publicidade brasileira, e uma dessas mudanças foi justamente a ascensão do ensino 

universitário de propaganda a posições de maior dominância no campo.  

O ensino regular de propaganda no Brasil também ele passou por diversas fases. Em 

um primeiro momento, ensinava-se uma propaganda que poderíamos chamar de genérica, ou 

seja, a história da propaganda, os nomes dominantes, as premiações etc., com nítida ênfase na 

maneira norte-americana de se fazer propaganda. Em um segundo momento, passou a fazer 

parte do ensino da atividade o que poderíamos chamar de uma maneira nacional de fazer 

publicidade. Segundo Vieira: 

Pensei nos meus alunos para quem, por preguiça ou sei lá o quê, até hoje 

se ensina propaganda como se ainda seguíssemos modelos prontos 

recém-trazidos da América pela J.W. Thompson, aliás com merecido 

respeito. Não há dúvida de que esses modelos nos ensinaram muito. (...) o 

Brasil também soube transformar os elementos exatos que constituíam a 

eficiente propaganda americana numa linguagem apropriada a um povo 

que, mais do que razões, precisa de emoções. (VIEIRA in GANDRA, s/d, 

p. 15) 

O ensino de propaganda pode ser entendido em dois níveis, formal e informal. Em 

relação ao segundo aspecto, cabe apontar que, em uma profissão marcadamente prática, o 

ensino/aprendizado informal desempenha função importante enquanto dispositivo constitutivo 
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das operacionalizações do campo. Nesse sentido, é necessário entender através de quais 

mecanismos o ensino/aprendizado é operacionalizado. 

Pertencer ao campo exige dos agentes não apenas o domínio dos códigos do campo, 

mas, se ele pretende ocupar posições dominantes, exige mais: exige a habilidade de agenciá-

los de maneiras estrategicamente bem-sucedidas. Mesmo que um campo seja 

constitutivamente instável, para que um campo possa existir como tal é necessário 

determinado grau de coesão. Mas, em um ou no outro caso, os agentes precisam adquirir a 

competência para ocupar determinada posição, o que acontece na medida em que eles 

adquirem os conhecimentos necessários para tanto. Assim, esses conhecimentos adquirem 

importância estratégica e são tratados como tal. Por isso, os agentes tendem a fazer desse 

conhecimento algo para iniciados. Nesse sentido, é possível afirmar que esse conhecimento é 

tratado (e transmitido) em tom de “dramatização” (ROCHA, 1995, p. 48), com o “intuito de 

legitimar e manter o prestígio da profissão”. Essa “dramatização”, que pode ser verificada 

nos diversos mecanismos operatórios do campo, seria necessária para demonstrar a 

complexidade do trabalho e mostrar que ele é para poucos. Vejamos um exemplo extraído da 

pesquisa desenvolvida por Rocha: 

A existência de uma linguagem técnica especializada e sua manipulação 

abre ao profissional uma possibilidade bastante importante para 

dramatizar seu desempenho na presença de terceiros. Um diagramador, 

ao explicar sua tarefa, contou que seu trabalho era extremamente simples 

para quem, como ele, estava habituado e dominava certas técnicas, mas 

se ele quisesse complicar parecia um trabalho dificílimo para quem o 

observasse trabalhando. (ROCHA, 1995, p. 49) 

Que conhecimentos o publicitário, particularmente o profissional de criação, deve ter 

para exercer sua função? Em que medida esses conhecimentos se conjugam com uma possível 

vocação do agente? Em outros termos, publicitário nasce publicitário, ou ser publicitário é 

(em determinada medida) a aquisição de uma habilidade? Segundo Martensen, “homem que 

não tem queda para a propaganda, não adianta estudar, treinar, estagiar aqui ou ali, ler 

Printer’s Ink ou Advertising Age” (MARTENSEN, 2005, p. 86). Já para Carlos Domingos, 

Para mim, talento é uma palavra que criaram para resumir todos os anos 

de esforço e dedicação que você teve para aprender alguma coisa. Por 

isso, o importante não é saber se você tem talento. Mas sim se você tem 

perfil para trabalhar em criação. (DOMINGOS, 2003, p. 125) 

Domingos conclui que “Publicidade não é arte nem ciência. É uma técnica e pode 

ser aprendida. Não existe visão mais ultrapassada do que o criativo predestinado” 
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(DOMINGOS, 2003, p. 125). O conhecimento necessário para o exercício da profissão (que 

inclui o domínio de intrincados processos operatórios do campo) demanda tempo para ser 

obtido, e começa com o estágio. Rocha aponta em sua pesquisa as dificuldades impostas aos 

estagiários de publicidade para conseguirem um estágio, muitas vezes sem remuneração, e do 

longo caminho a ser percorrido até a contratação. “Essas representações criam prestígio para 

aqueles que venceram todas estas etapas e conseguiram ser publicitários. Introduz-se uma 

importante noção de valor do profissional que atravessou o estágio (...)” (ROCHA, 1995, p. 

49). Rocha lembra que o estágio é o momento de o neófito “aprender a representação 

profissional”, ressaltando que isso nada tem a ver com o aprendizado formal, acadêmico, da 

profissão. “Mais do que estudar alguma coisa, o estagiário tem que ‘viver o papel’ de 

publicitário procurando experimentar diversas dimensões” (ROCHA, 1995, p. 50). E é 

falando dessa etapa na vida do publicitário, em que ele deve adquirir um “modelo para dar 

conta de uma performance que envolva o desempenho profissional”, que Rocha aponta o 

“mecanismo de legitimação mais fundamental no mundo publicitário”. Esse mecanismo seria 

o próprio conhecimento do fazer publicitário, que englobaria duas áreas de saber: a ciência e a 

arte. Segundo ele, a “dramatização” da atividade publicitária é feita no sentido de demonstrar 

que o anúncio (a mídia que ele comenta mais detidamente) é o resultado final de uma ciência 

e de uma arte. “Como se fosse imprescindível que a sociedade soubesse o quanto cada 

anúncio é complexo, quanto trabalho exige” (ROCHA, 1995, p. 51). Nesse sentido o texto 

escrito por Claude Hopkins, em 1923, continua válido até hoje: “A genialidade é a arte de 

sofrer. O publicitário que economiza óleo de sua candeia não vai muito longe.” (HOPKINS, 

1966, p.78). Hopkins continua: 

Os desinformados ficariam estarrecidos ao saber a soma de trabalho que 

um simples anúncio implica. Semanas de trabalho, às vezes. O anúncio 

parece tão simples e deve ser simples, para ser atrativo às pessoas 

simples. Mas atrás disso pode haver resmas de dados, volumes de 

informações, meses de pesquisa. A propaganda não é campo para homens 

preguiçosos. (HOPKINS, 1966, p. 81) 

A “dramatização” a que se refere Rocha pode ser constatada na lista das 12 áreas de 

conhecimento com que os publicitários que participaram de sua pesquisa como informantes 

diziam lidar – Literatura, Sociologia, Desenho, Física, Psicologia, Teatro, Estatística, Cinema, 

Matemática, Fisiologia, Economia e Pintura. Rocha conclui: “se essa pretensão de saber 

fosse um fato, ninguém seria publicitário” (ROCHA, 1995, p. 53). 

Se bem-sucedido, o longo caminho percorrido pelo neófito fará dele um agente com 

determinada capacidade de influenciar o campo. Segundo Bourdieu,  
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O porta-voz autorizado consegue agir com palavras em relação a outros 

agentes e, por meio do seu trabalho, agir sobre as próprias coisas, na 

medida em que sua fala concentra o capital simbólico acumulado pelo 

grupo que lhe conferiu o mandato e do qual ele é, por assim dizer, o 

procurador. (BOURDIEU, 1998, p. 89) 

Mas, para que tal situação se configure, é necessária a crença dos participantes do 

campo. Essa crença não é apenas uma consignação dos agentes menos influentes em relação 

aos agentes dominantes, mas a crença de que a operacionalização do campo ocorre segundo 

tem de ocorrer, e não de outra maneira. A referida operacionalização do campo não ocorre, 

portanto, por milagre, mas por uma espécie de magia. O autor esclarece: 

Todas essas pessoas que lutam para dizer como se deve ver o mundo são 

profissionais de uma forma de ação mágica, que, mediante palavras 

capazes de falar ao corpo, de “tocar”, fazem com que se veja e se 

acredite, obtendo desse modo efeitos totalmente reais, ações. 

(BOURDIEU, 2004, p. 122) 

A crença generalizada (de todos) permite que as disposições previamente adquiridas 

(por todos) sejam ativadas por mecanismos diversos no campo, ativados todos eles pelos 

dispositivos discursivos: 

(...) é a condição de eficácia do ritual. Prega-se apenas aos convertidos. E 

o milagre da eficácia simbólica desaparece quando se percebe que a 

magia das palavras faz funcionar dispositivos – as disposições – 

previamente montados. (BOURDIEU, 1998, p.105) 

O longo processo através do qual os neófitos vão sendo introduzidos às disposições 

do campo deverá, ao final, fazer deles agentes capazes de operar convenientemente, ou seja, 

de acordo com as regras de operacionalização do próprio campo. Mesmo referindo-se 

especificamente à criação de peças publicitárias, podemos expandir a observação de Vieira 

para todos os comportamentos que o campo exige: 

Antes de fazer qualquer coisa, podemos consultar quem a fez antes, como 

fez, e aprender com seus erros e acertos, além de nos inspirar na 

experiência alheia para desenvolver nossos próprios métodos. (VIEIRA, 

2016, p. 40) 

Do ponto de vista da sociologia bourdiana, o processo de transmissão do aprendizado 

tem, a um só tempo, características formais e informais, com destaque, neste último caso, para 

as disposições que os agentes vão adquirindo do campo, independente de frequentarem (ou 

não) uma escola de comunicação regular. 
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Em termos formais é importante destacar um fato histórico registrado por Cadena 

(2001). Em agosto de 1947, Pietro Maria Bardi realizou uma conferência na Galeria Prestes 

Maia (São Paulo) com o tema “A arte do cartaz”, patrocinada pelo Diário de São Paulo. Anos 

depois, em 1951, durante o 1º. Salão de Propaganda, organizado pelo Museu de Arte de São 

Paulo (MASP), Bardi retomou a ideia de realizar encontros para discutir a publicidade, 

encontrando imediata receptividade de Assis Chateaubriand e Napoleão de Carvalho, editor 

dos Associados em São Paulo. A ideia desses encontros evoluiu para uma escola a partir de 

projeto desenvolvido por Rodolfo Lima Martensen, que introduzia currículos inspirados nos 

currículos da Universidade de Colúmbia e na Escola da Federação Francesa de Publicidade. 

Nasceu assim a Escola de Propaganda, que funcionaria de fato a partir de março de 1952 e se 

tornaria o que é hoje a ESPM.   

A posição de dominância que a ESPM desfruta há muitos anos no campo do ensino 

da propaganda só encontra paralelo na Faculdade de Propaganda da Escola de Comunicação e 

Arte (ECA), da Universidade de São Paulo (USP). Observe-se que as duas escolas são 

percebidas no mercado com dois ethos distintos: a ECA, por um estudo mais acadêmico, 

enquanto a ESPM, por sua prática pedagógica alicerçada no fato de que seus professores eram 

fundamentalmente oriundos do mercado de trabalho, o que caracterizaria seu ensino como de 

caráter mais mercadológico, no sentido de estar mais bem alinhado com as exigências do 

mercado. No início dos anos 2000, entretanto, a ESPM fez um relevante movimento em 

direção às pesquisas acadêmicas sobre a publicidade e consumo, ao criar seu programa de 

graduação stricto sensu, alinhando-se nesse sentido com a colocação de Celso Figueiredo: 

“por anos baseada em adaptações, as escolas de comunicação buscam cada vez mais fontes 

para a construção de um saber próprio da comunicação persuasiva, próprio da publicidade” 

(FIGUEIREDO, 2007, p. XIV). Para Ricardo Ramos,  

Se a velha Escola de Propaganda de São Paulo nasceu, trinta anos atrás, 

de uma necessidade, e prática se dirigiu no sentido profissionalizante, 

soube pouco a pouco modificar-se, evoluir, alcançar o plano de equilíbrio 

entre informativa e formativa, se transformar na Escola Superior de 

Propaganda e Marketing de São Paulo de nossos dias. (RAMOS, 1985, p. 

106) 

Quando se fala de aprendizado lembra-se imediatamente das instituições escolares. 

Dentro da sociologia bourdiana, contudo, essa questão ganha contornos bem específicos. Para 

Bourdieu, aprende-se na escola, mas também fora dela. Aprende-se na família, aprende-se no 

local de trabalho, no contato com colegas de profissão. No quadro da sociologia bourdiana, 
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esse aprendizado ocorre, sobretudo, quando o agente internaliza esquemas responsáveis pela 

operacionalização no campo, através das suas múltiplas instituições. No caso específico da 

criação publicitária, um campo caracteristicamente prático, essas disposições são adquiridas 

não só nas instituições de ensino, mas também em outras instituições do campo, caso dos 

festivais e de premiações. Em outras palavras, aprende-se a ser publicitário quando, por 

exemplo, se frequenta um festival consagrado, uma das instâncias mais significativas do 

“glamouroso mundo da publicidade” (VIEIRA, 2016, p. 13). 

 

1.3.10 Troféus e Premiações 

Possivelmente não haja outro campo tão pródigo nas distinções representadas pelos 

troféus como o campo da propaganda. Observamos que, para Bourdieu, uma determinada 

conquista pode ser considerada um troféu, caso, na área acadêmica, da publicação de um 

artigo em uma revista qualificada, que rende pontos no currículo Lattes. Mas, no caso da 

propaganda, verificamos a existência de grande quantidade de troféus propriamente ditos, 

troféus físicos. 

Observemos de passagem que a ESPM – Escola Superior de Propaganda e Marketing 

– nasceu em um contexto de premiação, como nos conta Rodolfo Lima Martensen: 

A situação caótica da publicidade brasileira chamou a atenção de Pietro 

Maria Bardi, diretor do Museu de Arte Moderna de São Paulo, criado 

pelo jornalista Assis Chateaubriand. Apoiado por Napoleão de Carvalho, 

Diretor de Publicidade dos Diários Associados, Bardi resolveu montar o 

1o. Salão Nacional de Propaganda. Sua intenção era demonstrar que já 

existia publicidade de bom nível no Brasil e que ela deveria servir de 

exemplo aos improvisadores. A exposição foi feita no saguão do Edifício 

dos Diários Associados, à rua 7 de Abril, 230, onde funcionava o próprio 

Museu de Arte. O grande artífice desse 1o. Salão de Propaganda foi 

Gerald Wilda, que a ele emprestou todo o seu talento e capacidade de 

trabalho. Corria o mês de dezembro de 1950. A mostra foi um autêntico 

sucesso. Jamais uma exposição do Museu atraíra tanto público. Durante 

esse 1o. Salão de Propaganda, numa conversa entre o Prof. Bardi, 

Napoleão de Carvalho e eu, o diretor do Museu, apontando um dedo 

acusativo sobre mim, fez o comentário: – Enquanto os meus Rembrandt, 

Picasso, Renoir, ficam às moscas, esperando uns poucos visitantes no 

Museu, vocês da propaganda entulham os olhos do povo com toda sorte 

de porcaria. Você, Rodolfo, não gostaria de organizar um curso de arte 

publicitária para ajudar a melhorar o nível artístico da publicidade deste 

país? (GRACIOSO, PENTEADO, 2001, p. 72-73) 

A primeira iniciativa de premiar a publicidade brasileira veio da Escola Superior de 

Propaganda e Marketing. O fato ocorreu em 1952, aliás, um ano antes da primeira edição do 
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Festival publicitário de Cannes, que é de 1953. Cadena nos conta assim esse capítulo da 

história da propaganda brasileira: 

Desde 1952 a Escola de Propaganda, mais tarde ESPM, instituíra uma 

premiação com o objetivo de estimular a criatividade. Dois anos depois 

era denominado de Prêmio Souza Ramos, em homenagem a João Alfredo 

de Souza Ramos, fundador da Panan (1938), agência cujo slogan era 

“Casa de Amigos”. São premiadas as três melhores campanhas criadas no 

país, previamente inscritas pelos interessados. O júri, constituído por 

profissionais das agências, divide-se em comissões de redação, leiaute, 

produção e arte-final. (CADENA, 2001, p. 153) 

Conforme nos conta Cadena, ainda na década de 1950 as revistas Propaganda & 

Negócios – PN e Propaganda lançaram prêmios internos de avaliação, com o mesmo sistema 

de júri e critérios de escolha. Em 1967 foi instituído o Prêmio Colunistas. O regulamento 

elaborado por Fernando Reis inova quanto às categorias, valorizando as peças avulsas e 

introduzindo a premiação institucional com a escolha da Agência e do Publicitário do Ano. A 

novidade é que pela primeira vez um concurso é julgado por pessoas sem nenhum 

envolvimento com os profissionais de criação, fato que num futuro próximo trará um 

constrangimento ao meio. Cadena (2001) nos narra assim o nascimento do Prêmio Colunistas: 

O prêmio nasce com o apoio do Diário Popular, onde Ferrentini é diretor 

comercial, e da revista Propaganda, através de seu presidente, Mauro 

Salles. Dez agências de São Paulo recebem na sede da APP os diplomas 

conquistados. A partir do ano seguinte, por iniciativa de Cícero Silveira, 

o mercado é convidado a opinar, através de voto de suas mais expressivas 

lideranças. Instituía-se o júri dos “cobrões” para assessorar o júri oficial. 

(CADENA, 2001, p. 153)  

Já na segunda versão do prêmio, a Editora Propaganda discordou dos critérios e criou 

seu próprio concurso. No mercado prevaleceu uma acalorada discussão em torno de quem 

deveria ser premiado, as agências ou os profissionais. Outra discussão, derivada desta, é tema 

recorrente em discussões acaloradas: a autoria. Pode-se observar que hoje em dia as fichas 

técnicas contemplam um número cada vez maior de profissionais participantes, procedimento 

que esvazia ou dilui a questão da autoria. 

A premiação da revista Propaganda contou com profissionais de criação, também os 

responsáveis pelo julgamento das peças que eles próprios criaram. A premiação concorrente, 

o Prêmio Colunistas, incomodou os profissionais de criação, que não aceitavam que seus 

trabalhos fossem julgados por jornalistas especializados. Segundo Hans Dammann, “os 

publicitários começaram a sentir uma certa raiva por ainda não terem um foco de juízo 
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próprio e dependerem dos colunistas na hora de avaliar e premiar seus trabalhos” 

(GANDRA, s/d, p. 27). 

O surgimento do Clube de Criação, em 1975, começou a mudar essa situação. Ao 

contrário do que se poderia esperar, o lançamento da 1ª. edição do Anuário do Clube de 

Criação foi “Destaque do Ano” no Prêmio Colunistas (CADENA, 2001). Essa reação do 

Colunistas suscita uma questão: por que uma saudação e não uma crítica a um possível 

concorrente? Ao saudar o Clube de Criação, o Prêmio Colunistas estava estrategicamente se 

aproximando dos agentes que então despontavam como dominantes no campo da criação 

publicitária, aqueles que estavam fundando o Clube. Em resposta, o Colunistas passou a ter 

um júri mais abrangente, com endosso de várias entidades, inclusive a ESPM.  

O Clube de Criação nasceu da ideia de registrar a memória da propaganda brasileira 

em um anuário semelhante ao Modern Public, ao Graphics e ao Anuário do Clube de 

Diretores de Arte de Nova York (Art Directors Club), ou seja, uma publicação com padrão 

gráfico à altura das melhores do mundo. O projeto reuniu 13 profissionais de criação que 

estabeleceram um novo critério de julgamento, eliminando as notas mais baixas e altas, para 

estipular uma média. Apesar do sucesso da primeira versão, o anuário ressentiu-se de um 

registro mais amplo, que contemplasse trabalhos do Rio de Janeiro e, principalmente, de 

outros Estados. 

A questão dos troféus exige, para seu melhor entendimento, que entendamos, 

sociologicamente, os porquês de sua existência e por que eles mobilizam dos agentes as 

estratégias mais bem elaboradas. Aqui, é necessário entender o que Bourdieu conceitua como 

illusio:  

Cada campo (...), através da forma particular de regulação das práticas e 

das representações que impõe, oferece aos agentes uma forma legítima de 

realização dos seus desejos, assente numa forma particular de illusio. É 

na relação entre o sistema de disposições produzido na totalidade ou em 

parte pela estrutura e funcionamento do campo e o sistema de 

potencialidades objectivas oferecidas pelo campo que se define em cada 

caso o sistema das satisfações (realmente) desejáveis e que se engendram 

as estratégias racionais exigidas pela lógica imanente do jogo (que podem 

ser ou não acompanhadas por uma representação explícita do jogo).  

(BOURDIEU, 1996, p. 261) 

A illusio é uma disposição interessada que o campo constrói de maneiras específicas 

e determinadas e que são assim introjetadas pelos agentes refletindo-se em suas estratégias 

operacionais dentro do campo. 
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Cada campo produz sua forma específica de illusio, no sentido de 

investimento no jogo que arranca os agentes à indiferença e os inclina e 

dispõe a operarem as distinções pertinentes do ponto de vista da lógica do 

campo, a distinguirem o que é importante (“o que me importa”, interest, 

por oposição ao que me é “igual”, in-diferente). Mas é verdade da mesma 

maneira que uma certa forma de adesão ao jogo, de crença no jogo e no 

valor das paradas em jogo, fazendo com que valha a pena jogar-se o jogo 

se encontra no princípio de funcionamento deste último, e que a colusão 

dos agentes na illusio se encontra no fundamento da concorrência que os 

opõe e que faz o próprio jogo. Em suma, a illusio é a condição do 

funcionamento de um jogo no qual é também, pelo menos parcialmente, 

produto. (BOURDIEU, 1996, p. 260) 

Atualmente são muitos os prêmios nacionais e internacionais que dão destaque à 

publicidade criativa, conforme listamos no quadro que se encontra no Anexo 2, entregue 

digitalizado. 

Vimos neste capítulo como o campo publicitário foi-se formando através de um 

processo de lutas tanto internas quanto externas, processo que representou também a busca da 

autonomia relativa do campo publicitário no todo social-cultural. Fizemos isso através da 

Matriz de Lógicas Operativas, pela qual identificamos e descrevemos 10 instâncias que se 

inter-relacionam de forma dinâmica e constante. E para que nosso estudo sobre o campo 

prossiga, passamos agora para o Capítulo 2, no qual nos deteremos no subcampo da criação 

publicitária. 
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CAPÍTULO 2 – O SUBCAMPO DA CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA NO CONTEXTO DA 

PUBLICIDADE CRIATIVA 

Neste capítulo veremos o subcampo da criação publicitária com ênfase na chamada 

publicidade criativa, que podemos definir em breves palavras como um conjunto de 

procedimentos criativos que visam conferir a produtos e serviços similares um diferencial 

simbólico. Observe-se que todo o discurso publicitário tem essa função, mas que a 

publicidade criativa o faz utilizando-se de recursos criativos de forma mais elaborada. Assim, 

pode-se dizer de forma sumarizada que a publicidade criativa é a diferenciação simbólica de 

produtos e serviços comoditizados. 

Desenvolveremos este capítulo através do referencial teórico de nomes consagrados 

no estudo da comunicação, particularmente da criação publicitária, como Roberto Menna 

Barreto, Roberto Dualibi, Ricardo Ramos, João Anzanello Carrascoza, Tânia Hoff, Carlos 

Domingos, Luiz Celso de Piratininga, Stalimir Vieira e Fabio Hansen, entre outros.  

 

2.1 REVOLUÇÃO CRIATIVA NO BRASIL 

A criação passou a ocupar um lugar privilegiado no campo da propaganda a partir da 

chamada revolução criativa, que no Brasil ,pode ser localizada a partir do inicio da década de 

1970. O fato de a publicidade ter-se tornado uma atividade complexa, com o desenvolvimento 

de inúmeras áreas especializadas, não foi capaz de tirar dela, criação, a primazia entre as 

forças internas do campo. O sucesso da criação como instância dominante dentro do campo é 

de tal ordem que sua atividade, devidamente adjetivada, passou a caracterizar o trabalho de 

outras instâncias do campo. Assim, passou-se a falar de mídia criativa, planejamento criativo, 

atendimento criativo. Achamos pertinente observar também que no mercado o profissional de 

criação é chamado de criativo, ou seja, um adjetivo substantivado. Em outros termos, a 

atividade deste profissional é definida não substantivamente, mas adjetivamente, ou seja, de 

uma maneira interessadamente criteriosa e qualificadora, segundo ensina a sociologia 

bourdiana. Neste trabalho nos referimos a ele como profissional de criação. 

Para o senso comum do campo publicitário, a criação é vista como uma metonímia 

do campo da propaganda como um todo, na medida em que todo o conjunto de atividades que 

se abriga sob o nome de propaganda (atendimento, mídia, planejamento, pesquisa, produção 

gráfica, eletrônica e digital), por sua vez, é visto como sendo um coadjuvante da criação. 

Mesmo usando o termo criatividade (e não criação), Everardo Rocha observa que “Em que 
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pese a subjetividade dos critérios que caracterizam a ‘criatividade’, seu sentido está em que o 

termo criatividade marca de forma positiva um trabalho em publicidade” (ROCHA, 1995, p. 

94). Assim, historicamente a criação publicitária acabou adquirindo uma projeção social 

incomparavelmente maior do que os outros departamentos da atividade publicitária – “De 

fato, sempre existem, numa sociedade, conflitos entre poderes simbólicos que visam impor a 

visão das divisões legítimas, isto é, construir grupos” (BOURDIEU, 2004, p. 165). Essa 

dominância fez da criação, entre outras coisas, objeto privilegiado para análises científicas. 

Ou, nas palavras de Hansen: “Consideramos o processo de criação publicitária um terreno 

fértil para a análise do discurso publicitário, pois é o ato criativo que alimenta a indústria 

criativa” (HANSEN, 2013, p. 21). Assim, mesmo que se leia da mesma forma que Loducca 

na citação de Gandra (s/d) “No fundo, não é mais um departamento chamado de criação que 

lidera o processo e sim uma criatividade que atinge todas as áreas do trabalho em 

propaganda” (GANDRA, s/d, p. 104), parece-nos inegável a primazia do subcampo da 

criação no campo maior da propaganda. 

Essa importância trouxe para o campo da criação publicitária grande parte do 

interesse que o campo da propaganda passou a atrair socialmente. Cabe lembrar o que já 

observamos neste trabalho, que o crescimento da importância da criação deu-se, entre outras 

coisas, na medida em que ela foi a resposta para diferenciar entre si produtos que ficavam 

cada vez mais parecidos. Assim, e não por acaso, esta propaganda ficou conhecida como 

propaganda criativa. Segundo Domingos,  

Os produtos deixaram de ser novidade e foram surgindo diversos 

concorrentes no mercado. A pergunta do consumidor não era mais ‘por 

que preciso de uma geladeira’, mas sim ‘qual geladeira eu devo 

comprar’? Descobriu-se que o produto que tinha a imagem mais 

simpática junto ao consumidor levava vantagem no ponto-de-venda. E 

para ter imagem simpática era preciso uma comunicação simpática. Foi 

por isso que surgiu a propaganda criativa: para ganhar a preferência do 

consumidor, diferenciar os produtos e construir a imagem das marcas. 

(DOMINGOS, 2003, p. 116) 

Júlio Ribeiro, que ocupa lugar dominante no campo da publicidade, no planejamento 

mais especificamente, afirma em seu livro Fazer Acontecer:  

Porque no fundo, vamos ser honestos, o que tem que ser dito varia pouco. 

Qual é a pasta de dentes que não deixa os dentes mais brancos? A 

margarina que não é mais gostosa? O seguro que não protege sua família? 

O perfume que não provoca romances? (RIBEIRO, 1994, p. 41)  
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Assim, como afirma Washington Olivetto na passagem apontada por Gandra em seu 

livro, História da Propaganda Criativa no Brasil, (s/d) 

A criação tem de ser o fio condutor de toda a trama, mas não pode querer 

ser a sua vedete, sentencia Washington. Ela é o nosso destino final, mas 

todo o resto do trabalho também precisa ser bem feito. (GRANDRA, s/d, 

p. 89) 

A demanda do mercado de consumo por uma propaganda crescentemente mais 

criativa (que contava com o desenvolvimento de técnicas de produção e reprodução gráficas, 

eletrônicas e digitais mais apuradas) fez com que o conceito criação passasse a ter um 

concorrente no campo, o conceito criatividade, ambos bastante disputados. Por certo, a 

criatividade é uma, se entendida do ponto de vista do campo publicitário, e outra quando 

analisada do ponto de vista da academia – caso deste trabalho. Deste último ponto de vista, a 

criatividade, justamente por ser um fenômeno altamente complexo, nem por isso se mostra 

impermeável a análises críticas. Para termos uma ideia dessa complexidade, em Criatividade 

em Propaganda, Roberto Menna Barreto, profissional que se especializou em trabalhar com o 

tema criatividade, lista diversas teorias para explicá-la:  

(...) criatividade como origem divina e (...) criatividade como loucura (...) 

criatividade como gênio intuitivo (...) criatividade como força vital (...) 

criatividade como força cósmica. (BARRETO, 2004, p. 88-89) 

As teorias psicológicas para tentar explicar a criatividade são igualmente numerosas. 

Ainda que continue sendo um fenômeno intrigante, a ponto de ser de interesse analítico para 

diversas ciências, as análises sociológicas do fenômeno não nos parece serem muito comuns. 

Ou dizendo de outra forma, na visada que estamos dando ao conceito de criatividade neste 

trabalho, como uma atividade a ser valorada nas instancias de premiação (peça com distinção 

criativa versus peça sem distinção criativa), os aspectos sócio-históricos precisariam ser 

incluídos. Analisar o fenômeno das peças consagradas como criativas levando-se em conta as 

dinâmicas do campo e seus agentes, evitariam as visões que naturalizam este ou aquele agente 

como mais criativo que outro. Nesse sentido, a ADF nos ajuda a analisar, se não a criatividade 

em si, ela nos ajuda a entender como a criatividade é vista e valorizada na medida em que 

considera o discurso sobre critérios de avaliação da criatividade no espaço e tempo histórico 

em que essa avaliação ocorre (e não em termos essenciais ou universais). 

A criatividade tem sido tradicionalmente entendida como uma instância privilegiada 

dos processos cognitivos, particularmente aqueles afeitos aos processos de caráter artístico de 

qualquer campo e não só do campo das artes – arte visual, linguística ou musical. Assim, 
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passou-se a entender a criatividade como uma instância cognitiva que seria dotada de total 

liberdade. Mas, no caso da propaganda, na medida em que estaria a serviço de um processo (a 

criação publicitária) que deve responder a demandas comerciais, seria possível falar que esta 

criatividade seria livre? Segundo Hansen, 

A grande falta do sujeito do discurso publicitário é o desejo de ser 

totalmente livre no processo criativo, centrado no anseio genuíno de 

produzir algo inteiramente novo, já que ser criativo é criar coisas novas o 

tempo todo. Porém, as amarras ideológicas o mantêm preso à formação 

discursiva em que está inscrito (...). Por conseguinte, não há liberdade 

criativa, e sim o efeito de liberdade criativa (...). (HANSEN, 2013, p. 16) 

O mencionado autor observa ser necessário avançar: 

(...) para além das tradições e superstições da ordem do senso comum e, 

por extensão, da imagem da publicidade associada à expressão da 

criatividade e ao aspecto lúdico que contrasta com a dinâmica do mundo 

real do trabalho publicitário. (HANSEN, 2013, p. 13) 

Roberto Menna Barreto observa que o entendimento do conceito de criatividade pode 

estar equivocado:  

Talvez a palavra criatividade não ajude a exprimir bem o que ela seja. 

Dita assim, ‘criatividade’ sugere o aparecimento de uma obra espontânea, 

como o nascimento gratuito de uma flor (e aí estaríamos de novo 

identificando criatividade como algo semelhante à inspiração). (...) 

criatividade não é isso. Criatividade é sinônimo de SOLUÇÃO DE 

PROBLEMA. Ela só existe, ela só se exprime, face a um problema real, 

como aplicação para um problema real. (BARRETO, 2004, p. 73) 

Como vimos, a falta de diferencial dos produtos é característica dos processos 

produtivos comoditizados. Segundo Domingos, “No geral os produtos não oferecem um 

grande diferencial capaz de, por si só, fazer as pessoas se interessarem por eles. Por isso 

existe a propaganda criativa: para chamar a atenção do consumidor e persuadi-lo a 

comprar” (DOMINGOS, 2003, p. 117). Ao enfrentar um problema real, o profissional de 

criação pode estar enfrentando um problema novo, mas o quadro no qual ele poderá 

desenvolver sua criatividade não o é. Nesta mesma perspectiva sobre a criação, Hansen 

pondera 

(...) que o criativo, por mais que deseje – e isso ilusoriamente se propague 

aos quatro ventos no mercado publicitário –, não tem o “seu” sentido 

como dominante no discurso publicitário. Não é ele quem determina os 

sentidos do dizer. Os sentidos vêm demarcados da exterioridade, 

previamente estabelecidos no briefing, enquanto expressão ideológica do 
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anunciante. Ou seja, o percurso criativo é determinado pelo anunciante. 

(HANSEN, 2013, p. 15) 

Desse ponto de vista, o que ganha particular interesse não é propriamente o resultado 

final (as peças publicitárias), mas o processo através do qual elas são criadas: 

Consideramos o processo de criação publicitária um terreno fértil para 

análise. Consequentemente, é pelo processo e não pelas peças 

publicitárias a melhor maneira para analisar as condições de produção do 

discurso publicitário e os sujeitos envolvidos no seu processo de 

constituição. (HANSEN, 2013, p. 14) 

Se os produtos ficaram mais parecidos, se não mesmo iguais, parte deste fato deve-se 

ao desenvolvimento tecnológico que permitiu que isso acontecesse. Para enfrentar essa 

questão, Menna Barreto considera que a criatividade é a melhor ferramenta, mais do que isso, 

ela é “um bem de primeira necessidade, tanto mais valioso quanto mais avançado for o 

estado tecnológico e industrial da sociedade” (BARRETO, 2004, p. 62), e que ela representa 

“a solução mais econômica para os problemas de venda na sociedade industrial” 

(BARRETO, 2004, p. 122). Assim, o campo publicitário passou a discutir mais detidamente a 

relação da criatividade não apenas do ponto de vista da criação, mas também do marketing e 

da produção.  

Um marco pioneiro dessa tendência ocorreu no Brasil em 1970, quando Roberto 

Duailibi e Harry Simonsen Júnior, então diretores da Associação de Diretores de Venda do 

Brasil – ADVB, foram convidados a fazer, cada um, uma palestra em sua especialidade 

(criação e planejamento, respectivamente), em um seminário cujo título era “Criatividade 

Versus Marketing”. No prefácio do livro Criatividade & Marketing, o editor Milton 

Assumpção diz: 

Harry e Roberto, ao contrário do que os outros pensavam, achavam que 

não havia a contradição imaginada: não pode haver homem de criação 

que não seja também um profissional de marketing, assim como não há 

profissional de marketing que não seja obrigatoriamente criativo. Na hora 

em que eles mudaram o título do seminário para ‘Criatividade & 

Marketing’, propondo-se a mostrar os pontos em comum que havia entre 

as duas atividades, o êxito foi imediato. (DUAILIBI, SIMONSEN JR., 

2000, p. VII) 

O livro acima referido ganha importância porque aborda a criatividade ampliando o 

entendimento do conceito: “a palavra criatividade tem sido razoavelmente confundida com a 

técnica de criar anúncios. Mas não é só isso. Criatividade é uma técnica de resolver 

problemas” (2000, p. XVII) e “um permanente exercício em criatividade” (DUAILIBI, 
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SIMONSEN JR., 2000, p. XVI). Assim: criatividade é passível de ser ensinada? Ou o verbo 

correto seria estimulada? Para Duailibi e Simonsen Jr.,  

E por que sistematizar a criatividade? Primeiro, porque a sistematização 

de um processo – a possibilidade de sua repetição mesmo alterados os 

fatores tempo e espaço – facilita a sua comunicação. Depois, porque se 

procura não padronizar o talento, mas aumentar a eficiência de suas 

manifestações até transformar a criatividade – e a filosofia de marketing – 

em estado de espírito individual, de grupo e de empresa (DUAILIBI, 

SIMONSEN JR., 2000, p. XVIII).  

Os autores acreditam que “Marketing é a administração da criatividade” (2000, p. 

72) e, para isso, desenvolveram uma Régua Heurística:  

Tudo o que a Régua Heurística faz, como instrumento de memória 

artificial – uma espécie de registro digital para o estímulo da criatividade 

– é colocar em colunas e combinar os diversos fatores que possam gerar 

alternativas. (DUAILIBI, SIMONSEN JR., 2000, p. 114) 

A Régua Heurística pretende ser uma ferramenta que torne a criatividade uma 

instância abordável. Desse ponto de vista, a criatividade é encarada como uma condição 

humana que pode ser abordada e estimulada.  

A palestra de Duailibi e Simonsen Jr., seguida do lançamento do livro em 1971 é um 

fato significativo na publicidade nacional, pois coloca um sinal de adição (&) a dois potentes 

conceitos, criatividade e marketing, em vez de um sinal de diferença ou até mesmo de 

oposição (versus). E esse fato relevante insere-se no contexto da revolução criativa na 

publicidade brasileira. Como se sabe, internacionalmente, essa revolução começou em 

meados da década de 1950 com Bill Bernbach
15

, e ampliou-se na década de 1960.  

No Brasil ela chegou pouco tempo depois, na mesma época em que a palestra da 

ADVB fora encomenda aos dois profissionais, Dualibi e Simonsen Jr., e no mesmo momento 

em que aconteceram as primeiras reuniões para se formar o que receberia posteriormente o 

nome de Clube de Criação de São Paulo:  

Como podemos verificar pelas datas, tanto da palestra de Dualibi e Simonsem Jr., 

quanto da palestra de Jack Trout e Al Ries que motivou as reuniões que antecederam o 

surgimento do Clube de Criação, o ano de 1970 pode ser visto como o marco de um momento 

histórico bastante particular, no qual profissionais de criação e de marketing lutavam para 

                                                           
15

 Bill Bernbach não publicou livros ou artigos. O que reproduzimos ao longo deste trabalho como sendo de sua 

autoria vem de fontes diversas e do livro de suas citações publicado pela agência DDB, acesso feito em 20-08-

2016: <http://www.ddb.com/BillBernbachSaid/about-the-book.html> 
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O início poderia ser delimitado ao ano de 1970, quando um grupo de profissionais brasileiros ouviu, 

em Nova Iorque, Jack Trout e Al Ries afirmarem que o posicionamento dispensava a criatividade. 

Antes disso, porém, a necessidade gregária já havia tentado inutilmente criar um clube, à semelhança 

de muitos outros existentes nas grandes cidades modernas. Dificuldades diversas, entretanto, foram 

adiando aquele movimento que encontraria na tese do "posicionamento" o fermento ideal para sua 

formação. Quando o grupo que ouviu "ao vivo" aquela afirmação retornou ao Brasil, a "tese" do 

posicionamento já encontrara seus defensores locais e o debate saia das pranchetas e mesas de 

redatores para os jornais e revistas. Por mais que este pessoal da criação contestasse a afirmativa, 

lembrando que o posicionamento não passava de um novo substitutivo da velha "estratégia", a 

novidade chegada dos Estados Unidos ia criando conceito em muitas áreas, sempre em desprestígio da 

criatividade. Os homens de criação do Brasil vinham acompanhando a propaganda norte-americana há 

muitos anos e haviam assistido ao início da verdadeira revolução criativa de Bill Bernbach, lá pelos 

idos de 1955, quando os anúncios da Volkswagen e da Avis, assinados pela DDB, começaram a falar a 

verdade sobre os produtos anunciados, dispensando os adjetivos elogiosos e grandiloquentes que eram 

até então marca registrada dos anúncios. (Carta 1) 

impor cada um a sua definição como a mais legítima para a ordenação da dinâmica do campo 

da publicidade brasileira. A criação lutava mais especificamente para impor a definição de 

publicidade criativa. Essa ênfase na publicidade criativa que começava a ser colocada em 

prática no Brasil no início dos anos 1970 é contada assim por Goiamérico: 

(...) a publicidade em seu início, operava tão-somente através da 

exposição de informações objetivas, quando o anunciante apenas se dava 

ao trabalho de apregoar a disponibilidade de seus produtos ou serviços. 

Passada essa fase, a partir da década de 50, entramos para a etapa da 

comunicação persuasiva, quando a concorrência acirrada e a abundância 

de produtos com qualidades equivalentes exigiam a postura, por parte dos 

publicitários, da persuasão através de provas. Ocorre que, a partir da 

década de 70, com a sociedade informacional e globalizada, a mídia 

espraiou os seus tentáculos pelo mundo exigindo das agências novas 

estratégias que fossem para além da persuasão. (SANTOS, 2006, p. 79) 

A criação publicitária tem uma formatação específica, bem delimitada, e tem de 

operar dentro de um quadro repleto de injunções e limites, na exata medida de sua inserção no 

mundo produtivo, para o qual tem que contribuir para o atingimento de objetivos muito bem 

traçados, econômicos, financeiros e mercadológicos. Do ponto de vista filosófico, a atividade 

da criação continua sendo em grande medida um mistério de difícil decifração, dada a 

complexidade dos processos cognitivos envolvidos. Mas, não é apenas a filosofia ou a 

psicologia que poderiam falar dessa atividade cognitiva – a sociologia também tem o que 

dizer. Sem se referir especificamente à criação publicitária, Bourdieu nos diz que  

A análise das estruturas mentais é um instrumento de libertação: graças 

aos instrumentos da sociologia é possível realizar uma das eternas 

ambições da filosofia, que é conhecer as estruturas cognitivas (...) e ao 

mesmo tempo alguns dos limites mais bem escondidos do pensamento. 

(BOURDIEU, 2004, p. 29) 
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De modo geral, quando falam de criação e de criatividade, os publicitários não 

tendem a fazê-lo segundo critérios analíticos propriamente sociológicos. Ao contrário, nota-

se, que com frequência a criatividade tende a ser localizada em um espaço da vida psicológica 

inacessível e impermeável à análise, e com a qual a única relação possível é a da convivência 

venerável, por isso, respeitosa. A criatividade, aos olhos dos publicitários, tende a ser vista 

como um manancial, como uma fonte de inesgotável potência, mas que, para produzir seus 

efeitos, deve ser cuidadosamente abordada – teremos a oportunidade de constatar este fato na 

análise das Cartas. A criatividade, desse ponto de vista, é encarada como ilimitada e teria toda 

sua potência operatória limitada na medida em que fosse cerceada, ou seja, que não tivesse 

respeitados seus princípios operatórios particulares, alheios a abordagens racionalizadoras. 

Esse tipo de visão será um dos grandes argumentos dos profissionais de criação para defender 

como apenas seu, ou como particularmente seu, um terreno que tem importância fundamental 

no campo da propaganda. A aura com a qual os publicitários de criação revestem os processos 

de criação e a criatividade mesma tem o objetivo de impedir que outros agentes do campo 

possam se posicionar legitimamente sobre tema de repercussões tão significativas para a 

dinâmica do campo, particularmente em relação à ocupação das posições dominantes e 

autorizadas socialmente a se manifestar. O publicitário David Ogilvy, mesmo tendo sido um 

notório defensor de técnicas de planejamento e pesquisa, diz: 

O processo criativo exige mais do que a razão. O pensamento mais 

original não é nem mesmo verbal. Exige “uma experimentação que 

apalpe as ideias no escuro, governada por toques intuitivos e inspirada 

pelo inconsciente”. A maioria dos homens de negócios é incapaz de 

pensar com originalidade porque são incapazes de escapar da tirania da 

razão. Sua imaginação está bloqueada. (OGILVY, 2006, p. 38). 

O interesse do campo em torno do conceito da criatividade gerou um movimento 

editorial responsável por abordar o tema de diversos pontos de vista. Se essas abordagens, no 

mais das vezes, não respondem às exigências de uma pesquisa acadêmica rigorosa, ficando, 

como observamos, restritas a abordagens cuja reverência ao tema parece ser um expediente 

utilizado para impedir de se esmiuçá-lo, tema reservado apenas a iniciados, esse fato, por sua 

vez, não é arbitrário, e representa, ao contrário, uma força que ajuda a entender os interesses 

que orientam a dinâmica do campo. Desse ponto de vista, a criatividade seria um território 

interdito, mágico, proibido, e impossível de ser explicado e entendido intelectualmente, 

encontrando-se próximo das musas inspiradoras e caprichosas. Registre-se que entre as Cartas 
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que analisaremos neste trabalho, encontramos referência ao conceito de criatividade análogo a 

esse mencionado aqui. 

 

2.2 GOSTO – OPERADOR CLASSIFICATÓRIO INFORMAL 

Do ponto de vista de uma análise bourdiana que desenvolvemos acerca da 

comunicação, a criatividade precisa ser analisada levando-se em conta as injunções e 

demandas históricas a que a propaganda tem de responder. Em outras palavras, de que 

maneira a criatividade deveria descer do Olimpo onde a filosofia quer deixá-la intocada e 

submeter-se ao escrutínio típico que a sociologia insiste em fazer a todo instante? 

Entender a criatividade enquanto instância diretamente derivada, como dissemos, de 

musas inspiradoras conduz a análise para o terreno da estética no qual a questão do gosto se 

destaca particularmente. Não se trata aqui de ressaltar o longo percurso de discussão que a 

estética teve ao longo dos séculos. Interessa-nos sim problematizar especificamente o papel 

que o belo desempenha em sua relação com a questão da apreciação de uma peça publicitária. 

Em outros termos interessa-nos problematizar a questão da medida que caracterizaria o belo. 

O belo a que nos referimos aproxima-se do gosto, ou da “faculdade de apreciar um 

objeto ou um modo de representação através de um prazer ou aversão, independente de 

qualquer interesse” (SANTAELLA, 1994, p. 49). Se há certas qualidades universalmente 

agradáveis, não seria também este o caso do gosto? Não haveria leis universais para o gosto? 

Ou, ao contrário, o gosto estaria sujeito a variações de acordo com as condições sócio-

históricas? Se o gosto é influenciado e definido pelas condições sócio-históricas, deveríamos 

perguntar com Bourdieu: “quais são as condições sociais que devem ser preenchidas para 

que determinados agentes tenham interesse no universal?” (BOURDIEU, 2006, p. 45). 

Sabe-se que se, como regra geral, nenhum campo tem interesse em que seus 

mecanismos operatórios sejam expostos e desvendados, a publicidade, como observamos 

anteriormente, talvez seja uma das profissões que “pense tão pouco, em extensão e 

profundidade, sobre si mesma” (BARRETO, 2006, p. 166), o que poderemos constatar 

particularmente na discussão sobre o gosto, que se reflete na distinção criativa alcançada a 

partir de determinados critérios valorativos de uma peça considerada criativa. Assunto sobre o 

qual o campo muito fala, fala que pouco esclarece – esse expediente é sintomático, como 

veremos na análise das Cartas. Do ponto de vista sociológico, contudo, a reflexão tem outra 

natureza e outras características, pois, como observou Bourdieu, “O mal da sociologia é que 
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ela descobre o arbitrário, a contingência, ali onde as pessoas gostam de ver a necessidade ou 

a natureza (...)” (BOURDIEU, 2004, p. 27). 

Julgamos pertinente mencionar um fato passível de ser facilmente notado no dia a dia 

da publicidade: o uso que os agentes fazem da arte e do gosto como instância definidora de 

distinção criativa. Seria, assim, como se a peça publicitária criativa representasse o melhor 

resultado possível de todo um trabalho realizado por todos os outros departamentos do campo 

da publicidade, a saber, atendimento, planejamento, mídia, produção gráfica, eletrônica e 

digital. Nesse sentido, como afirmamos anteriormente, a criação publicitária parece ser uma 

metonímia do campo da publicidade. Ao tomar uma parte pelo todo, mais exatamente, a parte 

da criação como se ela fosse toda a propaganda, observamos que os agentes do subcampo da 

criação foram bem-sucedidos em sua estratégia de dominação porque foram bem-sucedidos 

no domínio das formações discursivas que veicularam essa ideia. Segundo Bourdieu, 

Os discursos constituem sempre eufemismos inspirados pela preocupação 

de “dizer bem”, de “falar direito”, de produzir produtos ajustados às 

exigências de um determinado mercado, formações de compromisso 

resultantes de uma transação entre o interesse expressivo (o que deve ser 

dito) e a censura inerente a relações particulares de produção linguística 

(...). (BOURDIEU, 1998, p. 66) 

Do mesmo modo que se fala de formação discursiva, ressaltando o que pode ser dito, 

e como é dito, é fundamental falar que a operacionalização diária do campo e suas instâncias 

produtoras e reprodutoras tendentes a manter a dominância dos dominantes têm no silêncio e 

nos não-ditos uma instância privilegiada. Cabe observar particularmente a importância 

fundamental que o silêncio representa como estrutura estruturante. Com alto poder de coerção 

social, o silêncio impõe-se como dispositivo por excelência da inquestionabilidade que se 

exige dos agentes não dominantes ou dos neófitos. Dizendo ou silenciando, a permanência no 

campo exige uma postura específica: 

Em outras palavras, a forma e o conteúdo do discurso dependem da 

relação entre um habitus (ele mesmo produto das sanções de um mercado 

dotado de um nível de tensão determinado) e um mercado definido por 

um nível de tensão mais ou menos elevado e, portanto, pelo grau de rigor 

das sanções que ele inflige àqueles que não cumprem a ‘correção’ e o 

‘enquadramento’ requeridos pelo uso oficial (formal). (BOURDIEU, 

1998, p. 67) 

Parece-nos inegável que o silêncio é um dispositivo privilegiado para ativar 

comportamentos e determinar práticas dentro do campo. Eni Orlandi diz sobre o silêncio: 
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Vale lembrar que há outra forma de trabalhar o não-dito na análise de 

discurso. Trata-se do silêncio. Este pode ser pensado como a respiração 

da significação, lugar de recuo necessário para que se possa significar, 

para que o sentido faça sentido. É o silêncio como horizonte, como 

iminência de sentido. Esta é uma das formas de silêncio, a que chamamos 

silêncio fundador: silêncio que indica que o sentido pode ser outro. Mas 

há outras formas de silêncio que atravessam as palavras, que “falam” por 

elas, que as calam. Desse modo, distinguimos o silêncio fundador (que, 

como dissemos, faz com que o dizer signifique) e o silenciamento ou 

política do silêncio que, por sua vez, se divide em: silêncio constitutivo, 

pois uma palavra apaga outras palavras (para dizer é preciso não-dizer: se 

digo “sem medo” não digo “com coragem”) e o silêncio local, que é a 

censura, aquilo que é proibido dizer em uma certa conjuntura (...). 

(ORLANDI, 2012, p. 83) 

E é no espaço entre o dizer e o não-dizer que se desenrola “todo um espaço de 

interpretação no qual o sujeito se move”. (ORLANDI, 2012, p. 85). Em outras palavras, fala-

se e cala-se: ao se falar, cala-se; ao se calar, diz-se muita coisa. O silêncio é altamente 

complexo: não apenas é um dispositivo per se, mas é também uma condição que permite que 

uma série de expedientes operacionais sejam incorporados ao habitus e através deste: 

Sendo produto da incorporação da necessidade objetiva, o habitus, 

necessidade tornada virtude, produz estratégias que, embora não sejam 

produto de uma aspiração consciente de fins explicitamente colocados a 

partir de um conhecimento adequado das condições objetivas, nem de 

uma determinação mecânica de causas, mostram-se objetivamente 

ajustadas à situação. (BOURDIEU, 2004, p. 23) 

A aplicação da criatividade na propaganda levanta outra questão, a do possível 

caráter artístico da arte que a publicidade produz, principalmente quanto temos em mente que 

essa arte tem de ter um caráter funcional. Assim, como reunir, em um mesmo trabalho (o da 

criação publicitária), o aspecto artístico e o aspecto funcional? A reflexão abaixo de David 

Ogilvy informa sobre o aspecto funcional da publicidade: 

Minha experiência sugere que o tipo de publicidade factual, informativa, 

que os cavalheiros endossam é mais efetiva em termos de resultados de 

vendas que a publicidade ‘combativa’ ou ‘persuasiva’ que eles 

condenam. (...) Se todos os anunciantes abandonassem a publicidade 

escandalosa e adotassem o tipo de publicidade informativa e factual que 

criei para a Rolls Royce, a KLM Royal Dutch Airlines e a Shell, eles não 

só incrementariam suas vendas como ainda se incluiriam no grupo dos 

bons moços. Quanto mais informativa sua publicidade, mais persuasiva 

ela será. (OGILVY, 2006, p. 171) 

Sobre o possível caráter artístico da publicidade há os que querem entendê-la como 

uma espécie de arte contemporânea (PIRATININGA, 1994); há outros que apontam 
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similaridades entre o artista das artes plásticas e o da propaganda, ambos vistos como gênios 

incompreendidos, opinião oposta à de Ogilvy: “Jamais tive admiração pela escola literária de 

publicidade (...). Elas [essas peças de pura literatura] não davam ao leitor um único fato 

(...)” (OGILVY, 2006, p. 128); há os que têm uma visão intermediária, considerando que a 

publicidade é algo potencialmente estético, mas que a verdadeira finalidade do trabalho de 

criação publicitária é vender – para Bill Bernbach é possível pensar nas duas características 

juntas: "Let us prove to the world that good taste, good art, and good writing can be good 

selling”. Observamos de passagem que Sérgio Graciotti Machado, então Presidente do Clube 

de Criação, dedicou o espaço da Carta (que será analisada no Capítulo Empiria) publicada no 

Anuário 9 à discussão desse assunto. Sem entrar evidentemente na discussão sobre o possível 

caráter artístico da criação publicitária, Jacques Séguéla observa que “Definitivamente, a arte 

da publicidade é saber se recopiar sem se repetir” (SÉGUÉLA, 2004, p. 106). 

Como a publicidade, para se fazer entender pelo público a que se dirige, tem que usar 

o repertório cultural desse mesmo público, qual seria a arte da criação publicitária, a 

reelaboração pessoal dos agentes criadores das ideias que se originam coletivamente? Neste 

último caso, onde, por assim dizer, estaria localizada a criatividade? Na subjetividade do 

criador ou em sua capacidade de agenciar os elementos já constelados socialmente, quer dizer, 

já pré-digeridos pelos valores do grupo a que se dirige o objeto dessa criatividade? Nesse 

caso, seria possível falar, conforme Vieira, que “Criar é um ato de rebeldia, sim” (2016, p. 

42)? Ou, se vinculamos o ato de criar à obtenção de um resultado específico, no caso, 

mercadológico e financeiro, estaríamos necessariamente sendo contraditórios com o que 

significaria o ato de criar? Segundo Vieira, 

Na criação [publicitária], a rebeldia sem causa não faz nenhum sentido: 

toda atitude criativa estará sempre comprometida com um resultado 

previamente solicitado. Diferentemente da rebeldia ideológica, a rebeldia 

criativa aplicada à publicidade está a serviço das metas de quem está 

pagando pelo serviço. (VIEIRA. 2016, p. 42) 

A reflexão de Vieira sobre a rebeldia criativa atrelada ao atingimento de um 

resultado nos permite trazer para o debate as ideias do semiótico José Luiz Fiorin sobre o 

gosto, questão que se reveste de importantes características na operacionalização do campo da 

propaganda, particularmente para a publicidade criativa, na medida em que ele pode ser 

considerado o operador de um sistema classificatório informal, mas, nem por isso, menos 

eficiente – ao contrário. Segundo Landowski e Fiorin (1997), o gosto é uma estetização do 

mundo – e essa constatação interessa diretamente na medida em que ela (a estetização), 
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quando aplicada à análise da questão dos critérios da distinção criativa da peça publicitária, 

revela-se um poderoso procedimento operatório, ainda mais quando lembramos da 

inquestionabilidade que toda violência simbólica exige – e o gosto cumpre essa função. Nesse 

sentido, problematizamos: por que é bom (de bom gosto) o que é legitimado como bom pelos 

agentes do campo da criação publicitária? 

Nas primeiras décadas do século XX, época em que lutava por sua autonomia 

relativa, a criação publicitária emprestou critérios de análise e distinção advindas de campos 

já estabelecidos, como o das artes plásticas. Nesse período, as peças publicitárias eram 

analisadas e consagradas segundo os critérios que ainda não eram totalmente seus, mas sim 

das artes plásticas. Isso pode ser constatado, por exemplo, nos critérios definidos por uma das 

primeiras premiações do campo, o Art Directors Club (ADC), instituição que tinha como 

proposta julgar os trabalhos de propaganda com conteúdo imagético por padrões de avaliação 

usados no campo das artes plásticas. A instituição justifica até hoje sua existência desta 

maneira: Louis Pedlar fundou o ADC em 1920, em Nova York, “para assegurar que a 

publicidade fosse julgada pelos mesmos rigorosos padrões das artes plásticas”. Abaixo, 

temos uma foto histórica de um evento da entidade, datada de 22 de Maio de 1936 (Figura 2) 

que se encontra nos registros históricos do site da entidade
16

. 

Desnecessário dizer que, de lá para cá, a autonomia relativa atingida pelo campo da 

propaganda exigiu necessariamente que ela criasse e desenvolvesse seus próprios critérios 

analíticos e avaliatórios. Em outras palavras, se, no início, na década de 1920, a propaganda 

emprestou critérios analíticos de um campo de autonomia consagrada como o das artes 

plásticas, em um processo de homologia – A homologia pode ser descrita como uma 

semelhança na diferença (BOURDIEU, 2004, p. 170) – necessário nos momentos iniciais do 

processo de autonomia, o mesmo não se dá hoje em dia, quando a análise da distinção criativa 

publicitária segue parâmetros próprios, a partir do momento em que o campo alcançou níveis 

suficientes de formalização. 

A definição dos elementos que constituem os critérios de avaliação de peças 

publicitárias é resultado de lutas por ocupação de espaços privilegiados no campo, capazes de 

influenciar decisivamente os agentes. Nesse sentido, destacamos que, de acordo com a 

sociologia bourdiana, o reconhecimento que uma peça legítima provoca tem efeitos precisos:  

 

                                                           
16

 “Louis Pedlar founded ADC in 1920 to ensure that advertising was judged by the same stringent standards as 

fine art.”. Fonte: < www.adcglobal.org > Acesso feito em 20-12-2016. 

http://www.adcglobal.org/
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(Figura 2) 

 

O reconhecimento de que toda a obra legítima tende a impor, de fato, as 

normas de sua própria percepção e, tacitamente, definir o modo de 

percepção que aciona certa disposição e certa competência como o único 

legítimo, não é uma tentativa para constituir em essência um modo de 

percepção particular, sucumbindo assim à ilusão que serve de 

fundamento ao reconhecimento da legitimidade artística, mas para 

consignar o fato de que todos os agentes, queiram ou não, sejam 

possuidores ou não dos meios de se conformarem, encontram-se 

objetivamente enquadrados por estas normas. (BOURDIEU, 2006, p. 32) 

Caminhando historicamente com as demandas produtivas e econômicas, e com elas 

se relacionando em uma estrada de mão dupla, a criação publicitária desenvolveu-se entre 

dois polos (em princípio) antagônicos, a funcionalidade e a criatividade. Assim, de acordo 

com o momento histórico em que se insere, a propaganda ora é mais funcional, descritiva, ora 

é mais emocional, lúdica. Na exata medida em que os produtos ficavam mais comoditizados, 

a propaganda precisava ser mais criativa para diferenciá-los uns dos outros. Foi a partir desse 

momento que o campo desenvolveu interesse (no sentido bourdiano) na criação e na 

criatividade. Lembremos que em seus momentos iniciais a formação discursiva do campo 

publicitário era mais funcional, passando a ser mais criativa a partir de meados dos anos 1950, 

nos Estados Unidos, e a partir de 1970, no Brasil. Segundo Carlos Domingos, “Nem sempre 
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existiu a propaganda criativa. Porque nem sempre ela precisou existir” (DOMINGOS, 2003, 

p. 115). Mesmo quando não era necessário historicamente que a propaganda fosse mais 

criativa, Claude Hopkins já alertava sobre o interesse do cidadão comum na leitura: 

As pessoas estão sempre com pressa. Um cidadão comum tem muito o 

que ler. Passa por cima de três quartos do material de leitura que compra 

para ler. Não irá ler a sua conversa comercial a menos que você faça com 

que valha a pena ler. (HOPKINS, 1966, p. 42) 

Domingos comenta o texto de Hopkins:  

Prova de que não é de hoje que as pessoas andam sem tempo para ler. A 

verdade é que, em 1923 ou hoje, o ser humano continua imutável: lê 

apenas o que interessa a ele. Assim, como você não perde tempo com 

bobagens, certo? (DOMINGOS, 2003, p. 178-179) 

No tempo histórico de Claude Hopkins, quanto mais informação sobre o produto o 

consumidor tivesse, maiores eram as chances da venda ser efetivada: 

Alguns dizem: “seja breve. As pessoas só leem coisas curtas.” Você diria 

isso a um vendedor? Considere-os [os leitores] como fregueses em 

perspectiva diante de você, procurando informações. Dê-as a eles o 

bastante para que se ponham em ação. (HOPKINS, 1966, p. 28) 

Para David Ogilvy, “Existe uma crença universal, entre os leigos, de que as pessoas 

não lerão um texto longo. Nada poderia estar mais longe da verdade”. (OGILVY, 2006, p. 

125). No caso dos títulos dos anúncios, Ogilvy observa:  

Alguns redatores escrevem títulos ardilosos – com trocadilhos, alusões 

literárias e outras obscuridades. Isso é um pecado. Num jornal médio, seu 

título tem de competir com mais de 350 outros pela atenção do leitor. 

(OGILVY, 2006, p. 124) 

Como se sabe, os textos publicitários foram ficando menores com o passar dos anos a 

ponto do redator Ruy Lindenbergh ter feito uma provocação ao mercado, um anúncio de texto 

longo cujo título era “Tem gente pensando que você é analfabeto e você nem desconfia” – 

Lindenbergh escreveu um livro com o mesmo título (LINDENBERGH, 2001). A imagem 

(Figura 3) do anúncio e sua transcrição encontram-se abaixo  

Por mais óbvio que pareça, é preciso lembrar que tanto as abordagens descritivas ou 

racionais quanto as abordagens emocionais ou lúdicas estão presentes em todos os momentos 

da criação publicitária, em graus diversos. Mais do que uma simples questão de grau, o fato 

de uma das abordagens estar mais ou menos presente em determinado trabalho é uma questão 

de profundas implicações para a comunicação. Assim, lembramos que uma abordagem de 
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caráter racional era particularmente adequada nos momentos iniciais da constituição da 

sociedade de consumo, quando o público precisava ser apresentado aos alegados benefícios 

do produto e, assim, aos alegados benefícios da atividade publicitária ela mesma. Quando 

 

Tem gente achando que você é analfabeto e você nem 

desconfia. 

 

Semana passada (peça veiculada no dia 13 de agosto de 
2001), eu recebi um convite para fazer um anúncio para 

você . Na verdade, nós: eu (meu nome é Ruy) e o diretor de 

arte Javier Talavera, também da W/Brasil. Aí, colocamos os 
pés em cima da mesa, pois é assim que se faz nas agências 

de propaganda quando é preciso pensar num assunto muito 
importante. O tema era livre, poderíamos anunciar qualquer 

coisa que quiséssemos, já que o espaço tinha sido cedido 

pelo jornal Valor Econômico para estimular a criatividade 
no mercado publicitário. 

Nós nem tínhamos começado o trabalho, e uma coisa já parecia resolvida: 

bastavam um título intrigante, um visual interessante, duas linhas de texto, e 
o anúncio estaria pronto. Pois é exatamente isso que algumas pessoas 

imaginam que você espera de um anúncio. E essas pessoas são as mesmas 

que têm falado algumas coisas bem desagradáveis sobre você nas salas de 
reunião. Eu tenho escutado que você não gosta muito de ler, que tem 

preguiça com textos longos, que jamais perderia seu tempo lendo 

propaganda. 
 

Por incrível que pareça, quem tem falado isso é gente bem-intencionada, são 

gerentes de marketing, donos de empresas, pessoas que garantem que 
conhecem você como ninguém, que fizeram pesquisas, falaram com seus 

amigos, conhecem sua mulher, seus hábitos em detalhes. São profissionais 

sérios, gente que decide propaganda, o que você vai ver num anúncio, o que 
vai ler e também o que não vai ler. Eu confesso que, nessas ocasiões, tenho 

discutido muito, insistido em dizer que, além de ler jornal todos os dias, 

você também gosta de ler notícias do produto que vai comprar. 
 

Embora eu não tenha instituto de pesquisa, não conheça você pessoalmente, 

não saiba sua idade, nem mesmo se você é homem ou mulher, de uma coisa 
eu tenho certeza: você é uma pessoa sensível, interessante e, principalmente, 

alfabetizada. Tenho garantido aos clientes que você aprecia o humor, gosta e 

precisa de informação, adora ler e é justamente por isso que assina ou 
compra jornal. Tenho lutado para que os anúncios não saiam das salas de 

reunião frios, burocráticos, chatos, sem graça nem emoção. Agora, confesso 

que várias vezes tenho sido derrotado nessas discussões, levando como lição 
de casa a tarefa de diminuir o texto para 2 ou 3 linhas e aumentar o logotipo 

do cliente em 4 ou 5 vezes. 

 
Por isso, o Javier e eu decidimos não fazer um anúncio nesta página 

vendendo alguma coisa, mas resolvemos aproveitar este espaço para contar 

tudo isso para você, para mostrar o que andam falando e pensando de você. 
E não existe espaço melhor para isso do que as páginas de um jornal. Por 

isso, se você leu esse anúncio até aqui, para nós pe uma grande vitória. 
Temos certeza que, se tivéssemos falando de um produto interessante para 

uma pessoa interessada como você, ele teria sido lido mesmo que o texto 

fosse tão longo como este. Por isso, obrigado por você ter confirmado que 
nós estávamos certos. E, se você quiser aproveitar a oportunidade para 

reforçar seu ponto de vista, mande um e-mail para a gente, pois, na próxima 

vez que um cliente falar que você não lê, nós vamos mostrar para ele o seu 
depoimento. Vamos provar que tem gente inteligente lendo anúncios, sim, 

senhor, gente que gosta de ouvir uma boa argumentação, gente que adora 

dar risada diante de um anúncio divertido, gente que quer se emocionar, 
gente que, antes de ser Classe B 1, do sexo masculino, com rendimento de 

10 salários e idade entre 25 e 55 anos, é gente. Gente que não quer ser 

tratada como analfabeta nem desligada só porque o mundo está cada vez 
mais rápido, mais visual e mais instantâneo. Mande seu e-mail. Talvez 

assim nós tenhamos anúncios melhores e consumidores mais bem 

informados. Como você, por exemplo. 

(Figura 3) 

ambos, os produtos e o próprio hábito de consumir o discurso publicitário, estão em seus 

momentos formadores, são esses momentos em que uma abordagem de caráter racional é 

mais adequada. Quando os produtos ficam comoditizados e a propaganda tem de diferenciá-

los uns dos outros, o aspecto mais emocional ou lúdico passa a participar mais fortemente das 

técnicas de criação publicitária. Em outros termos, a propaganda fica mais criativa. Nesse 

novo momento, o gosto passa a ocupar um espaço privilegiado no discurso publicitário, gosto 
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que estaria mais diretamente relacionado ao discurso lúdico do que ao discurso racional, 

porque o lúdico transita mais no universo dos sentidos e tem à sua disposição um espectro de 

possibilidades maior que o discurso racional. Nesse contexto, o gosto enquanto dispositivo de 

operação do campo passa a desempenhar papel importante no consumo do discurso 

publicitário. Para Fiorin, o gosto deve ser entendido como “a afirmação de uma diferença, 

pois ele se constitui em oposição a outros gostos” (LANDOWSKI, FIORIN, 1997, p.15). Sobre 

isso, o autor analisa: 

Em matéria de gosto, a determinação é sempre negativa. Na sua forma 

mais abstrata, o gosto é o estabelecimento da descontinuidade na 

continuidade, da diferença na indiferenciação. O que foi distinguido é 

sobredeterminado pela euforia, enquanto o contínuo, o indiferenciado é 

visto como disfórico. Essa negatividade essencial na constituição do 

gosto opera, portanto, sobre um princípio de exclusão. (LANDOWSKI, 

FIORIN, 1997, p.15) 

Não faz sentido, segundo os parâmetros analíticos aqui adotados, falar em distinção 

criativa de peças publicitárias sem mencionar os critérios responsáveis por essa distinção, 

menos ainda considerar que esses critérios ocorreriam por geração espontânea e não como 

resultado de intensas lutas em busca de posições de dominância que garantiriam a definição 

desses mesmos critérios. Assim, e lembrando a observação de Pierre Bourdieu de que “é a 

própria questão que deve ser questionada” (BOURDIEU, 2006, p. 17), perguntamos: como é 

construído o gosto, ou mais exatamente, quais são os elementos identificáveis como os 

responsáveis pelos critérios que constituem o gosto, por sua vez responsável pela distinção de 

determinadas peças publicitárias? Assim é que, para além da legitimação das peças 

publicitárias vistas pelo campo como portadoras de distinção criativa, julgamos necessário, do 

ponto de vista da pesquisa acadêmica, questionar como se dá a naturalização de um processo 

que é na verdade interessadamente construído pelos agentes em busca de posições dominantes 

do campo. 

Informações e reflexões sobre o julgamento das peças que mereceram estar entre as 

premiadas emergem em algumas Cartas, como veremos mais detalhadamente no Capítulo 

Empiria Cartas. Duas dessas Cartas exemplificam como o campo opera com a noção de gosto 

em relação às premiações. Na Carta 18, temos um discurso no qual se pode perceber uma 

tentativa de diferenciar o gosto pessoal do gosto do campo, ou seja, do critério responsável 

pela premiação da peça como sendo a soma de opiniões dos participantes do júri:  
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(...) folheando este anuário, encontro um volume bastante grande de peças de qualidade. 

Possivelmente você e eu deixaríamos uma pequena porcentagem de fora, mas essa seria apenas a 

nossa opinião E não a do júri, que é uma soma de opiniões. (Carta 18) 

Outra Carta que cabe ser mencionada aqui é a de número 7. Nela, o Presidente expõe 

a forma de composição do Júri e diz que os profissionais que dele fazem parte “podem 

expressar sua opinião à luz de seus critérios.”. Como esses critérios não estão expressos em 

nenhum tipo de regimento, o que fica implícito é que quando o profissional assume um lugar 

no corpo de jurados, a entidade dá a ele o lugar de fala de quem possui os “critérios corretos”, 

por assim dizer. Pode-se dizer assim que há, num certo sentido, como que uma naturalização 

dos critérios dos profissionais que compõem o júri: 

Nas próximas páginas você tem as peças de propaganda que um júri de 35 profissionais eleitos por 

voto direto, em aberto, considerou as melhores do ano que passou. Representando 197 votos de 

profissionais de criação, sócios do CCSP, eles julgaram 1648 peças durante 4 dias. São mais ou menos 

40 horas de trabalho de alguns dos melhores profissionais de comunicação deste país. Nenhuma 

empresa pode contar com esses talentos todos reunidos ao mesmo tempo. Mas o CCSP e os interesses 

da nossa profissão podem. Apurados os votos, os profissionais foram distribuídos nas categorias TV, 

Imprensa, Rádio, Fotografia, Ilustração, Promocional e Editorial, pela ordem de votação, evitando-se a 

coincidência de profissionais da mesma agencia num mesmo júri. Teve gente que fez campanha para 

ser eleita. E teve gente que, eleita, não pôde participar: apesar da indicação e do reconhecimento 

espontâneo de seus colegas, tinha assumido compromissos anteriores. A diretoria do CCSP 

estabeleceu algumas regras básicas e coordenou as sessões de julgamento. E para que um Anuário? 

Primeiro: para que os profissionais de criação possam expressar sua opinião. À luz dos seus critérios. 

(...) (Carta 7) 

A naturalização do gosto/critério de gosto como critério distintivo tem caráter 

operatório de grande eficiência prática. Um dos elementos participantes dessa naturalização 

refere-se à questão autoral. Como vimos, em seus momentos iniciais, o campo da propaganda, 

particularmente o subcampo da criação publicitária, buscou critérios analíticos e valorativos 

de outros campos, mais estabelecidos. Foi o caso do campo das artes plásticas, no qual o 

critério autoral ocupa posição privilegiada. É fato consagrado no campo das artes plásticas 

que trabalhos com a assinatura explícita do autor alcançam valores maiores, simbólico e de 

mercado, desde que o autor esteja capitalizado ou, nos termos bourdianos, desde que o autor 

seja possuidor de determinado capital simbólico. Haveria nesse sentido homologia possível 

com a autoria em publicidade? Segundo Bourdieu, o valor da autoria no mercado ocorre 

porque o próprio mercado é responsável pela incorporação dos mecanismos que interessam ao 

mercado: 

(...) a lei do mercado não precisa se impor através de um constrangimento 

ou de uma censura externa porque acaba se realizando por intermédio de 
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uma relação com o mercado que constitui a forma incorporada de tal 

censura. (BOURDIEU, 1998, p. 72) 

 

2.3 AUTORIA E FUNÇÃO-AUTOR 

Na publicidade, a autoria de direito é, por convenção, sempre da agência em que o 

profissional trabalha e não de quem criou a peça, ou seja, o autor de fato. Entretanto, os 

profissionais que aparecem nas fichas-técnicas dos trabalhos inscritos em premiações têm a 

permissão das agências de assinar os trabalhos, colocando-os em seus portfólios pessoais, e é 

através dessa identificação da autoria que os agentes do campo adquirem o capital simbólico 

necessário para se legitimar dentro do campo. Ter seu nome nas fichas técnicas é parte de uma 

estratégia que persegue a legitimidade dentro do campo, ou, em outras palavras, o aumento do 

capital simbólico. Isso permitirá ao autor a conquista de três outros troféus, digamos assim, 

que podem ser descritos como: 1) melhoria do capital financeiro (aumento do salário); 2) 

nova proposta de trabalho com melhores condições, 3) convite para participar de júris de 

premiações. Nos termos da sociologia bourdiana, pode-se entender essa situação porque 

“Todo campo, enquanto produto histórico, gera o interesse, que é condição de seu 

funcionamento” (BOURDIEU, 2004, p. 128) e “Os agentes de algum modo caem na sua 

própria prática (...)” (BOURDIEU, 2004, p. 130). 

A assinatura do trabalho (ou a identificação da autoria) apresenta um duplo 

mecanismo: para o produtor da peça, confirma sua posição de dominância no campo, 

considerando que ele já ocupe uma posição como esta, e, no caso de profissionais ainda não 

legitimados, a assinatura representa justamente essa busca pela legitimação. Assim, nosso 

entendimento é o de que na criação publicitária poderia acontecer, como nas artes plásticas, 

que a identificação da autoria influenciasse o critério valorativo da obra. Ao folhearmos um 

anuário de criação que traz peças de autores já reconhecidos como tal pelo campo; ao 

visitarmos uma exposição de trabalhos premiados; ou ainda se olharmos o portfólio de um 

agente dominante (que já seja visto assim pelo campo) teremos uma pré-disposição em avaliar 

positivamente as peças porque, sendo elas de autor já legitimado, nosso julgamento já contaria 

de antemão com uma aprovação prévia. O contrário operaria da mesma maneira: ao 

avaliarmos uma peça produzida por um estudante ou por um agente não legitimado, teríamos 

uma pré-disposição em fazer uma crítica mais rigorosa . 
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Do ponto de vista da Análise de Discurso, a autoria é tema de enorme complexidade, 

e possibilita ampliar ainda mais a análise da mesma questão feita até aqui com o aparato 

crítico da sociologia bourdiana. A questão da autoria recebeu da parte de Michel Foucault 

análises que são significativas para este trabalho. No texto O que é um autor (FOUCAULT 

2013), o filósofo francês diz: 

O autor é, sem dúvida, aquele a quem se pode atribuir o que foi dito ou 

escrito. Mas a atribuição – mesmo quando se trata de um autor conhecido 

– é o resultado de operações críticas complexas e raramente justificadas. 

(FOUCAULT, 2013, p. 269) 

No caso deste trabalho, os nomes que aparecem nas fichas técnicas das Peças 

publicitárias são os nomes dos autores e, no caso das Cartas, elas são devidamente assinadas 

pelos presidentes do Clube. Portanto, a questão da autoria aqui responde à observação de 

Foucault, segundo a qual a autoria conhecida é resultado de operações complexas e o nome do 

autor é o resultado final desse complexo processo operatório. Assim, 

Um nome de autor não é simplesmente um elemento em um discurso 

(que pode ser sujeito ou complemento, que pode ser substituído por um 

pronome etc.); ele exerce um certo papel em relação ao discurso: 

assegura uma função classificatória; tal nome permite agrupar um certo 

número de textos, delimitá-los, deles excluir alguns, opô-los a outros. 

(FOUCAULT, 2013, p. 277) 

Na sequência deste raciocínio, o filósofo francês introduzirá o conceito que ele 

chamou de função-autor: 

Enfim, o nome do autor funciona para caracterizar um certo modo de ser 

do discurso: para um discurso, o fato de haver um nome de autor, o fato 

de que se possa dizer “isso foi escrito por tal pessoa”, ou “tal pessoa é o 

autor disso”, indica que esse discurso não é uma palavra cotidiana, 

indiferente, uma palavra que se afasta, que flutua e passa, uma palavra 

imediatamente consumível, mas que se trata de uma palavra que deve ser 

recebida de uma certa maneira e que deve, em uma dada cultura, receber 

um certo status. (...) poder-se-ia dizer que há, em uma civilização como a 

nossa, um certo número de discursos que são providas da função "autor", 

enquanto outros são dela desprovidos. Uma carta particular pode ter um 

signatário, ela não tem autor; um contrato pode ter um fiador, ele não tem 

autor. Um texto anônimo que se lê na rua em uma parede terá um redator, 

não terá um autor. A função autor é, portanto, característica do modo de 

existência, de circulação e de funcionamento de certos discursos no 

interior de uma sociedade. (FOUCAULT, 2013, p. 278) 

Considerando especificamente a empiria deste trabalho, no caso das Cartas, a função-

autor garante uma maneira de existência do campo tendente a ser consensual ou parafrásica. 
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Assim, a circulação do sentido respeita o que o agente dominante investido da função-autor 

impõe ao campo. No caso das Peças, o nome do agente na ficha-técnica legitima sua condição 

de autor e é por ela legitimado. 

Foucault exclui da noção função-autor a assinatura do signatário de uma “carta 

particular”, mas Cartas que estamos analisando neste trabalho não têm as características dessa 

“carta particular”. Muito ao contrário, as Cartas assinadas pelos presidentes do Clube estão 

inseridas no lugar do espaço editorial. Assim, os presidentes que assinam as Cartas estão 

inseridos em um lugar de fala privilegiado, que assume, assim, um lugar a partir do qual se 

fala privilegiadamente pelo grupo, e para ele. Nessa situação, eles devem ser analisados como 

enunciatários, como sujeitos do discurso, em uma enunciação de autoridade. Foucault exclui 

também do conceito de função-autor os redatores que escrevem um “texto anônimo que se lê 

na rua em uma parede”; nesse caso, como em outros apontados pelo filósofo, o redator da 

frase estaria desprovido da função-autor. No caso do redator de uma peça publicitária inserida 

em contexto de premiação, com atribuição de nome na ficha-técnica, já seria possível falar de 

função-autor, pois o nome de quem assina a peça está inserido em outra cenografia, e por isso 

esse “autor” está em busca de legitimação no campo.  

Foucault também aponta em suas reflexões sobre a autoria o caráter aglutinador do 

autor, na função que exerce como tal: 

O autor é, igualmente, o princípio de uma certa unidade de escrita – todas 

as diferenças devendo ser reduzidas ao menos pelos princípios da 

evolução, da maturação ou da influência. O autor é ainda o que permite 

superar as contradições que podem se desencadear em uma série de 

textos: ali deve haver – em um certo nível do seu pensamento ou do seu 

desejo, de sua consciência ou do seu inconsciente – um ponto a partir do 

qual as contradições se resolvem, os elementos incompatíveis se 

encadeando finalmente uns nos outros ou se organizando em torno de 

uma contradição fundamental ou originária. (FOUCAULT, 2013, p. 282) 

Para Orlandi, “o princípio de autoria de Foucault estabelece que autor é o princípio 

de agrupamento do discurso, unidade e origem de suas significações. O autor está na base da 

coerência do discurso” (ORLANDI, 1996, p. 77). A autora diz também:  

Diríamos que o autor é a função que o eu assume enquanto produtor de 

linguagem. Sendo a dimensão discursiva do sujeito que está mais 

determinada pela relação com a exterioridade (contexto sócio-histórico), 

ela está mais submetida às regras das instituições. Nela são mais visíveis 

os procedimentos disciplinares. (ORLANDI, 1996, p. 77) 
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Ler conjuntamente as reflexões de Foucault e Orlandi nos permite problematizar o 

papel que a autoria representa no campo publicitário e como aquele que o campo considera 

como autor tem limites estreitos em sua capacidade operativa, mesmo que, sendo autor, 

detenha posição privilegiada entre os agentes. Em HOFF, ABRANCHES (2014), 

encontramos que  

No que se refere à publicidade, desde os primeiros momentos de seu 

desenvolvimento na modernidade, apresenta-se como um domínio 

enunciativo do consumo e engendra os sentidos mais emblemáticos deste 

fenômeno sociocultural. A ausência de autoria nos textos publicitários 

revela que seus enunciados estão circunscritos a condições de produção 

discursiva distintas daquelas da literatura: a publicidade é construída a 

partir de um regime de materialidade repetível, que dispensa a “função-

autor”. (HOFF, ABRANCHES, 2014, p. 51) 

Para Pêcheux, ao falarmos em discurso, deve-se falar em forma-sujeito, a quem “se 

imputam, ao mesmo tempo, autonomia e responsabilidade” (ORLANDI, 1996, p. 77): 

Nessa perspectiva, o autor é a instância em que haveria maior 

‘apagamento’ do sujeito. Isto porque é nessa instância – mais 

determinada pela representação social – que mais se exerce a injunção a 

um modo de dizer padronizado e institucionalizado no qual se inscreve a 

responsabilidade do sujeito por aquilo que diz. (ORLANDI, 1996, p. 78) 

A autoria, em que pese a autonomia por ela concedida, não autoriza o autor a adotar 

posições que o campo pudesse considerar como não características da posição que ele ocupa 

enquanto autor. Nos termos da AD, a autoria é tanto liberdade quanto limite. O conceito 

enquadramento do autor, nos parece, dá conta dessa situação. Para Hoff, Abranches (2015, p. 

47) “Considerando as dinâmicas e interações discursivas, todo autor estaria subordinado ao 

‘modo de ser do discurso’, ou seja, aos modos de enunciação e às possibilidades e/ou 

interdições do dizer, conforme a produção de sentidos de certos contextos históricos.” 

Segundo Bourdieu, “Um autor no verdadeiro sentido é alguém que torna públicas 

coisas que todo mundo percebia confusamente (...)” (BOURDIEU, 2004, p. 102). Assim, uma 

das maneiras de tornar inteligível o que é percebido “confusamente” é fazer com que o 

entendimento se dê por processos generalizadores, e, para isso os estereótipos desempenham 

papel fundamental. Segundo Lippmann, uma das principais justificativas para a existência de 

estereótipos é a necessária economia que há em ver todas as coisas como tipos e 

generalidades, em vez de ver todas as coisas como novas e com detalhes. Nas palavras do 

autor:  
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As mais sutis e penetrantes de todas as influências são as que criam e 

mantêm o repertório de estereótipos. Dizem-nos tudo sobre o mundo 

antes que o vejamos. Imaginamos a maioria das coisas antes de 

experimentá-las. (LIPPMANN, 1970, p. 156) 

A reflexão de Lippmann sobre os estereótipos auxilia a problematizar o valor da 

autoria na avaliação da distinção criativa de uma peça publicitária, seja pelo fato de ela ser da 

autoria de agente já legitimado pelo campo como autor, seja porque ela está presente, por 

exemplo, nas páginas de um Anuário. Em outros termos, os conceitos de Walter Lippmann e 

os de Pierre Bourdieu são de grande utilidade para analisarmos esses dois aspectos presentes 

no processo de avaliação das peças publicitárias criativas: 1) ao sabermos que uma peça já foi 

legitimada pelo campo e que outra, não, tendemos a chegar à mesma avaliação do campo, 

tanto no primeiro quanto no segundo caso; 2) ao chegarmos a essas mesmas conclusões 

estaremos utilizando uma estratégia para também garantir o nosso pertencimento ao campo, 

na medida em que seremos vistos como alguém que comunga da ideologia do campo. Ou 

como diz Vieira, “o mercado sempre vai reagir de forma diferente ao mesmo conceito, 

expressado por um nome consagrado ou por alguém em início de carreira.” (VIEIRA, 2016, 

p. 80) 

Ainda sobre a autoria, a reflexão de Bourdieu bem nos auxilia a pensar o que 

significa ser autor num dado campo: 

Instituir, atribuir uma essência, uma competência, é o mesmo que impor 

um direito de ser que é também um dever ser (ou dever de ser). É fazer 

ver a alguém o que ele é e, ao mesmo tempo, lhe fazer ver que tem de se 

comportar em função de tal identidade. (BOURDIEU, 1998, p. 100) 

Na análise das Cartas e das Peças, podemos observar como o citado aspecto se 

revela. Em outros termos, como o nome que assina uma Carta ou uma Peça, se tem certas 

prerrogativas (conquistadas por ele, mas legitimadas pelo campo), tem, em função disso, as 

responsabilidades que lhe são inerentes. À medida que o agente se capitaliza, o campo tem a 

expectativa de que ele aja de acordo com o aumento do capital conquistado. Esse agente está 

mais capitalizado, e, por isso mesmo, submetido de maneira mais intensa às exigências que o 

campo faz em função dessa capitalização mesma. Segundo Orlandi, “Sendo a autoria a 

função mais afetada pelo contato com o social e com as coerções, ela está mais submetida às 

regras das instituições e nela são mais visíveis os procedimentos disciplinares” (ORLANDI, 

2012, p. 75). 

Se a autoria é uma conquista dentro do campo, estamos falando do reconhecimento 

social de um agente enquanto agente reconhecido como criativo pelo campo publicitário, e, 
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assim, capaz de influenciar a percepção que o campo tem do que é ser criativo e do que é ser 

capaz de produzir peças publicitárias criativas e de julgá-las. Deste modo, segundo a ADF, 

antes de falar de um agente sujeito físico, é necessário falar de um agente investido em uma 

função, justamente a de autor, o que descortina possibilidades analíticas estimulantes, ao 

considerarmos, por exemplo, que, investido nessa função de autor e por ela legitimado, o 

agente passa a desempenhar no campo funções importantes, e uma delas refere-se de fato à 

capacidade que esse agente tem de afetar a circulação dos discursos e das peças. Ou, nos 

termos de Foucault, antes de falarmos em um autor-sujeito, é preciso falar do autor enquanto 

função. Gregolin observa que essa função foi desenvolvida com finalidades específicas:  

(...) a criação da ‘função-autor’, segundo Foucault, foi um processo que 

veio se desenvolvendo desde a época medieval, como um dos 

dispositivos que visaram a controlar a circulação dos textos e a dar-lhes 

autoridade por meio de uma assinatura legitimadora. (GREGOLIN, 

BARONAS, 2003, p. 48)  

A partir da função-autor, e em função dela, caracteriza-se determinado modo de 

operacionalização do discurso: 

A “função-autor” é, assim, característica do modo de existência de 

circulação e de funcionamento dos discursos no interior de uma 

sociedade, e, por esse motivo, a reflexão sobre a autoria não pode ser 

desvinculada, do nosso ponto de vista, da discussão sobre os regimes de 

apropriação dos textos e da construção da memória coletiva de uma 

sociedade. (GREGOLIN, BARONAS, 2003, p. 49) 

Observamos que o campo publicitário teve de conquistar autonomia relativa e 

relevância para que a função-autor passasse a ser necessariamente importante. Notamos que a 

autoria representa, no campo da propaganda, poderíamos dizer, um troféu (para usarmos um 

conceito da sociologia bourdiana), troféu que ressalta a autoria como instância de alto poder 

de legitimação do agente e garante a ele alto poder de influência no campo. Impor o nome no 

campo – como autor, no caso – é uma conquista que demanda as estratégicas mais 

interessadas. Para ser bem-sucedido nessa empreitada, os agentes devem ser capazes de impor 

o próprio nome no interior do circuito de circulação do campo ao qual pertencem. Em outras 

palavras, falar de autoria é também ter de falar de uma comunidade que aceite como legítima 

o autor dessa autoria, por assim dizer. Para tanto, é necessário por certo que ambos, autor e 

audiência, compartilhem de uma memória discursiva comum (no caso, a memória discursiva 

publicitária) e que concordem sobre os dispositivos do campo que serão responsáveis por 

caracterizar determinado agente como autor. Qualquer agente do campo pode criar uma peça 
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publicitária, mas a conquista da posição de autor de uma peça publicitária não será resultado 

apenas da competência técnica do agente, mas de um processo de conquista desse espaço 

específico dentro do campo, lastreada na competência discursiva do pretendente a autor. A 

autoria (no caso aqui estudado, das Cartas ou de uma Peça publicitária) não é uma 

qualificação que o próprio agente dê a si próprio, mas uma consignação que o campo confere 

a ele. 

Como observamos anteriormente, o campo da publicidade é pouco habituado a 

refletir sobre si próprio no que diz respeito a seus mecanismos operativos, particularmente 

aqueles mais sensíveis, ou seja, aqueles que envolvam as estratégias mais interessadas por 

parte dos agentes. A autoria, sem dúvida, é um desses mecanismos, mas com uma diferença 

importante, se estivermos falando do relacionamento do campo da propaganda com outros 

campos do social ou se estivermos falando endogenamente, das relações do campo da 

propaganda com o próprio campo. No primeiro caso, a autoria é abordada de uma maneira 

que não denuncie o interesse do autor em ser visto como tal – antes, o pretendido autor 

costuma preferir referir-se à importância da criatividade no atendimento aos interesses do 

cliente. No segundo caso é o oposto: nos termos internos do próprio campo, interessa sim ao 

agente ser visto como o autor de determinada peça.  

Não encontramos nas 40 Cartas nenhuma na qual se discuta o tema da autoria 

propriamente dito, mas muitas falam em ficha-técnica. Assim, o assunto autoria está implícito 

na assinatura da peça/ação, ou seja, é este um procedimento de caráter “autoral” (a 

assinatura). Vejamos um trecho da Carta 6, bastante eloquente, em que o profissional de 

criação seria o autor, ou teria o “privilégio de realizar (...) ideias, boas e más, todos os dias.”: 

O importante é a ideia. Pode parecer que nós, os publicitários, ambicionamos o monopólio da ideia. 

Nada mais falso. O que acontece é que ninguém faz tanto barulho, briga tanto pela ideia quanto nós. O 

artista, quando revolucionário, está condenado a não ser entendido pelos seus contemporâneos. O 

cientista, que trabalha em pesquisa de ponta, manipula ideias que só serão aplicadas daqui a 50 ou 60 

anos. O engenheiro pode passar alguns anos construindo sua ideia. Nós, ao contrário, temos o 

privilégio de realizar nossas ideias, boas e más, todos os dias. Temos o privilégio de sentir o resultado 

delas todos os dias. Talvez por isso façamos tanto barulho. E talvez por isso criemos livros dedicados 

à ideia. (Carta 6) 

 

2.4 CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA: MODOS DE FAZER 

A possibilidade de criar uma peça publicitária, se depende do domínio de certos 

recursos propriamente técnicos de redação ou direção de arte, pode depender também, 
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segundo Vieira, de um estado que precede o domínio da técnica, a criatividade. Sobre ela, nos 

diz o autor:  

(...) a criatividade é um estado latente em todos nós; não a ignorássemos 

tanto, não a desprezássemos tanto, não a maltratássemos tanto, 

provavelmente muito mais de nós comporíamos o palco das pessoas 

chamadas iluminadas. (VIEIRA, 2016, p. 19)  

Mas, se para passar da latência à realidade é preciso primeiramente não maltratar a 

criatividade, o que seria necessário, sociologicamente falando, para que a criatividade fosse 

reconhecida como tal? Como já observamos, o mercado editorial é pródigo em livros que 

abordam a questão da criatividade – no mais das vezes, esses livros trazem um pari passu 

específico de acordo com cada autor com indicações de como seria possível estimular a 

criatividade, e como seria o perfil do profissional de criação. Stalimir Vieira, por exemplo, diz 

que o profissional de criação, além de ser “um apaixonado no atacado e no varejo” (VIEIRA, 

2016, p. 20) é também “um trabalhador intelectual incansável” (VIEIRA, 2016, p. 21). O 

publicitário adverte, contudo, que “o assunto [criatividade] aqui é técnico” (VIEIRA, 2016, p. 

17). Para Vieira, no processo criativo há duas palavras fundamentais. A primeira palavra-

chave é a informação: 

Na criação publicitária não existe milagre nem magia. A qualidade de seu 

trabalho será diretamente proporcional a seu esforço em obter informação 

e a sua habilidade em combinar dados. (...) É o seguinte: no processo 

criativo, você trabalha com dois tipos de dados. Um diz respeito ao objeto 

do briefing que está à sua frente. Ali estão as intenções do marketing de 

atender determinada expectativa identificada no mercado consumidor 

(...). O outro tipo de dado com que você vai trabalhar são as informações 

acumuladas ao longo da vida – leituras, filmes, debates, observações, 

vivências e milhões de outras, inclusive algumas recebidas ainda no útero 

de sua mãe (...). (VIEIRA, 2016, p. 11-12) 

A segunda palavra é “questionamento” (VIEIRA, 2016, p. 46), mecanismo 

necessário, segundo o autor, para não se contentar com a obviedade das informações e ir além 

delas – o questionamento vale também para questionar a solução a que se chegue no trabalho 

de criação. Dizer questionamento é dizer curiosidade: 

Sua curiosidade não se conformará com as informações burocráticas, por 

mais precisas, por mais úteis. Ele quer mais: a resposta para a pergunta 

ainda não foi feita. Ele vai criar perguntas. Com isso, vai ouvir respostas 

novas e descobrir novos caminhos, possibilidades até então impensadas. 

O criativo é um desestruturador de fórmulas, de modelos conhecidos, de 

formatos convencionais. (VIEIRA, 2016, p. 21) 
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Segundo Vieira, “Todo criativo deve adorar uma heresia, um desvio da fórmula 

conhecida” (VIEIRA, 2016, p. 45), e, para colocar em dúvida as fórmulas consagradas, “é 

preciso buscar as perguntas que estão faltando” (VIEIRA, 2016, p. 46). Para tanto, em 

primeiro lugar, “cabe a nós não nos deixar amortecer pela rotina, não nos deixar anestesiar 

pelo condicionamento, não deixar morrer em nós o ímpeto original da busca”. (VIEIRA, 

2016, p. 113)  

A repetição e a mesmice são fatais para o desenvolvimento da criatividade e do 

trabalho criativo. Ao contrário, 

As diferenças, as dualidades, as contradições, as ambiguidades são 

estímulos fantásticos à produção criativa, pois, uma vez encaradas com 

admiração verdadeira, induzem à reflexão, esse exercício vital para o 

desenvolvimento da “musculatura da inteligência”. (VIEIRA, 2016, p. 

19) 

Segundo David Ogilvy, há pessoas mais bem preparadas para combater esses perigos 

– não por acaso, essas pessoas são mais facilmente encontradas entre “os não-conformistas, 

os dissidentes e os rebeldes” (OGILVY, 2006, p. 38). 

Até aqui, discutimos como as disposições que vão sendo adquiridas são um poderoso 

(e coercitivo) expediente pedagógico, responsável pela inserção mesma dos agentes no 

campo, na medida em que estejam sendo bem-sucedidos na incorporação dessas disposições. 

Em outras palavras, pode-se dizer que essa inserção ocorre através da introjeção de práticas de 

todo um ethos, através de diversos expedientes de caráter didático, formais e informais. Um 

dos mais pródigos agentes do campo a exercer tal função foi David Ogilvy. Em seu 

Confissões de um Publicitário, não faltam indicações muito objetivas de como produzir 

criação de qualidade. Ele o reconhece explicitamente:  

Você perceberá que ele [o livro] está cheio de regras – faça isso, não faça 

aquilo, não faça mais aquilo. Gente de publicidade, particularmente os 

jovens, é alérgica a regras. Hoje eu não diria: “nunca ponha um texto em 

negativo no seu anúncio”. Eu diria: “A pesquisa demonstra que, quando 

você põe um texto em negativo, ninguém irá lê-lo”. Uma fórmula mais 

democrática em nossa sociedade permissiva. (OGILVY, 2006, p. 8) 

As recomendações de Ogilvy apresentam uma característica que pode ser constatada 

em praticamente todo tipo de texto que se propõe a fazer o mesmo: para criar corretamente 

(segundo Ogilvy), o agente teria que deixar de lado o que aprendeu até então, e aprender 

como as coisas devem ser a partir de agora, mais exatamente, a partir das lições que lhe estão 

sendo transmitidas. Há, nessa prática, uma evidente violência simbólica que faz parte da luta 
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pela imposição de valores. Abaixo, podemos observar como as lições transmitidas por Ogilvy 

não são lições que ele assuma como dele, mas lições que são a “quintessência” aprendida 

“por meio da pesquisa”: 

Quando redatores, diretores de arte e produtores de televisão vêm 

trabalhar na nossa agência, são enfiados numa sala de reuniões e 

submetidos à minha Lanterna Mágica, que lhes diz como escrever títulos 

e textos, como ilustrar anúncios, como construir comerciais de televisão e 

como escolher a promessa básica para as campanhas. As regras que 

postulo não representam minha opinião pessoal – elas são a quintessência 

do que aprendi por meio da pesquisa. (OGILVY, 2006, p. 105) 

A importância que David Ogilvy dá ao atingimento das metas representadas pelas 

vendas passa por uma criação, ou melhor, por um tipo de criação bastante especifico. Através 

de uma metáfora gastronômica, Ogilvy elabora um verdadeiro decálogo de regras (ainda que 

constituído de 11 regras) de como as campanhas deveriam, ou melhor, devem ser feitas: 

Aqui estão, pois, minhas receitas para cozinhar o tipo de Campanhas 

publicitárias que fazem a caixa registradora tilintar – onze mandamentos 

que você deve obedecer se trabalhar em minha agência: (1) O que você 

diz é mais importante do que como você o diz. (...) (2) A menos que a sua 

campanha seja criada em torno de uma grande ideia, ela fracassará. (...) 

(3) Apresente os fatos. (...) (4) Você não pode “aborrecer” as pessoas 

para comprarem. (...) (5) Tenha boas maneiras, mas não banque o 

palhaço. (...) (6) Torne sua publicidade contemporânea. (...) (7) Comitês 

podem criticar anúncios, mas não são capazes de escrevê-los. (...) (8) Se 

você tiver a sorte de escrever um bom anúncio, repita-o, até que ele pare 

de vender. (...) (9) Nunca escreva um anúncio que você não quereria que 

a sua própria família lesse. (...) (10) A imagem e a marca. Cada anúncio 

deveria ser concebido como uma contribuição para o símbolo complexo 

que é a imagem da marca. (...) (11) Não seja um ladrão de ideias. 

(OGILVY, 2006, p. 108-119) 

Como se sabe, o número de possibilidades de suporte para a veiculação de 

mensagens publicitárias cresceu consideravelmente, principalmente em função do 

desenvolvimento de novas plataformas, analógicas e digitais. Mesmo assim, o anúncio ainda 

desfruta de posição privilegiada no cardápio de possibilidades de inserção de mídia, e era 

ainda mais importante na época em que Ogilvy publicou a primeira edição de seu livro 

(1962). É bom que se diga que o que o autor diz sobre o anúncio impresso vale para peças 

publicitárias de qualquer formato. Não por acaso, este fato demanda dos agentes do campo 

atenção especial. Sobre isso, pensa David Ogilvy: 

O que é um bom anúncio? Existem três escolas de pensamento. Os 

cínicos dizem que um bom anúncio é o que foi aprovado pelo cliente. 

Outra escola aceita a definição de Raymond Rubicam: “A melhor 
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característica de um grande anúncio é que não só o público quanto o 

mundo da publicidade lembram-se dele por muito tempo como um 

trabalho admirável”. (...) Mas pertenço à terceira escola – a que sustenta 

que um bom anúncio é aquele que vende o produto sem atrair a atenção 

para si mesmo. Ele deve fixar a atenção do leitor no produto. Em vez de 

dizer “Que anúncio inteligente!”, o leitor diz: “Eu não sabia disso. 

Preciso experimentar esse produto”. (OGILVY, 2006, p. 106) 

No contexto das lógicas de premiação, parece-nos necessário observar que o 

postulado contido na declaração de David Ogilvy merece reparo, à luz dos novos interesses 

que passaram a dominar o campo da propaganda. Nesse sentido, não seria verdadeiro dizer 

que a peça não deve atrair a atenção para si. Assim, a peça que vai disputar um prêmio 

pretende, no contexto de lutas do subcampo da criação publicitária, justamente chamar mais 

atenção sobre si mesma do que para o próprio produto. Sobre isso, falaremos ainda mais à 

frente. 

O interesse de David Ogilvy pelo anúncio levou-o a particularizar a questão do título 

do anúncio, inclusive em sua dimensão financeira: 

O título é o elemento mais importante na maioria dos anúncios. (...) Em 

média, cinco vezes mais pessoas leem o título do que o texto. Quando 

você escreveu o título, já gastou 80 centavos do seu dólar. (...) O mais 

grave de todos os pecados é publicar um anúncio sem título. Essas 

maravilhas sem cabeça ainda existem. (...) Nunca escrevo menos de 

dezesseis títulos para um único anúncio, e observo certas normas ao 

escrevê-los (...). (OGILVY, 2006, p. 121) 

Vejamos como Celso Figueiredo – que dedicou um livro para falar da assinatura das 

campanhas – vê essa questão, considerando a atual multiplicidade de possibilidades de 

inserção: 

Entendemos que nesse ambiente multicomunicacional em que vivemos, 

com mensagens comerciais pululando em TVs, rádios, jornais, revistas, 

mídia exterior, Internet, celulares, entre outras opções de divulgação das 

marcas, é mais rico entender o funcionamento do fecho das mensagens 

que suas aberturas, afinal títulos são entidades de pouquíssima duração, 

são voláteis, às vezes duram apenas uma veiculação, enquanto assinaturas 

de campanha, slogans e bordões podem durar muitos anos; em alguns 

casos vão além da própria veiculação das mensagens, penetram no dia-a-

dia das pessoas e tornam-se expressões populares. (FIGUEIREDO, 2007, 

p. XV) 

O interesse de David Ogilvy por descrever a melhor maneira de fazer propaganda 

chama a atenção quando lembramos que o mesmo Ogilvy disse certa vez que “O que você diz 

é mais importante do que como você o diz.” (OGILVY, 2006, p. 108). Nesse sentido, 
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julgamos pertinente problematizar se o que se diz em publicidade é mais importante do que a 

forma pela qual se diz, como deveria ser entendida tamanha preocupação com a forma, 

demonstrada por um publicitário com o capital simbólico de Ogilvy. Aliás, convém observar 

que se considerarmos a publicidade criativa como sendo um passo além da criação 

publicitária, porque ela confere o valor simbólico do discurso publicitário aos produtos e 

serviços comoditizados, poderíamos dizer que “o como se diz” estaria um passo à frente do 

“que se diz”, exatamente pelo fato de que as características dos produtos e serviços seriam as 

mesmas. 

A presença e a importância de Ogilvy são de tal ordem que motivaram Stalimir 

Vieira a observar “que o modelo Ogilvy está em vigor, com toda a força. E, de certa maneira, 

ele é um grande facilitador de nosso trabalho” (VIEIRA, 2016, p. 99), mas  

No entanto, é bom que a gente compreenda as ligações históricas e 

filosóficas de nosso papel para não ficar para sempre com a impressão de 

que a criação foi inventada por David Ogilvy, por exemplo. Há quem 

diga que um cara chamado Deus tratou disso antes dele. (VIEIRA, 2016, 

p. 70) 

Toda a reflexão que desenvolvemos acima, tendo como lastro nomes legitimados do 

campo publicitário nacional e internacional, justifica-se não apenas em função da 

problematização que fazemos em termos de estudo acadêmico. Ou melhor: dessa 

problematização deve fazer parte um questionamento presente em um aspecto da dinâmica do 

campo publicitário. O mercado publicitário e os professores de criação publicitária sempre 

tiveram certa dificuldade em explicar “porque é bom o que é considerado bom em termos de 

criação publicitária”. Se fizéssemos um levantamento no campo profissional, portanto, não 

acadêmico, sobre as palavras usadas para descrever as qualidades criativas de uma peça 

publicitária a resposta, não raro, ficará frequentemente próxima de justificativas que se 

assemelham ao gosto pessoal. Assim, como explicar aos neófitos do campo por que algumas 

peças publicitárias se destacam criativamente e outras não? Os agentes dominantes do campo 

talvez não respondam a essa questão se considerarmos as reflexões de Bourdieu sobre temas 

como a violência simbólica e as disposições adquiridas. Caberia então às escolas e aos 

professores essa tarefa. Grosso modo, podemos resumir dizendo que os estudantes 

interessados em entrar para o campo da criação publicitária precisariam dar conta de dois 

temas que são tão integrados quanto os dois lados de uma mesma moeda: processo criativo e 

critério de avaliação. Um não existe sem o outro. 
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A crescente importância do ensino acadêmico de publicidade fez das faculdades da 

área uma voz progressivamente mais influente no campo, na medida em que elas foram sendo 

consideradas como vozes importantes para que o negócio da propaganda fosse entendido 

como um todo (e não apenas como criação): 

Como diz Ruy Lindenberg: ‘Recomendo abertamente a todos os futuros 

candidatos à carreira de criador publicitário cursar administração e 

complementar sua formação com estágios em agências ou em escolas 

como a ESPM, por acreditar que isso dará a elas um foco fundamental 

para o sucesso nessa profissão: a perspectiva do negócio. (DOMINGOS, 

2003, p. 131). 

Como decorrência dessa demanda, neófitos e entrantes no campo buscam 

compreender por que uma peça publicitária seria criativa, e outra não, e como eles poderiam 

preparar seus portfólios para o mercado. Vieira observa que 

Não custa lembrar, antes de mais nada, àqueles que adoram uma 

formulazinha pronta para decorar: se têm essa expectativa aqui, pegaram 

o bonde errado. Não existe fórmula para ser criativo. Em publicidade ou 

fora dela. Na verdade, o que deve existir é uma atitude aberta à 

informação, o estímulo à sensibilidade, o cultivo da oportunidade de 

reflexão. (VIEIRA, 2016, p. 13) 

Se não é possível traduzir a criatividade em uma fórmula, como os estudantes e os 

jovens profissionais aprenderiam o que é e como é ser criativo? Vieira comenta que, se não há 

fórmula, determinada “’forma’ de fazer perde o status de ‘certo’ ou ‘errado’” (VIEIRA, 

2016, p. 68), e para quem já estava  

(...) quase acreditando numa ‘fórmula para a forma’, agora eu digo, com 

toda a tranquilidade: ‘Façam como quiserem’. Ai que medo! Ótimo, mas 

a palavra não é exatamente medo, mas uma ‘ansiedade maravilhosa’ 

diante do infinito. Claro, sempre em nossas vidas estivemos 

perfeitamente ajustados aos formatos da proposta de ‘organização 

psicológica’ da sociedade, inclusive no que se refere aos ‘desajustes’. 

(VIEIRA, 2016, p. 68) 

Nos termos da sociologia bourdiana, a “’organização psicológica’ da sociedade, 

inclusive no que se refere aos desajustes” tem outra leitura: 

Tudo leva a crer que as instruções mais determinantes para a construção 

do habitus se transmitem sem passar pela linguagem e pela consciência, 

através de sugestões inscritas nos aspectos aparentemente mais 

insignificantes das coisas, situações ou práticas da existência comum. 

Logo, as modalidades das práticas, as maneiras de olhar, de se aprumar, 

de ficar em silêncio, ou mesmo de falar (‘olhares desaprovadores’, ‘tons’ 

ou ‘ares de censura’ etc.) são carregadas de injunções tão poderosas e tão 
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difíceis de revogar por serem silenciosas e insidiosas, insistentes e 

insinuantes. (BOURDIEU, 1998, p. 38) 

A teoria de Bourdieu observa que o funcionamento do campo – que tem caráter 

dinâmico – se dá através de práticas e representações objetivamente reguladoras, devidamente 

incorporadas pelos agentes. Essas incorporações ocorrem no dia a dia do campo, quando o 

ethos se verifica “nas maneiras de olhar, de se aprumar, de ficar em silêncio” (...), 

modalidades “carregadas de injunções”. É necessário entender que o campo não determina 

propriamente esses comportamentos, mas os condiciona, certamente de maneiras “poderosas 

e tão difíceis de revogar, por serem silenciosas e insidiosas, insistente e insinuantes”. 

O que faz um agente dentro do campo, e como o faz? Para que seja considerado 

participante do campo, o agente 1) tem que adotar práticas reconhecidas como pertencentes ao 

campo (homogeneização), mas deve também, estrategicamente, 2) diferenciar-se dos demais 

agentes. O comportamento adotado pelo agente – falas, silêncios, posturas corporais, 

vestimenta, os aplausos que dá e os aplausos que não dá, a escolha dos interlocutores, os 

locais frequentados – será estrategicamente usado para a obtenção de determinado capital 

simbólico e para o atingimento de determinados fins. Sobre isso, observa Bourdieu: 

Sabendo que a maneira é uma manifestação simbólica, cujo sentido e 

valor dependem tanto daqueles que a percebem quanto daquele que a 

produz, compreende-se que a maneira de usar bens simbólicos e, em 

particular, daqueles que são considerados como os atributos da 

excelência, constitui um dos marcadores privilegiados da ‘classe’, ao 

mesmo tempo que o instrumento por excelência das estratégias de 

distinção (...). (BOURDIEU, 2006, p. 65) 

Poderíamos dizer que o neófito aprende com o agente exemplar não só o processo 

para se tornar um profissional de criação, mas, muito especificamente, para ficar no contexto 

deste capítulo, os critérios de avaliação e distinção da criação publicitária, ainda que estes não 

estejam eventualmente explicitados em nenhum manual de admissão à agência. 

É preciso ser semelhante para ser reconhecido pelo grupo, mas é preciso também 

apresentar algum grau de diferenciação para se tornar visível e conquistar uma posição mais 

destacada, e é isso, aliás, que ocorre também com a distinção das peças criativas, que são 

premiadas por se distinguirem das demais. Para ser reconhecida como publicitária, ou seja, 

para ser reconhecida como possuidora das características que permitem reconhecê-la como 

pertencente ao campo publicitário e por ele aceito, a peça precisa estar de acordo com 

algumas especificidades, considerando a subcategoria em que se enquadra (peça impressa, 
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guerrilha, TV, rádio, internet etc.). Mas, ao mesmo tempo em que precisa pertencer ao campo, 

possuindo, para isso, as características que o campo chancela, a peça precisa também 

apresentar algum nível de diferença, para se destacar das demais. Segundo Vieira, “O que dá 

autoridade para pensar “ao contrário” é, exatamente o domínio do tema em sua versão 

convencional e da forma também convencional de tratá-lo. É isso: quem não sabe expressar o 

comum não sabe expressar o diferente”. (VIEIRA, 2016, p. 42) 

A competência no agenciamento desses comportamentos será responsável pelo 

sucesso ou insucesso da estratégia adotada e essa competência é justamente a competência do 

agente em adquirir e internalizar as disposições responsáveis pelos comportamentos que farão 

com que ele seja visto pelos outros agentes como um membro pertencente ao campo comum a 

todos. Para que se dê o pertencimento ao campo, os novos entrantes devem ficar de olhos e 

ouvidos atentos ao que fazem e dizem e como se comportam os agentes mais experientes. 

Observa Bourdieu: 

A competência do connaiseur, controle inconsciente dos instrumentos de 

apropriação que é o produto de uma lenta familiarização e serve de 

fundamento à familiaridade com as obras, é uma ‘arte’, controle prático 

(...) e cuja aprendizagem pressupõe o equivalente do contato prolongado 

entre o discípulo e o mestre em um ensino tradicional, ou seja, o contato 

repetido com obras culturais e pessoas cultas. (BOURDIEU, 2006, p. 65) 

Segundo Bourdieu, os princípios fundamentais de uma prática são aprendidos (e 

apreendidos) justamente quando e enquanto a prática se dá. Observar o comportamento de 

agentes mais experimentados nas práticas do campo permite que os entrantes aprendam como 

devem ser explicitados todos os códigos de operação deste mesmo campo. Desta forma, o 

agente mais experimentado e de maior capital simbólico se constitui em um modelo exemplar 

para o agente menos experiente. Observando como um agente modelar responde às tensões e 

demandas do campo, o aspirante (neófito) à profissional de criação prestigiado aprende como 

também ele deve respondê-las. No caso específico da criação de uma peça publicitária, essas 

demandas são diversas, por exemplo: como escrever um título? Como desenvolver um texto? 

Qual o argumento mais adequado? Qual deve ser o mote da campanha? Como fazer um 

layout? Que fonte escolher? Qual o melhor ângulo para uma foto? Qual deve ser o estilo da 

ilustração? Esses são aspectos técnicos da criação, mas o neófito se perguntará também sobre 

aspectos comportamentais: Como ir vestido a um evento? Como se portar em uma premiação? 

Do que rir? O que aplaudir? (Mais do que obter as capacidades técnicas, ele está 

internalizando um ethos, nos termos bourdianos, está adquirindo um habitus.) Ao se perguntar 
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como o agente modelar as responderia, o entrante internaliza as disposições do campo. Sobre 

essa influência do agente modelar, diz Bourdieu: 

A homogeneidade das disposições associadas a uma posição e seu ajuste, 

aparentemente miraculoso, às exigências inscritas na posição, são o 

produto, por um lado, dos mecanismos que fornecem orientação para as 

posições aos indivíduos ajustados de antemão, seja por se sentirem feitos 

para determinados cargos como se estes tivessem sido feitos para eles – 

trata-se da ‘vocação’ como adesão antecipada ao destino objetivo que é 

imposta pela referência prática à trajetória modal na classe de origem –, 

seja por aparecerem como tais aos ocupantes desses cargos – nesse caso, 

trata-se da cooptação baseada na harmonia imediata das disposições – e, 

por outro, da dialética que se estabelece, no decorrer de uma vida, entre 

as disposições e as posições, entre as aspirações e as realizações. 

(BOURDIEU, 2006, p. 104) 

Vieira coloca a questão nesses termos, ao comentar a questão da criatividade 

aplicada a um produto específico (cuecas, no caso): 

Eis suas chaves: a primeira, questionar as fórmulas, com as perguntas: 

‘como todo mundo faz?’ e ‘como é fazer ao contrário?’; a segunda, trazer 

uma bagagem de informação e reflexão traduzidas em maturidade, que 

lhe permitiram não só o atrevimento de questionar a fórmula de anunciar 

cueca mas também o atrevimento de pensar ‘ao contrário’ no que diz 

respeito ao comportamento das pessoas. (VIEIRA, 2016, p. 48) 

O pertencimento ao campo é um processo que se dá em diversas etapas, simultâneo à 

aquisição do habitus, que fará com que o agente seja progressivamente mais estratégico, 

condição exigida caso ele queira atingir posições mais destacadas. Os objetivos de um agente 

em particular não serão avaliados pelo próprio, mas pelos outros agentes do campo. É sobre 

isso que fala Vieira: “Além disso, a possível genialidade de alguém deve ser uma constatação 

da ‘comunidade profissional’ e não um status a ser perseguido” (VIEIRA, 2016, p. 98). 

A distinção alcançada por determinado agente dar-se-á em função de uma série de 

jogos de força dentro do campo. Uma das vertentes desse jogo está na capacidade do referido 

agente de apresentar em seu trabalho de criação (de uma maneira que o campo considere 

como distintiva) algum nível de variação em relação ao modo como o fazer criativo opera, 

mas, que respeite, por outro lado, esse mesmo modo de fazer, porque, assim, a comunidade 

publicitária poderá reconhecer o trabalho como do campo [“... a atividade publicitária é 

baseada na recriação do já existente” (HANSEN, 2013, p. 170)]. O mesmo Hansen lembra 

que, “Em síntese, o sentido pretendido pelo autor é refém diante dos efeitos de sentido 

outorgados pelo leitor” (HANSEN, 2013, p. 142). 
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Stalimir Vieira observa, contudo, que “o mundo da publicidade, apesar de todas as 

frescuras, de todo o exibicionismo, de todo o egocentrismo e de toda a excentricidade, 

costuma avaliar com muita crueldade quem tem ou não o direito de ser assim”. (VIEIRA, 

2016, p. 9). Ou, como observa Bourdieu: 

De um ponto de vista estritamente linguístico, qualquer um pode dizer 

qualquer coisa (...)  mas de um ponto de vista sociológico (...) é claro que 

nem todo mundo pode afirmar qualquer coisa, a não ser em caso de 

insulto, com todos os riscos e perigos envolvidos. (BOURDIEU, 1998, p. 

61) 

Ao se constituir como modelo, um agente mais experimentado está desempenhando 

dois papeis simultaneamente: produtor e reprodutor de comportamento, reforçando assim as 

forças do campo. Faz-se necessário observar que deve haver algum tipo de concordância entre 

os agentes neófitos e os agentes modelares. Em outras palavras, o interesse dos agentes mais 

experimentados em reproduzir seu comportamento deve estar alinhado com as aspirações que 

os neófitos desejam ver atendidas. Desta forma, é possível que as disposições sejam 

compartilhadas sem que haja para tanto um ambiente marcadamente didático. O aprendizado 

se dá sem que ele seja visto como aprendizado. O pari passu, portanto, é primeiro tornar-se 

um bom profissional, “depois faça seu estilo maluquinho ou metidinho, se achar que isso é 

mesmo necessário” (VIEIRA, 2016, p. 9). Segundo Bourdieu, 

De maneira muito mais consequente do que os signos exteriores ao corpo 

(medalhas, uniformes, galões, insígnias etc.) os signos incorporados, ou 

seja, tudo aquilo englobado na rubrica das maneiras (maneiras de falar, os 

sotaques ou as pronúncias, maneiras de andar ou de se comportar, o 

andar, a pose, a postura, maneiras de comer etc.), e o gosto enquanto 

princípio de produção de todas as práticas destinadas, intencionalmente 

ou não, a significar e também a significar a posição social através do jogo 

das diferenças distintivas, estão fadados a funcionar como apelos 

mediante os quais se pode lembrar àqueles que poderiam esquecer (ou 

que preferissem esquecer) o lugar que lhes confere a instituição. 

(BOURDIEU, 1998, p. 103) 

Destacamos da última observação de Bourdieu particularmente a questão do gosto, 

que aplicamos aqui à questão da criatividade, mais exatamente, à questão de tentar responder 

à demanda do mercado e dos estudantes do que caracterizaria distinção criativa em uma peça 

publicitária. Essa demanda sempre foi intensa, tendo motivado um sem-número de tentativas 

de resposta por parte dos agentes do campo, como já vimos. As agências de propaganda são 

particularmente pródigas na tentativa de estabelecer de maneira clara o que é e como seria a 

excelência criativa através de exemplos, não de teorizações descritivas sobre os elementos que 
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constituem os critérios. A análise de como seria essa distinção criativa, no entanto, não se dá 

de maneira clara. Antes, podemos vê-la sendo operacionalizada de maneiras que permitem 

que o campo opere sem que, para isso, seja necessário, perguntar pelas regras do jogo. Ao 

contrário, agindo dessa forma, as agências atuam como modelos exemplares, exercendo uma 

função balizadora das estratégias dos agentes no campo.  

Mas a transmissão das operacionalidades que devem ser adotadas no campo já foi 

feita de maneira explícita. Na década de 1950, a agência J. W. Thompson, por exemplo, 

passou a enviar, a partir de sua matriz nova-iorquina, livretos abordando as experiências bem-

sucedidas na criação de anúncios. O caráter normativo dos livretos era evidente: visavam se 

constituir em uma espécie de catálogo, cujas regras seriam válidas para qualquer demanda 

criativa. Luiz Celso Piratininga lista algumas delas: 

Em anúncios ilustrados de comparação (antes/depois), as vantagens do 

uso deveriam ficar do lado direito da peça publicitária; sempre que 

houvesse uma ilustração, deveria haver sob ela ou ao seu lado uma 

legenda explicativa; nunca um título deveria ser redigido apenas em caixa 

alta. (PIRATININGA, 1994, p. 27) 

Em um contexto no qual a regra é recomendar que é possível fazer certo (desde que 

respeitadas as regras recomendadas), registre-se a opinião contrária de Rodolfo Lima 

Martensen, nome bastante legitimado na publicidade brasileira: 

Propaganda não é arte culinária que a gente domina com doses de xícaras 

e colheres, chegando a saborosos e seguros resultados gastronômicos. 

Muita gente tem tentado seguir receitas ‘bem testadas’ e tem se saído 

bem mal com bolos embatumados e soberbas indigestões comerciais. Se a 

coisa fosse assim tão fácil, as agências seriam hoje bem montados 

restaurantes de menu fixo ou serviço ‘à la carte’ contando com assídua e 

bem nutrida freguesia. (MARTENSEN, 2005, p. 135) 

Luiz Celso Piratininga traz em seu livro “Publicidade. Arte ou Artifício” um artigo 

da publicação norte-americana Advertising Age, de 1990, sobre um seminário a respeito de 

criatividade em publicidade, realizado nos Estados Unidos, no qual, entre outras conclusões 

tem-se: 

As mensagens ilustradas de venda aumentam em um terço o índice de 

leitura e anúncios com apenas uma ilustração são ainda melhores, 

especialmente se apresentam o resultado final do produto; é 

recomendável sempre dispor o nome do produto ao lado direito do pé da 

página; na veiculação, deve-se evitar a segunda metade das revistas e 

principalmente o último quarto da edição; os títulos devem incluir a 

marca e atravessar toda a largura do anúncio, seja ele de página simples 

ou dupla. (PIRATININGA, 1994, p. 28) 
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Como se sabe, David Ogilvy, antes de trabalhar como redator, trabalhou em 

pesquisa, no Instituto Gallup, fato que marcou sua visão da criação: 

Comecei minha carreira na pesquisa, com o grande Dr. Gallup, em 

Princeton. Aí, tornei-me um redator publicitário. Tanto quanto eu saiba, 

sou a única ‘fera criativa’ que começou em pesquisa. Em consequência, 

vejo a função criativa através dos olhos objetivos de um pesquisador. (...) 

criar publicidade bem-sucedida é um artesanato, parte inspiração, mas 

principalmente conhecimento e trabalho duro. Se você tem um talento 

razoável e sabe quais as técnicas que funcionam na caixa registradora, 

você irá longe. (OGILVY, 2006, p. 16) 

Em seu livro Confissões de um Publicitário, o passado profissional de Ogilvy como 

pesquisador pode ser visto nas regras prescritas: 

Um subtítulo destacado, de duas ou três linhas, entre o título e o texto, 

aumentará o apetite dos leitores pelo festim que está por vir. (...) 

mantenha o parágrafo inicial limitado a um máximo de 11 palavra (...) 

depois de 5 a 8 centímetros de texto, insira seu primeiro intertítulo (...) 

insira ilustrações de quando em quando (...) nunca componha o seu texto 

em negativo (...) e nunca o componha sobre um fundo cinza ou de cor. 

(OGILVY, 2006, p. 140-141) 

Piratininga (1994, p. 31), a um só tempo publicitário de mercado e professor 

universitário, apontava a existência de regras para a criação, “a despeito do cotidiano 

derrubar constantemente as regras, pois são inúmeros os casos que escapam a qualquer 

critério apriorístico”. Diz Piratininga: 

São infinitos os exemplos de peças publicitárias que venceram por 

desafiar quaisquer ‘receituários de sucesso’; mesmo frente a tais 

exemplos, porém, continua sendo constante nas faculdades brasileiras a 

atitude de definir e defender a existência de supostos procedimentos de 

criação que não devem, sob pretexto algum, ser desrespeitados – se o que 

se deseja é eficácia e eficiência no resultado final da atividade criativa. 

(PIRATININGA, 1994, p. 32-33) 

Piratininga declara haver detectado, em sua experiência como publicitário e como 

professor, algumas expectativas, dentre elas talvez a mais evidente seja o “desejo de receber 

‘lições claras de como criar anúncios eficazes’ ou de saber ‘quais os melhores caminhos 

para trabalhar um texto publicitário’” (PIRATININGA, 1994, p. 33). Piratininga identifica 

essa expectativa: 

É que, trazendo consigo o preconceito encontrado em inúmeros 

segmentos da sociedade – de não ser a publicidade uma forma de 

manifestação artística em si mesma, mas sim de ela simplesmente se 

valer de recursos encontradiços nas demais artes para tornar suas  
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Fórmulas Infalíveis para fazer O Alltype mais premiado de todos os tempos. 

Todo ano, pelo menos um anúncio alltype sai vencedor em Cannes. Isso não é chute, é 

estatística. Em 2008, o anúncio indiano antiaborto levou um ouro. Em 2007, a aclamada 

campanha de um hospital de Singapura abocanhou outro. 2006 foi o ano da campanha da 

National Newspapers of Ireland levar o seu troféu dourado. Isso, sem contar o Grand Prix para 
a campanha da Tate Britain. Sim, um Grand Prix para uma campanha alltype. E por aí vai. 

Ano a ano, a história se repete: uma quantidade considerável de anúncios alltype sai vitoriosa 

dos principais festivais de publicidade do mundo. Com base nesse cálculo, existe uma 
conclusão óbvia: fazer alltype compensa, e muito. Mas aí resta a pergunta: existe alguma 

fórmula para se fazer um alltype vencedor? Uma não, algumas.  

A primeira fórmula e, com certeza, a mais importante de todas: faça um texto bem longo. 
Daqueles que se costumava fazer nos primórdios da propaganda. Pense: um júri de 

propaganda é composto, em média, por 50% de redatores. Esses redatores ficam maravilhados 
ao ver um anúncio alltype. Sentem o seu ofício valorizado. E, instintivamente, querem 

retribuir o gesto valorizando o anúncio. 

E quanto à outra metade do júri, os diretores de arte? Qual a motivação que eles têm para 
votar em um anúncio alltype? Com certeza, você já ouviu clichês como: “diretor de arte só é 

seduzido por anúncios com imagens rebuscadas”, “diretor de arte, gosta de anúncios com uma 

foto grande, um logotipo pequeno e nada mais”. Pois é. Justamente para provar ao mundo que 
esses clichês não passam de uma visão preconceituosa contra toda a classe da direção de arte, 

pode ter certeza de quem eles vão votar no seu bem escrito e, claro, bem diagramado anúncio 

alltype. Mais aí você, redator tarimbado, que conhece os meandros do julgamento de um 
grande festival, vai concluir: por mais que estejam cheios de boas intenções para com o seu 

alltype, os jurados simplesmente não têm tempo hábil para ler. Afinal, cada jurado é 

sobrecarregado na sua função, tendo que avaliar milhares de peças em poucos dias. É um 
trabalho hercúleo, em que os anúncios simples, rápidos e de fácil compreensão costumam 

levar vantagem, certo? Em parte, porque você não está considerando um ponto importante: a 

vaidade. Nenhum jurado admitiria não ter lido até o fim, palavra por palavra, vírgula por 
vírgula, um gigantesco anúncio alltype. E mesmo que tenha lido muito pouco do seu anúncio, um jurado seria capaz de elogiá-lo, votar a 

favor, defendê-lo com paixão. Assumir para seus colegas que não leu o anúncio inteiro? Isso nunca: é mais fácil dar um prêmio do que passar 

vergonha.  
Nesse momento, você já aprendeu a primeira lição: fazer um texto realmente longo. E aí, você se depara com o seguinte desafio: sobre o que 

vai escrever? Será que você tem tanto assunto assim? Talvez não. Neste caso, saiba que mais importante do que o conteúdo é a forma. 

Utilizando algumas artimanhas, você será capaz de escrever um texto memorável, mesmo que o assunto deixe a desejar. E exatamente de que 
artimanhas estamos falando? Pegue seu caderno de anotações: vamos revelar, a partir de agora, algumas das mais consagradas.  

Artimanha nº1: faça um título desafiador. Algo que cutuque o leitor com uma pequena, porém dolorida alfinetada. Um título como: “Nós 

sabemos que ninguém mais é capaz de ler um texto tão longo assim.” Ou: “Nem tente ler este texto: ele é longo demais para você.” Pronto, 
com este simples artifício, você acaba de fisgar o leitor e, mais importante, o jurado. Por mais que ele realmente não leia o seu anúncio, ele 

vai respeitá-lo por sua petulância. Em outras palavras: ele está mais próximo de votar a seu favor.  

Artimanha nº2: brinque com as palavras. Há várias formas de se fazer isso. Pr exmplo, provndo qe ele não prcisa de tdas as ltrs de uma frse 
para cmpreendr um txto. Ou ainda, embalhare as síbalas e lertas das pavralas. É sussoce ragantido. Outro recurso é fazer um pseudoalltype. 

Estamos falando daqueles anúncios em que as letras são substituídas por algarismos, ilustrações, pessoas, etc. Você não precisa ter uma 

memória prodigiosa para lembrar rapidamente de campanhas vitoriosas que usam esse artifício.  

Artimanha nº3: faça um alltype puro, sem imagem nenhuma. A total ausência de figuras é vantajosa para o seu anúncio (a não ser que você 

escolha utilizar a artimanha do pseudoalltype, como já vimos anteriormente.) Isso porque uma única imagem, por menor que seja, levanta 

inevitavelmente a questão: esse é realmente um anúncio alltype? Porque, na essência, o termo “alltype” significa “só letras”. E se o seu 
anúncio tiver uma imagem, ele também vai ser julgado pelos critérios da direção de arte. Simplesmente não vale a pena.  

Artimanha nº4: sempre que possível, faça listas. Enumere trechos do seu texto ou, se for possível, seu texto inteiro. Por quê? Algumas razões 

para isso: 
Desde os “10 Mandamentos”, listas são populares. 

Listas dão um ar científico ao seu texto. Parece que você realmente sabe sobre o que está falando. 

Listas facilitam a leitura, até mesmo para os mais preguiçosos. Eles podem passar direto do primeiro ao último tópico. 
Listas ajudam você ocupar mais espaço, escrevendo menos. Afinal, listas pedem tópicos, tópicos exigem parágrafos e parágrafos trazem os 

abençoados espaços em branco. 

E, finalmente, o motivo mais importante: os fatos. Nos últimos dois anos, os anúncios alltype que ganharam ouro utilizavam o recurso das 
listas.  

Artimanha nº5: esconda um pequeno erro no seu texto. Um detalhe sutil, que ninguém é capaz de notar, a não ser que você revele. Por 

exemplo, você reparou que na linha 37 tem uma vírgula fora de lugar? Vá checar, desatento, é entre a 3ª e a 4ª palavras. Impressionado, não? 
Esse é o ponto. Dessa maneira, você demonstra total controle não apenas sobre o seu texto, como sobre o seu leitor. Você é o mestre, você 

comanda o show. Seu leitor acabou de se tornar sua marionete. Neste momento, o que era um bronze se torna um prata. O que era um prata 

vira um ouro. E o que era um ouro, quem sabe, um Grand Prix. Mas insistimos: de nada adianta utilizar todas essas artimanhas se você não 
tiver feito um texto realmente longo. Lembre-se de que pouquíssimos jurados lerão seu texto inteiro – a maioria lerá o primeiro parágrafo e, 

imediatamente, pulará para o último. (E aqui cabe um importante ensinamento: capriche nesses dois parágrafos.) Portanto se você não atingiu 

a quantidade de linhas necessária, não tenha medo de ser redundante ou estiver enchendo linguiça. Pense, ninguém irá reparar se você estiver 

sendo redundante, ninguém irá reparar. Ou seja: ninguém, mas ninguém mesmo, irá reparar na redundância.  

Se a redundância não der conta, não desanime. Se for o caso, recorra ao bodytype. Sim, coloque algumas linhas de lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat 

voluptatem. Ut enim ad mínima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commoodu 

consequatur? Quis autem vel um iure reprehenderit, qui in ea voluptate velit voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas 
moléstias excepturi sint. E, depois, para garantir o voto favorável e seu palco no próximo festival, encerre o texto assim, na maior cara de 

pau, massageando o ego do leitor. Algo como: Você, incansável leitor, que chegou até este último parágrafo só comprova que ainda há 

pessoas eruditas que apreciam a arte da escrita. É graças a você que o alltype está mais vivo do que nunca. Infelizmente propaganda não é 

ciência. Matricule-se agora. EPA - Panamericana Escola de Arte e Design 

(Figura 4) 
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mensagens mais eficientes –, os alunos, assim como os profissionais 

iniciantes, fecham seu espírito para voos mais arrojados (e, portanto, 

arriscados), tentando se agarrar aos manuais e às regras consagradas. 

(PIRATININGA, 1994, p. 33) 

Para Piratininga, ao proceder dessa forma, os jovens “procuram no velho não apenas 

o exemplo, mas a fórmula e a receita testada, abrindo mão de seu mais precioso potencial: o 

atrevimento, a impetuosidade, a inovação” (PIRATININGA, 1994, p. 33).  

No Anuário 35 há um anúncio intitulado “Fórmulas Infalíveis para fazer o alltype 

mais premiado de todos os tempos.” (Figura 4) feito pela agência de propaganda Almap 

BBDO para a EPA – Escola Panamericana de Arte (que não está em nossa empiria porque 

ganhou Prata e não Ouro) em que a brincadeira trazida no longo texto era exatamente fazer 

uma paródia de receitas ou fórmulas para se fazer uma peça que mereça o reconhecimento de 

um prêmio.  

2.5 ETAPAS DE AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO 

Independente dos parâmetros que irão orientar a criação em seus aspectos de 

execução técnica é necessário mencionar que o produto final desse processo – um anúncio, 

um filme publicitário, uma ação de guerrilha, uma ação para as redes sociais, uma peça para 

rádio – é resultado de um processo pelo qual a peça/ação terá de passar. Em outras palavras, 

estamos problematizando a questão das várias etapas de aprovação pelas quais a peça/ação 

deve passar até ser aprovada pelas instâncias internas do campo e chegar à publicação. 

Durante esse processo deve ser possível identificar em determinada peça/ação aquilo que o 

senso comum do campo publicitário chama de brilho criativo – entendendo, por brilho 

criativo, um conjunto de características que atribui a uma determinada peça/ação distinção 

criativa em relação ao universo de peças/ações produzidas. Aqui vamos nos referir a essas 

peças/ações como sendo portadoras em potencial de distinção criativa, para usar o conceito de 

Pierre Bourdieu. Inserimos a palavra potencial por entendermos que a peça só é vista como 

potencialmente capaz de ser percebida como criativamente distinta quando vista no campo 

desta maneira, ao possuir os elementos que o campo espera que tenha uma peça criativa. 

Assim, começa o processo da distinção criativa – se essa peça/ação hipotética será de fato 

reconhecida como criativa, só as sucessivas etapas analíticas e de avaliação é que irão dizer. O 

anúncio abaixo (Figura 5) do Art Directors Club NY em conjunto com a EPA - Escola 

Panamericana de Arte traz uma representação bem humorada das várias etapas de avaliação e 
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legitimação de uma peça em contexto de premiação: um homem com a legenda de “Criativo” 

apresenta um trabalho para várias pessoas até se chegar a um telão em que se lê “Foi um 

longo caminho até aqui”. 

 
(Figura 5) 

 

De maneira geral, peças/ações publicitárias são submetidas a sucessivas etapas de 

avaliação ao longo do processo de criação e produção. Assim, toda peça/ação, e não só as que 

buscam distinção criativa, passa sucessivamente por várias etapas de legitimação, 

representadas pelos pertencentes ao campo. De uma forma esquemática, descreveremos a 

seguir essas etapas. 

A primeira avaliação em relação à qualidade de um trabalho de criação é feita pelo 

próprio autor
17

, que após ler o briefing começará a pensar em soluções criativas. Assim, sendo 

redator ou diretor de arte (ou mesmo sendo um profissional das áreas de planejamento ou 

mídia), ele irá refletir se o que deseja propor está dentro da linguagem publicitária, se se trata 

de uma abordagem criativa, original, se a formulação da ideia, usando os recursos textuais ou 

visuais, está adequada. 

A segunda avaliação é feita pelo seu parceiro de dupla (redator ou diretor de arte) 

que irá apoiar ou não a ideia inicial. No caso de uma avaliação positiva passará a apoiar a 

ideia, trabalhando conjuntamente em seu desenvolvimento.  

                                                           
17

 O trabalho de criação publicitária é desenvolvido desde o início, na maioria das vezes, em dupla (um redator e 

um diretor de arte). Para melhor compreensão, estamos detalhando o processo considerando que um dos dois 

integrantes da dupla inicie esse processo e avalie sua ideia inicial antes de compartilhá-la com seu parceiro de 

dupla. 
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Esse processo pelo qual passa uma peça é longo e as sucessivas avaliações são feitas 

de acordo com uma série de critérios e a criatividade é um deles, criatividade que é analisada 

e avaliada segundo injunções diversas: 

Assim, constatamos que os sentidos independem do desejo dos criativos e 

as suas escolhas não são exatamente livres. São determinadas pela 

subordinação ideológica – reproduzindo as relações de poder e de fora 

entre anunciantes e publicitários no processo criativo. (HANSEN, 2013, 

p. 15) 

O mesmo autor observa que o processo de criação e aprovação de uma peça nos 

permite ver que o lugar onde isso ocorre inicialmente é um espaço analítico privilegiado: 

Nesse cenário, a agência de propaganda se constitui como um lugar de 

representação da heterogeneidade do processo criativo do discurso 

publicitário. Dada a sua relação com a exterioridade, passamos a 

compreender a agência como o lugar de reprodução de pré-construídos, 

lugar em que se criam as condições para os publicitários reproduzirem 

dizeres, e não um lugar de criatividade. (HANSEN, 2013, p. 108) 

Posteriormente à avaliação do parceiro de dupla, seguem as avaliações do diretor de 

criação e do anunciante, que darão o aval final para que a peça seja de fato produzida e 

veiculada. Por fim, é o mercado que vai avaliar aquele trabalho do ponto de vista da 

efetividade, ou seja, da venda. Se a mensagem cumprir sua função persuasiva ou se a peça 

cair no gosto popular, o produto ou serviço irá vender, a marca aumentará sua awareness 

(lembrança da marca na mente dos consumidores) – o mesmo ocorre no caso de uma 

mensagem de interesse público (exemplo: atravesse na faixa de pedestres). Nesse sentido 

Stalimir Vieira observa: “(...) que pensar publicidade não é apenas pensar num título 

inteligente para um anúncio de revista ou jornal ou um bom roteiro de comercial de 

televisão. Ou, ainda, um outdoor impactante ou um spot de rádio. É pensar uma estratégia”. 

(VIEIRA, 2016, p. 86-87) 

Sobre a questão do processo de aprovação, David Ogilvy observa:  

Conheço um anunciante que faz suas agências aprovarem suas 

campanhas por cinco diferentes escalões da companhia, cada escalão 

tendo o poder de discussão e veto. Isso tem graves consequências. (...) Os 

criadores aprendem a conquistar votos atendendo aos caprichos de 

diferentes executivos.  (...) A maioria dos comerciais confusos que você 

vê na televisão, hoje em dia, são fruto do trabalho de comitês. Comitês 

podem criticar anúncios, mas não deveriam jamais ser autorizados a criá-

los. A maioria das campanhas que levaram marcas à fama e à fortuna 

surgiu da parceira entre dois homens: um redator talentoso trabalhando 

lado a lado com um cliente inspirador. (OGILVY, 2006, p. 96-97) 
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Ogilvy comenta sobre o trabalho em equipe:  

Atualmente é moda alegar que um indivíduo sozinho jamais é 

responsável por uma campanha de publicidade bem-sucedida. Essa ênfase 

no ‘trabalho de equipe’ é demagogia – uma conspiração da maioria 

medíocre. Nenhum anúncio, nenhum comercial, nenhuma imagem pode 

ser criada por um comitê. (OGILVY, 2006, p. 163) 

Podemos dizer que o trabalho de criação objetivado em toda e qualquer peça/ação 

publicitária passa por uma sucessão de cinco etapas de avaliação (proponente da ideia dentro 

da dupla, segundo integrante da dupla, diretor de criação, anunciante, mercado), sem contar 

ainda as etapas intermediárias de avaliação que darão conta de refações (ato de refazer o 

trabalho apresentado), acertos, adaptações, correções etc. Observamos que existe, na verdade, 

uma sexta instância de avaliação, aquela representada por uma premiação. Nessa sexta 

instância entrariam então as peças/ações com potencial de distinção criativa no contexto de 

premiações e os agentes da avaliação dessa sexta instância seriam os jurados das entidades 

que promovem a premiação. 

Caberia aqui, a título de ilustração do que foi dito, trazer um trecho de uma das 

Cartas que compõem parte de nossa empiria, na qual o presidente do Clube dá os parabéns a 

quem teve uma peça publicada naquela edição, já que ela passou por uma série de filtros até 

chegar ao Anuário: 

Se o seu trabalho está aqui, fique feliz: ele foi criticado por você, pelo seu parceiro, pelo seu diretor de 

criação, pelo atendimento, pelo dono da agência, pelo cliente, pelo público, pelos seus colegas, que 

formaram o júri. E salvou-se com ligeiras escoriações. É uma boa ideia. (Carta 6) 

Como vimos sumariamente, a criação de uma peça publicitária responde a um 

processo complexo, que tem que atender a demandas diversas, vindas das múltiplas instâncias 

do campo, o que faz da criação um processo de caráter aberto. Referindo-se especificamente à 

autoria no processo criativo (aberto), Hansen observa: “Incompletude, aliás, é uma palavra 

ajustada para definir a autoria no processo criativo do discurso publicitário” (HANSEN, 

2013, p. 165). O autor completa sua reflexão: 

(...) a autoria passeia entre os sujeitos como um lugar vazio a ser 

preenchido temporariamente por cada um deles. Assim, a autoria não se 

configura como um estado permanente, mas sim como um estado 

flutuante, efêmero, fugaz, como um modo de estar autor (e não ser autor), 

transferível e subordinado à condição de produção em que os sujeitos se 

encontram. (HANSEN, 2013, p. 17) 

Essa abertura acaba por fazer com que a avaliação da peça ocorra segundo diversos 

critérios, a um só tempo, técnicos e ideológicos (no sentido bourdiano). Um desses critérios 
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definidores da distinção criativa de uma peça publicitária é o gosto pessoal. Mas, o que é 

exatamente o gosto pessoal? Mesmo que pessoal, o gosto de determinado agente não teria 

sido constituído historicamente? A formação desse gosto pessoal não se daria como resultado 

de escolhas feitas pelo agente a partir de opções de gosto disponíveis no campo (da 

propaganda e de outros), nas quais a sociologia localiza um embate pela imposição de visões 

do que (no caso) é ser criativo? O que há de efetivamente pessoal em um gosto altamente 

constrangido pela possibilidade de escolha, limitada que é àquelas possibilidades 

disponibilizadas pelas forças do campo (reveladoras dos interesses dos grupos que as 

propõem)? 

Parece-nos claro que ao dizer “gosto dessa criação” ou “não gosto dessa criação” o 

agente estaria levando em consideração diversas instâncias do campo ao qual pertence. Mais 

do que isso: esse agente, ao dizer “gosto dessa criação” ou “não gosto dessa criação”, estaria 

ponderando estrategicamente não tanto as chances de sucesso dessa peça, seja em relação ao 

atendimento de uma demanda mercadológica, seja em relação à participação em alguma 

premiação, o que modificaria tendencialmente sua opinião, mas, principalmente, a 

possibilidade de que sua opinião pessoal (gostando ou não gostando) seja referendada pelo 

campo. 

Em um campo tão disputado como esse pela definição legítima da distinção criativa, 

portanto, naquele em que o alinhamento (seja ele para que lado for) é condição de existência 

no campo, chama a atenção falar-se de “gosto pessoal”. Para além de visões psicologizantes, 

parece-nos que o uso do qualificativo é um expediente interessado (bourdianamente) dos 

agentes da criação para caracterizar sua opinião como própria, livre, independente de quem 

seja (comportamento que o campo espera de um profissional de criação). Em outros termos, 

não estaria o agente, ao dizer que baseia sua opinião no seu gosto pessoal, pretendendo com 

isso querer dizer-se autônomo em relação às injunções do campo, e que sua opinião é 

independente do que o campo considere, passando, dessa forma, a ideia de que é criativo 

inclusive na hora de independer de seus pares, discordando da opinião deles, dos critérios que 

as motivaram e dos grupos que defendem esses critérios? Se é que isso ocorre, só podemos 

esperar essa posição de um agente altamente dominante, com um nível de capital simbólico 

incomparável. 

Parece-nos mais adequado observar que a valoração da criatividade não segue 

valores intrínsecos. Ao contrário, esse valor será fundamentalmente extrínseco, e, ao 

profissional de criação, cabe a competência de responder criativamente às injunções sociais – 
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lembremos que essas injunções sociais não determinam, mas inclinam fortemente à adoção de 

determinada posição.  

No universo da criação publicitária, podemos dizer que o critério efetivamente 

definidor da distinção de uma peça publicitária criativa, e, portanto, do circuito social que essa 

peça pode ter dentro do campo, será necessariamente o gosto que foi instituído como critério 

legitimado pelos agentes bem-sucedidos nessa definição particular e específica de gosto. 

Assim, o gosto adquiriu um status altamente definidor. O gosto é uma categoria de laboriosa 

construção; é também um processo sempre aberto, alvo de infindáveis disputas dentro do 

campo. Não é, definitivamente, um gosto que independa de seus agentes e do espaço de 

disputas. Devemos observar que vem sendo bem-sucedida a estratégia que define o gosto 

como uma operação autoexplicativa – “é porque é”. Gosto que definiria, a um só tempo, o 

gosto em si e o portador desse gosto, melhor, desse bom gosto.  

O gosto, muito mais do que qualquer outra categoria que se pense, tem o poder de 

definir seu portador, de conferir a ele um alto poder de distinção. Segundo Fiorin 

(LANDOWSKI, FIORIN, 1997, p. 23), “O bom gosto, na norma que estamos analisando, 

situa-se no domínio da justa medida”. Ou seja, “é porque é”, “é porque tem a medida que 

deve ter, a quem nada falta e nada sobra”. Sendo como não poderia ser de outra maneira, 

dele nada haveria do que falar – bastaria referendar. Assim, a buscada naturalização do gosto 

é de tal ordem que a forma mais vistosa com que ele se mostra é paradoxalmente a discrição, 

e mesmo o silêncio. É, poderíamos dizer, um alto estágio de violência simbólica, quando a 

introjeção de determinado valor se dá sem que se explique seus porquês. Assim, o silêncio 

torna-se ele também outra daquelas categorias autoexplicativas. Ao nos silenciarmos diante de 

algo de bom gosto, adotamos o comportamento segundo o qual não precisamos justificar 

nossa opção. Concordamos silenciosamente sobre os critérios do bom gosto que dizem ser 

esta a peça publicitária com distinção criativa. Será o mesmo silêncio que faremos sobre 

aquela outra peça de mau gosto, portanto, não criativa. O interesse por uma terá a mesma 

motivação do desinteresse por outra. Devemos observar que essa dupla lógica está sempre 

presente, mas faz parecer que não está. A ideologia, como bem nos lembra Bourdieu (2006, p. 

73), “é uma ilusão interesseira, sem deixar de ser bem fundamentada”; a ideologia não 

oculta as coisas, mas interpela o sujeito sempre na interação social fazendo parecer que o que 

é ideologia é algo dado, naturalizado. E, nesse lusco-fusco da ideologia, é particularmente 

poderoso “o interesse do desinteresse” (BOURDIEU, 2006, p. 234), quando o silêncio 
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plenifica, assegurando a vigência do critério do gosto então estabelecido como dominante, 

porque natural. 

A prática do dia a dia da publicidade nos apresenta uma situação muito interessante, 

uma espécie de brincadeira frequente nos departamentos de criação das agências publicitárias 

que se revela muito esclarecedora: os agentes dominantes do campo, ao serem interpelados 

por neófitos sobre os porquês de uma peça publicitária ser boa, respondem simplesmente “se 

você não sabe o porquê, você nunca saberá”. É assim que o silêncio dos agentes do campo diz 

muito, perpetuando uma espécie de violência simbólica imposta, que inibe possíveis 

discussões sobre os critérios que distinguiram a distinção criativa das peças publicitárias. 

A avaliação de uma peça publicitária como sendo criativa é resultado de um 

complexo processo de interiorização das disposições do campo pelos agentes pertencentes e 

participantes deste campo. Esse processo de assimilação das regras de operacionalização 

ocorre tanto através das instâncias formais como das informais do campo. No primeiro caso, 

podemos destacar o papel das escolas de comunicação. Mas, muito do que ocorre dentro de 

um campo respeita as regras ditadas pela informalidade, na qual o processo de aprendizado, 

justamente em função da ausência de formalização, ocorre de uma maneira a sobressaltar a 

violência simbólica implícita em qualquer processo de assimilação. Se na escola de 

comunicação aprende-se a fazer, no dia a dia do mercado, faz-se o que se tem de fazer. 

Washington Olivetto, um dos mais premiados publicitários brasileiros, falou sobre o 

método utilizado em sua agência, a W/McCann, para avaliar os trabalhos de sua equipe de 

criação. “Tão importante quanto saber criar é saber julgar”, disse o profissional a centenas 

de estudantes e professores que compareceram ao evento realizado para dar a ele o título de 

Professor Emérito da ESPM – Escola Superior de Propaganda e Marketing –, em 08 de abril 

de 2015. Olivetto expôs o critério praticado em sua agência, chamado de “Quanto vale a 

ideia?”, mostrado abaixo:  

 Quanto vale a ideia? 

Nota 01 – Ideia horrível, ruim para o cliente e ruim para a agência. 

Nota 02 – Ideia invisível, dinheiro jogado fora. 

Nota 03 – Ideia chata, as pessoas vão evitar. 

Nota 04 – Ideia comum e gasta. 

Nota 05 – Ideia correta, execução correta. 

Nota 06 – Ideia boa, execução boa, mas nada fora de série. 

Nota 07 – Ideia ótima e muito bem executada. 

Nota 08 – Ideia pode promover mudanças na categoria do produto. 

Nota 09 – Ideia pode criar um fenômeno cultural. 

Nota 10 – Ideia revolucionária, muda a propaganda. 
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Todo o esforço criativo da publicidade (e desta como um todo) tem um fim 

específico: fazer o consumidor conhecer aquilo que está sendo oferecido em determinada 

campanha. De acordo com a materialidade histórica específica, as condições para o 

atingimento deste fim variam enormemente, e a primeira variação é justamente a maneira 

como o trabalho criativo publicitário será percebido pelo público e pelos agentes do campo. O 

que aqui denominamos de fim tem conceituações diversas, justamente em função das 

demandas do todo social e das demandas internas do próprio campo. É necessário que 

esclareçamos, contudo, que, se o resultado final do processo do qual a propaganda participa 

de maneira determinante são as vendas, independente do momento histórico, a maneira como 

isso será feito está visceralmente ligada ao momento histórico, o que faz toda a diferença para 

quem estuda os processos de comunicação. Assim, se para atingir o resultado final das vendas 

a estratégia usada é, por exemplo, desconto no produto, isso é de diferença fundamental para 

os estudos acadêmicos. Uma mudança na nomina é muito mais do que simplesmente isso – é 

toda uma mudança que se opera, ativada por mecanismos e dinamismos próprios de um 

campo continuamente em luta dentro de suas fronteiras e fora delas. Assim, um trabalho 

científico de comunicação social de base sociológica que se pretenda coerente não poderia 

deixar de problematizar como a nomina criatividade tem sido a principal resposta que o 

campo da publicidade vem dando (a partir de meados dos anos 1950) para justificar sua 

existência intra e extra campo - é fundamental entender que se é a criatividade que está a 

serviço da marca, esse fato muda tudo em termos de análise acadêmica. 

 

2.6 PREMIAÇÃO: A CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA NA VITRINE 

Problematizar a questão da criatividade no campo publicitário, mais especificamente 

a partir dos anos 1950, leva a discussão necessariamente para a questão das premiações – ou 

talvez pudéssemos dizer no contexto das premiações, pretendendo, com isso, destacarmos a 

importância que elas, que existiram praticamente desde o início da formalização do campo 

publicitário, passaram a ter no período citado. 

Para entendermos melhor as lógicas das premiações, vale a pena contextualizarmos 

aspectos importantes da produção desses bens simbólicos, ou seja, da produção publicitária. 

A mídia nos traz todos os dias milhares de anúncios veiculados com o objetivo de 

vender produtos e serviços de anunciantes em geral ou ainda com o objetivo de transmitir 
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mensagens de interesse público. Entretanto, parte significativa deste conjunto de peças terá 

uma destinação paralela. Referimo-nos às peças que são inscritas em premiações com o 

objetivo de destacar o trabalho criativo de seus autores. Objetivamente, como essas peças se 

destacariam, a ponto de merecer a premiação em que se inscreveram? Em outros termos, 

como o campo determina que peças são consideradas com distinção criativas a ponto de 

merecer serem premiadas? 

Do processo de criação e aprovação de uma peça fazem parte, como vimos, diversas 

etapas de avaliação. Entretanto, as peças com potencial de distinção criativa teriam ainda, 

como também dissemos, uma sexta instância de avaliação e aprovação. Além das etapas 

anteriores, ela será avaliada também pelos pares nas arenas ampliadas que são as premiações. 

Se bem-sucedidas nessa sexta etapa de avaliação, essas peças serão consideradas possuidoras 

dos elementos de distinção criativa legitimados pelo campo, produzindo reconhecimento aos 

seus autores, premiando-as, portanto, e a eles também. 

As peças com distinção criativa representam uma proporção bastante pequena em 

relação à quantidade total de peças produzidas diariamente com o objetivo de divulgar 

produtos e serviços. Podemos constatar este fato através do trecho de uma das Cartas que 

compõem nossa empiria e que, aliás, refere-se a um ano em que o Júri não concedeu Estrela 

de Ouro a nenhuma peça: 

Conforme prometido, aí vai um Anuário bem mais enxuto que o do ano passado. Em lugar dos 20% de 

peças classificadas em 98 – um exagero, sob qualquer critério  –  este ano o Anuário registra 10% das 

peças inscritas. Trata-se de uma seleção de bom tamanho. Antigamente, as injustiças eventualmente 

cometidas pelo júri eram logo identificadas pelo mercado. Hoje, só são lembradas por seus autores. A 

falta de medalhas de Ouro, ao contrário do que pode se pensar, não é indicador de queda de qualidade: 

é indicador de falta de unanimidade. Dentro do sistema atual de julgamento, é preciso 80% de 

indicações para que uma peça leve Ouro. De qualquer forma, o Anuário não existe para dar medalhas. 

O Anuário existe para reunir aquilo que, segundo o nosso critério, se fez de melhor na propaganda 

brasileira no ano. O problema é que, segundo o nosso critério, muito mais coisa merece entrar. Sem 

medo de exagerar, pode-se dizer que, segundo o nosso critério, qualquer peça que tenha um título 

pequeno, um logotipo pequeno e uma pequena sacada visual deveria entrar no Anuário. Alguém 

precisa ser rígido – nem que esse alguém seja um computador. No próximo milênio (daqui a um 

réveillon ou dois, dependendo de quem você ouve), quando os arqueólogos estudarem os Anuários, 

vão chegar à conclusão de que neste momento estávamos produzindo cada vez mais peças de 

qualidade; mas cada vez menos peças memoráveis. Em algum momento dessa década, perdemos a 

capacidade de reconhecer – e premiar condignamente – campanhas como "Mamíferos", como "Tsss!", 

como "DDD". Construímos uma peneira esquisita, que deixa escapar o memorável, mas mantém tudo 

o que apresente a pequena qualidade do pequeno título, do pequeno logotipo e da pequena sacada 

visual. Será que não é por isso que a unanimidade tenha ficado tão difícil? (Carta 24) 

Convém registrar aqui que não foi apenas o Anuário 24 que não concedeu Estrela de 

Ouro, ao menos no que se refere à categoria que nos dispusemos a analisar neste trabalho, a 
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de anúncio impresso. Não houve, na categoria anúncio impresso, distinção com Estrela de 

Ouro nos anuários 4, 14, 22, 25 e 35. O Anuário 33 apresenta uma rigidez de julgamento 

ainda maior que a do Anuário 24, pois pouco mais de 5% das peças inscritas entraram no 

Anuário, conforme registrado no trecho da Carta do Presidente: 

Das 4.169 peças inscritas, só 269 conseguiram entrar, 14 levaram prata e só 5 mereceram ouro. Este 

foi o júri mais rigoroso de todos os tempos. Por isso, este Anuário traz o rigor como tema, permitindo 

que você mesmo continue o trabalho do júri, recortando fora as páginas de que você não gosta. (Carta 

33) 

É oportuno registrar que das 5 peças que conquistaram a Estrela de Ouro, 

mencionadas na Carta acima, uma delas (Peça 92) pertence à categoria anúncio impresso e 

por isso será analisada no capítulo Empiria Peças.  

Se, inicialmente, uma peça publicitária anuncia determinado produto ou serviço (às 

expensas de um anunciante), ao participarem dessas arenas específicas que são as premiações 

as peças devem ser analisadas de acordo com a lógica específica dessas premiações, 

entendendo-as de acordo com a importância interessada que o campo dá a elas. Estamos nos 

referindo, portanto, à existência de dois trajetos sociológicos diferentes de uma peça 

publicitária: o primeiro, mercadológico; o segundo, interno ao campo, ainda que também 

mercadológico, por assim dizer. Assim, a peça que está inscrita em uma premiação não é 

propriamente a peça paga pelo anunciante, mas uma peça que tem outro produto (o próprio 

anúncio criado), outro público-alvo, que aqui chamaremos de público-alvo secundário, os 

outros agentes do campo, para diferi-lo do público-alvo primário (a quem a peça é dirigida no 

mercado) e outro anunciante (os autores da peça/ação). Essa mercadoria desmaterializada (a 

própria criação publicitária) participa de um ecossistema ele próprio desmaterializado. 

Segundo Slater (2002): 

(...) independentemente da materialidade do produto final, o processo de 

produção está sendo cada vez mais governado por funções imateriais que 

envolvem saber, ciência, conhecimentos especializados, sistemas, 

planejamento e habilidades cibernéticas. (SLATER, 2002, p. 189) 

Assim, pode-se dizer que a mercadoria simbólica (a própria peça/ação) inserida no 

contexto de premiação tem um duplo público-alvo: ela se reveste de significado (1) para o 

público alvo do produto ou serviço presente na peça, que é de importância secundária neste 

contexto, e (2) para os pares da área ou demais agentes do campo, no contexto de Premiações, 

situação pela qual a legitimação se reveste de uma importância fundamental. Assim, a mesma 

peça, quando é vista e consumida pelo público-alvo primário é uma, e outra quando vista e 

consumida pelos participantes do campo publicitário (público-alvo secundário). 
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O interesse representado pelas premiações cresceu a tal ponto que o campo 

desenvolveu uma lógica só para dar conta delas: referimos-nos ao fato de se criar pensando 

exclusivamente para uma premiação, caso polêmico que ocorre em diversos festivais e 

concursos, mas particularmente no e para o Cannes Lions International Festival of Creativity. 

Mais à frente, falaremos mais detidamente sobre isso. 

A questão da premiação sempre foi um aspecto importante dentro do campo da 

propaganda, em especial do subcampo da criação publicitária, tendo se transformando em 

aspecto verdadeiramente crucial a partir de determinado momento de formalização do campo 

quando a publicidade criativa passou a ser o operador por excelência da dinâmica do campo. 

Mas, esse fato sempre teve um contraponto: se a propaganda é fundamentalmente um negócio 

desenvolvido para atender por sua vez o negócio do cliente que demanda o serviço, a questão 

da premiação seria secundária, se não mesmo prejudicial. Nesse sentido, lembremos uma 

frase famosa de Claude Hopkins: “Os redatores de anúncios abandonam seus papéis. 

Esquecem-se de que são vendedores e tentam ser artistas. Em vez de vendas, buscam 

aplausos”. (HOPKINS, 1966, p. 29). 

No Anexo 2, entregue digitalmente, encontra-se um quadro com as principais 

premiações, nacionais e internacionais consideradas pelo próprio campo como as de maior 

peso simbólico e aquelas nas quais uma distinção traz diversas repercussões, seja para os 

agentes pessoa física, seja para os agentes pessoa jurídica (agências, produtoras). 

Internacionalmente, o Cannes Lions International Festival of Creativity é 

unanimemente considerado como a premiação de maior capital simbólico no campo. Por isso, 

destacamos um fato de interesse dessa pesquisa. Em 2011 foi criada a categoria Effectiveness, 

que parece sinalizar uma situação paradoxal: por um lado, é uma categoria cujo foco é a 

distinção criativa e valoriza a carreira de quem criou a peça, e, por outro, a categoria se alinha 

com o momento atual de Cannes, que é o de valorizar o negócio da publicidade como um 

todo, o que inclui os anunciantes. Em outros termos, a categoria Effectiveness busca legitimar 

as peças/ações publicitárias que além da distinção criativa esperada para participar de uma 

premiação com tamanho capital simbólico como Cannes Lions International Festival of 

Creativity, trouxeram ao anunciante efetivos resultados mercadológicos. É como se, já em um 

estágio de maturidade dentro do campo, a criação publicitária precisasse resgatar, agora de 

forma objetivada simbolicamente, uma prática que foi desenvolvida como apoio à própria 

razão de ser da publicidade: a venda.  
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Do ponto de vista dos pressupostos analíticos deste trabalho, a categoria 

Effectiveness (da qual só pode participar a peça/ação que ganhou prêmio, em qualquer outra 

categoria no ano anterior, tendo sido, portanto, premiada com distinção criativa) parece 

representar a tentativa do subcampo da criação publicitária de continuar exercendo um papel 

de dominância dentro das forças antagônicas presentes no campo da publicidade. Se as 

instâncias simbólicas de premiação da publicidade recuassem diante dos reclamos dos 

anunciantes para que as verbas destinadas à publicidade de fato se refletissem em vendas, 

haveria uma evidente perda da sua capacidade de legitimação. O que a categoria Effectiveness 

parece demonstrar é que a resposta dessas instâncias simbólicas de premiação veio em forma 

de uma sobreposição simbólica, que agregou à consagração simbólica já consolidada uma 

outra, que, agora, contemplaria efetivos resultados em vendas. Estamos falando do conceito 

de eficácia em contraponto à criatividade, questão crucial no campo publicitário, que tem no 

Effectiveness uma manifestação dessa tensão relacional.  

Uma experiência comum no dia-a-dia da criação publicitária pode nos ajudar a 

elucidar brevemente esta questão. Diante de um briefing (pedido para que se desenvolva um 

trabalho), a criação pode escolher dois caminhos básicos: um deles responde direta e 

objetivamente ao briefing usando, para isso, recursos de criação que serão mais facilmente 

entendíveis pelo público-alvo primário da peça (adequação ao status cultural e ao repertório 

do público-alvo). Uma segunda maneira de criar irá também responder ao briefing, mas o fará 

de maneira a utilizar os recursos de criação, agora em um grau de excelência considerado 

mais criativo pelo público-alvo secundário, ou seja, os outros publicitários. A história do 

campo mostra que essas duas maneiras de criar trazem à tona, mais uma vez, a questão da 

criatividade como a resposta adequada (ou não) para gerar ou aumentar as vendas. 

A crescente importância estratégica representada pela propaganda criativa fez com 

que ela merecesse considerações até mesmo da parte de David Ogilvy – que chegou a criticar 

a existência da palavra criatividade – declarações importantes. Segundo Ogilvy, “O que a 

maioria dos clientes quer de uma agência são boas campanhas publicitárias. Colocamos a 

função criativa no topo das nossas prioridades” (OGILVY, 2006, p. 11). O publicitário 

inglês lembra em seu livro Confissões de um publicitário uma série de conselhos aos 

industriais dados por John Orr Young, um dos fundadores da Young & Rubicam, e entre esses 

conselhos destacamos: “O que conta é a verdadeira razão de ser da agência, a potência 

criativa” (OGILVY, 2006, p. 44).  
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A categoria Effectiveness não levanta apenas, no entanto, a questão da criatividade, 

mas – fiel ao nome da categoria – como essa criatividade pode ser medida em sua eficácia. 

Essa questão da efetividade/eficácia da propaganda, como dissemos diversas vezes, é 

recorrente no campo, que, para isso, desenvolveu diversos mecanismos para aferi-la. Um 

desses mecanismos é o teste: 

Teste tudo. A palavra mais importante no vocabulário da publicidade é 

TESTE. Se você pré-testar o seu produto com os consumidores e pré-

testar sua publicidade, terá sucesso no mercado.  (...) Teste sua promessa. 

Teste sua mídia. Teste seus títulos e ilustrações. Teste o tamanho dos seus 

anúncios. Teste a frequência. Teste o nível de investimento. Teste os 

comerciais. Nunca pare de testar, e sua publicidade nunca parará de 

melhorar. (OGILVY, 2006, p. 102) 

Positivista que era, Claude Hopkins dizia o mesmo: “Quase todas as perguntas 

podem ser respondidas pronta, econômica e definitivamente por uma campanha teste. E essa 

é a forma de respondê-las e não com discussões à volta de uma mesa.”. (HOPKINS, 1966, p. 

85). Em apoio a sua ideia, Ogilvy observa em 1987, na reedição de seu livro, que “De modo 

geral, meus preceitos (...) são tão válidos hoje como o eram em 1962” (OGILVY, 2006, p. 9), 

por um motivo simples: “a maioria baseada em pesquisa” (OGILVY, 2006, p. 9). Claude 

Hopkins conclui: mesmo que “(...) uma mensagem criativa [seja] muito melhor, (...) se for 

para escolher entre venda e aplauso, foque no objetivo do negócio.” (HOPKINS, 1966, p. 

29). 

David Ogilvy pensa de modo semelhante a Claude Hopkins: 

O (...) problema é que as agências de publicidade, principalmente na 

França, na Inglaterra e nos Estados Unidos, infestadas hoje em dia com 

pessoas que veem a publicidade como uma forma de arte avant garde. 

Eles nunca venderam nada em sua vida, sua ambição é ganhar prêmios no 

festival de Cannes. Eles seduzem seus infortunados clientes a gastarem 

milhões de dólares por ano para exibir a sua originalidade. Eles não estão 

interessados nos produtos que anunciam, e assumem que o consumidor 

também não está; então, eles quase nada dizem sobre suas virtudes. Na 

melhor das hipóteses são meros entretenedores, e frequentemente são 

medíocres até nisso. Muitos deles são diretores de arte que, voltados 

exclusivamente para o visual, nunca leem nada e tornam impossível para 

os consumidores ler o texto que eu escrevo. (OGILVY, 2006, p. 15) 

O conselho mandatário de Ogilvy “Teste Tudo” pertence a uma época em que a 

pesquisa fazia parte fortemente da formação discursiva. Era o início da década de 60 e a 

publicidade americana, como se sabe, caminhava para a revolução criativa que teve na figura 

de Bill Bernbach seu nome de maior destaque. No Brasil essa revolução chegou pouco depois 

e um dos fatos que marcaram essa transição foi a fundação do Clube de Criação. Nesse 
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contexto, podemos nos perguntar se a frase de abertura do Anuário 1 é uma afirmação ou uma 

provocação: “Ninguém pode jurar que este anuário vai virar um sucesso. Afinal, nem pré-

testado ele foi.” E a carta segue:  

O importante, nesta altura, também não é adivinhar se o anuário vai virar um best-seller ou não. O 

importante é que o Clube de Criação de São Paulo, fomentador, com muita honra, do movimento 

ideológico de valorização profissional da criação, está colocando nas prateleiras o seu mais requintado 

produto. (Carta 1) 

Relativamente à premiação, deve ser observado que a importância do Cannes Lions 

International Festival of Creativity para o campo da propaganda pode ser constatada na 

existência de uma prática que, aliás, não existe apenas no Brasil. Referimo-nos a um 

expediente criado por grande parte das agências para desenvolver peças visando 

especificamente a inscrição dessas peças no Cannes Lions. A consagração no Cannes Lions é 

um troféu de tamanha importância no campo que, todos os dias, profissionais de criação ao 

redor do mundo criam peças e campanhas pensando em inscrevê-las na Premiação. Em alguns 

casos, pode-se dizer que há uma inversão na lógica de produção do anúncio: o objetivo não se 

restringe a criar uma peça que atenda as necessidades mercadológicas do cliente, mas uma 

peça que poderia, por suas qualidades criativas, ser inscrita no Cannes Lions. Criar 

objetivando primeiramente a inscrição do trabalho no Festival (neste ou em outro) é uma 

atitude criticada por grande parte dos agentes do campo. Em certa medida esse fenômeno 

seria o responsável pelos casos de inscrição de peças “fantasmas”, peças que foram criadas e 

produzidas com o propósito exclusivo de ganhar um prêmio. Algumas dessas peças não são 

veiculadas na grande mídia, daí a terminologia de “fantasmas”, ou seja, tiveram uma 

veiculação muito limitada, vistas por algumas poucas pessoas, quando vistas. Quando uma 

peça nessas condições é inscrita e premiada gera-se um mal-estar que tem pelo menos três 

dimensões: 1) representa uma violação das regras de operação do campo; 2) traz à tona a 

questão da credibilidade da própria atividade publicitária; e 3) levanta questões éticas em 

relação à atividade da propaganda. 

Mesmo que o Cannes Lions seja o festival de maior capital simbólico no campo, a 

existência de tantos festivais no campo da propaganda motivou comportamentos por partes 

dos agentes que o próprio campo considera como distorcidos. No livro em que relata a 

história da Propaganda Criativa no Brasil, Gandra (s/d) traz o depoimento de uma série de 

profissionais para dialogar sobre esse tema, e nos lembra em particular: 

Que outra corporação humana (...) costuma massagear seu ego com tantos 

prêmios diferentes? Talvez só mesmo o cinema. Talvez nem mesmo ele. 
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A cultura de prêmios é outro fenômeno típico do meio. Está como que 

incrustada no DNA da propaganda. ‘Ainda conta muito em nosso 

ambiente uma espécie de premiômetro. Você vale o número de leões e de 

estrela que possui pendurados na parede’ acredita Hans Dammann. 

(GANDRA, s/d, p. 100) 

A exacerbação dessa situação levou Nizan Guanaes, nome altamente legitimado na 

publicidade nacional, a fazer uma recomendação que deve ser entendida dentro das tensões 

que caracterizam as lutas dentro do campo e as posições adotadas pelos agentes, posições 

aparentemente contrárias em relação à lógica operativa do campo, lembrada assim por Carlos 

Domingos: 

Para evitar a má influência dos troféus, Nizan Guanaes ensina que ‘o 

prêmio é algo que deve ser festejado efusivamente quando se ganha, 

chorado elegantemente quando se perde e esquecido rapidamente no dia 

seguinte em ambos os casos’. (DOMINGOS, 2003, p. 205). 

Produzir uma peça ou uma ação com o propósito exclusivo de ganhar um prêmio, ou 

na expressão usada pelo mercado “criar fantasmas”, é um tema também abordado nas Cartas 

que analisamos. Vejamos na Carta abaixo:  

 

Este é o 33° Anuário do Clube de Criação de São Paulo. O livro que traz o melhor da propaganda 

brasileira no último ano. Da publicada e aprovada propaganda brasileira. Um livro sem os anúncios e 

filmes inéditos, uma forma um pouco mais delicada de chamar nossos Gasparzinhos. Lindos e super 

criativos, mas que tinham como única função nos iludir. Aliviar nosso dia-a-dia de pesquisas, clientes 

medrosos e briefings medíocres. Precisávamos encarar a realidade. Aumentar a altura do sarrafo e 

levar para as salas de reunião as campanhas mais criativas que somos capazes de produzir. Vamos 

fugir da armadilha de se contentar com o medíocre para compensar depois com a frase: "Tudo bem, a 

gente faz para prêmio." A criação só terá valor se os nossos clientes perceberem que somente através 

de uma grande idéia se entorta um gráfico de vendas para cima. Que uma grande ideia diferencia uma 

marca da outra. Que criatividade funciona sem precisar desperdiçar milhões de mídia em campanhas 

déjà vu, com jingles meia-boca e filmes recheados de clichês e fórmulas prontas. (Carta 33) 

Se ganhar um prêmio é fácil, difícil é formar um profissional de criação. Domingos 

(2003) nos lembra disso, citando outro agente dominante no campo, Ruy Lindenbergh: “hoje 

em dia é mais fácil ganhar um Leão do que chegar a ser um bom profissional. Ganhar Leões 

pode ser fruto de sorte, formar um bom profissional pode levar 10 anos” (DOMINGOS, 

2003, p. 204). Muito antes dessa observação ter sido feita, ainda na década de 1970, Armando 

Mihanovitch já observava: “Hoje, quanto mais prêmios você coleciona maior a sua chance 

de ser contratado pelas agências. Antes, boas referências profissionais bastavam” 

(GANDRA, s/d, p. 100). 
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Neste Capítulo, vimos como a complexa questão da criação e da criatividade acabou 

por se constituir interessadamente como um dos principais operadores do campo como um 

todo. Em outros termos, o campo publicitário passou a ter seus mecanismos operatórios 

desenvolvidos tendo como centro a criação e a criatividade, demandando, assim, as estratégias 

igualmente mais interessadas dos agentes.  

Ao considerarmos a criação e a criatividade como o principal eixo operador do 

campo da propaganda, tivemos a oportunidade de discutir a efetividade em contraposição à 

criatividade das campanhas; as premiações; as etapas de avaliação de uma peça/ação 

publicitária; o gosto como instância de alto poder operatório e decisório; a autoria do trabalho 

publicitário. 
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PARTE 2 

 

CAPÍTULO 3 – EMPIRIA: ANÁLISE DAS CARTAS DOS PRESIDENTES  

Iniciamos agora a Parte 2 deste trabalho, dedicada à análise da empiria, 

organicamente dividida em dois corpora: Cartas e Peças. Em ambos, identificaremos os 

possíveis elementos responsáveis pela distinção criativa concedida às Peças premiadas. Nas 

Cartas buscaremos pelos elementos discursivos (sócio-históricos) relacionados a critérios e 

julgamento e nas Peças buscaremos os elementos técnicos (recursos criativos). 

Neste capítulo vamos analisar as Cartas dos Presidentes do Clube de Criação que 

abrem os anuários publicados pela entidade. Registre-se que, do total de 40 Anuários 

analisados, menos de 10% deles trazem também textos que tratam do processo de julgamento 

das peças publicitárias. Para nós, este fato por si só é digno de nota e registro aqui. Sabemos 

que nenhum campo tem interesse em discutir seus mecanismos operatórios internos, 

sobretudo aqueles relacionados a questões valorativas e classificatórias. Sabemos também, 

por outro lado, que se os ditos dizem muito sobre o campo e seus valores, os não-ditos o 

fazem de maneira igualmente eloquente – assim, o fato desses textos sobre os processos de 

julgamento das peças significarem pouco quantitativamente (menos de 10%) representam 

muito em termos qualitativos.  

As 40 Cartas publicadas constituem-se em um locus privilegiado para entendermos 

os valores, crenças e disputas do campo publicitário no período de 1975 a 2015 na perspectiva 

de uma entidade que, como vimos, é legitimada dentro do subcampo da criação publicitária.  

Registre-se que entre as 40 Cartas consideramos a Carta 5 como um objeto analítico 

privilegiado, pois ela apresenta um leque de enunciados que julgamos significativo para a 

formação discursiva da publicidade criativa. Foi a partir dessa Carta que elaboramos nosso 

dispositivo analítico, como veremos. 

A riqueza do material encontrado nas Cartas nos motivou a entregar digitalmente 

(Apêndice Empiria) todas as Cartas transcritas na íntegra que permitirá ao leitor, se desejar, 

identificar o contexto das partes que reproduzimos no presente trabalho.  

Fizemos a análise discursiva das Cartas seguindo o protocolo metodológico que 

inclui análise quantitativa (procedimento exigido pela sociologia bourdiana) e análise 

qualitativa (procedimento próprio da Análise de Discurso de linha francesa). Nosso protocolo 

analítico incluiu, assim, os seguintes passos:  
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Análise Quantitativa: 1) levantamento de termos e temas constantes nos textos das 

Cartas; 2) seleção dos termos e temas mais relevantes que seriam pesquisados em todo 

universo das cartas; 3) apontamento dos termos selecionados no texto integral das Cartas que 

se encontra no Apêndice (termos grafados em outra cor); 4) contagem dos termos e temas 

para elaboração do Quadro 5 - Termos e Temas que se encontra também no Apêndice 

Empiria. 

Análise Qualitativa: 1) leitura de-superficializada de todas as Cartas, seguindo as 

exigências da ADF; 2) identificação dos ditos e não-ditos, em cada Carta, referentes aos 

termos e temas selecionados anteriormente; 3) seleção de trechos das Cartas para o diálogo 

com a teoria.  

 

3.1  ANÁLISE QUANTITATIVA DE TERMOS E TEMAS PRESENTES NAS 

CARTAS 

Como se sabe, a obra de Pierre Bourdieu é rica em quadros que apresentam em 

números as observações que o autor fazia dos fenômenos sociais. Nossa análise das Cartas 

também poderá ser visualizada através de um quadro que quantifica as recorrências de 

temáticas observadas por nós. Se para Pierre Bourdieu (2004), “as palavras fazem as coisas” 

e, mudando as palavras, mudam-se as representações e as coisas, podemos observar, através 

de nosso levantamento, como os processos sócio-históricos de um campo vão se cristalizando 

por meio das e nas palavras, mais exatamente, através de vários termos e temas que se 

repetem em contextos determinados. 

Nas Cartas, entre os termos que mais se repetem, podemos destacar Critério, e 

Criação ou derivados dela (Criativo, Criativa, Criativamente, Criatividade), excetuando 

quando a palavra Criação aparece no nome do Clube ou do Anuário. Outro termo bastante 

utilizado e que merece destaque é Ideia – quando significar um diferencial que confere 

distinção à criação publicitária. Vale observar que a ideia de uma peça publicitária é tão 

valorizada na publicidade criativa que a imprescindibilidade dela aparece tanto no receituário 

de David Ogilvy quanto no de Washington Olivetto. Para Ogilvy, ela está entre os “onze 

mandamentos que você deve obedecer se trabalhar em minha agência” (OGILVY, 2006, p. 

110). Com o título de mandamento 2, ele observa: “A menos que a sua campanha seja criada 

em torno de uma grande ideia, ela fracassará”. Para Washington Olivetto, a avaliação da 

ideia é imprescindível na valoração de peças e ações criadas por sua agência, como citado 
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anteriormente neste trabalho. Pesquisamos também o termo originalidade, pela proximidade 

que ele tem com o conceito de criatividade. Entretanto, o termo não se mostrou, como 

veremos, relevante na formação discursiva das Cartas.  

Em relação aos temas mais discutidos nas Cartas, nossa análise resultou no seguinte 

levantamento: (1) Luta, Resistência e Ideologia; (2) Julgamento: metodologia, critério e 

justiça; (3) Memória, presente e futuro da criação publicitária; (4) Legitimidade e relevância 

do Clube de Criação, de seus agentes e do Anuário no subcampo da criação publicitária, 

tratando de temas como antecedentes, história e futuro da entidade. 

Por julgarmos relevante, extraímos da Carta 5 certos temas que aparecem em dupla 

com outros temas, que lhes servem ora de contraponto, ora de complemento. São eles: 

Criatividade versus Eficiência; Ideia versus Execução; Arte/artistas versus 

Técnica/profissionais. Pesquisando esses temas-duplos nas demais Cartas de nossa empiria, 

entretanto, pudemos observar que por mais que eles tenham se mostrado objeto de discussões 

candentes no debate, esses temas-duplos estão presentes nas demais Cartas de maneira 

bastante discreta, como mostra o Quadro 5 - Termos e Temas que se encontra no Apêndice. 

 

3.2  ANÁLISE QUALITATIVA DOS ELEMENTOS DISCURSIVOS ATRAVÉS DAS 

LENTES DA ADF 

Se, em termos quantitativos, a formação discursiva do espaço editorial das Cartas 

representa uma ínfima parcela da publicação como um todo, em termos qualitativos, é, nos 

termos da Análise de Discurso, uma cena de enunciação privilegiada. Nesta cena, o discurso 

irá materializar diversos conteúdos de diversas maneiras. Nesse sentido, apontamos que as 

Cartas funcionam – ou estão no lugar de fala na qual deveriam funcionar – como uma 

prestação de contas e uma justificativa para os resultados que serão apresentados nas páginas 

do Anuário. Notemos que essa prestação de contas se mostra na maioria das vezes de forma 

bastante discreta, ou seja, a ligação entre a Carta e o Anuário (Peças) não se dá de uma 

maneira causal transparente, mas, antes, opera ao nível da opacidade discursiva, na qual o 

sugerido e o não-dito prevalecem sobre o dito. O principal, contudo, é que elas funcionam 

como uma declaração de princípios e de alinhamento com esses princípios, no caso, os da 

formação discursiva da publicidade criativa. Em outras palavras, nas Cartas fica claro que a 

criatividade e a originalidade são os critérios mais importantes para decidir se uma peça/ação 

deve receber a distinção de uma Medalha de Ouro, Prata, Bronze, ou mesmo se deve entrar no 
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shortlist, sinalizado pela publicação do trabalho nas páginas do Anuário. Entretanto, em 

nenhum momento é dito nas Cartas o que faz um trabalho ser julgado como criativo ou 

original – é como se se chegasse a essa conclusão sem se passar pelo processo que chegou à 

conclusão. 

Não é possível fazer, contudo, uma analogia estrita entre as Cartas e o Editorial, 

espaço em que, em uma publicação propriamente jornalística, o veículo pode ser opinativo, 

ficando a função informativa para o restante da publicação. Mas, homologamente, podemos 

considerar que as Cartas do Anuário também podem ser opinativas. As Cartas são um lugar 

privilegiado – uma cenografia – para problematizarmos como a formação discursiva 

publicitária é interessadamente ideológica, dentro do campo, para utilizarmos a conceituação 

de Pierre Bourdieu de ideologia, e como as Cartas fazem parte elas próprias de uma memória 

discursiva publicitária, responsável por permitir que os agentes se identifiquem como 

pertencentes a esse campo, mesmo aqueles que tenham interesse em se sobrepor aos 

interesses conjunturalmente dominantes. Da riqueza do material representado pelas Cartas 

destacamos como de particular interesse a questão dos ditos e dos não-ditos, ou seja, do 

conteúdo que está explicitado na tessitura textual, mas sobretudo do conteúdo do qual pouco 

ou nada se fala, mas que o aporte teórico da ADF permite localizar. Esclarecemos, seguindo 

Orlandi: 

A formação discursiva se define como aquilo que numa formação 

ideológica dada (isto é, a partir de uma posição dada em uma conjuntura 

sócio-histórica dada) determina o que pode e deve ser dito. (ORLANDI, 

1996, p. 58) 

As formações discursivas são o próprio lugar da constituição do sentido, e  

(...) representam, na ordem do discurso, as formações ideológicas que 

lhes correspondem. É a formação discursiva que determina o que pode e 

deve ser dito, a partir de uma posição dada numa conjuntura dada. Isso 

significa que as palavras, expressões, etc., recebem seu sentido da 

formação discursiva na qual são produzidas. (ORLANDI, 1996, p. 108) 

Em outros termos, podemos dizer que não é possível entender uma palavra ou uma 

expressão em si, porque elas não significam senão na determinação ideológica “em que as 

palavras, expressões e preposições são produzidas (isto é, reproduzidas)” (ORLANDI, 1996, 

p. 108). Segundo Carrascoza, “optar por este ou aquele termo não é uma atitude arbitrária, 

mas sim ideológica” (2002, p. 33). E – acrescentamos nós – palavras e expressões também 

mudam de sentido de acordo com a posição que ocupa o agente, ou seja, o sentido também 

deve ter como referência a posição relativa do agente no campo. Mesmo porque, é necessário 

ter em mente que: 
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a formação discursiva não funciona como uma máquina lógica. Ao 

contrário, ela é uma unidade dividida, uma heterogeneidade em relação a 

si mesma. Há um deslocamento contínuo em suas fronteiras, em função 

das “jogadas” da luta ideológica, dos confrontos político-sociais. 

(ORLANDI, 1996, p. 109) 

Na análise que fizemos das Cartas consideramos antes de tudo a reflexão de Orlandi 

sobre o processo de de-superficialização: 

Há uma passagem inicial fundamental que é a que se faz entre a 

superfície linguística (o material de linguagem bruto coletado, tal como 

existe) e o objeto discursivo, este sendo definido pelo fato de que o 

corpus já recebeu um primeiro tratamento de análise superficial, feito em 

uma primeira instância, pelo analista, e já se encontra de-superficializado. 

Em que concerne esse processo de de-superficialização? Justamente na 

análise do que chamamos de materialidade linguística: o como diz, o 

quem diz, em que circunstâncias etc. Isto é, naquilo que se mostra em sua 

sintaxe e enquanto processo de enunciação (em que o sujeito se marca no 

que diz), fornecendo-nos pistas para compreendermos o modo como o 

discurso que pesquisamos se textualiza. Observamos isso em função de 

formações imaginárias (a imagem que se tem de um eleitor universitário, 

de um docente, de um candidato a reitor, de movimento social etc.), em 

suas relações de sentido e de forças (de que lugar fala "x", "y", etc.), 

através dos vestígios que deixam no fio do discurso. (ORLANDI, 2012, 

p. 65) 

Este primeiro tratamento do texto permite o adensamento analítico das Cartas, na 

medida em que possibilita considerar justamente o texto como discurso, como produção 

discursiva ideologicamente interessada. 

Para a AD a linguagem é uma mediação entre o homem e a realidade, a natural e a 

social (ORLANDI, 2012, p. 15). Como instrumento por excelência de mediação, a linguagem 

não apenas possibilita o entendimento da realidade, mas faz isso na medida mesma em que a 

constrói, e o faz por elaborados processos interativos de caráter simbólico. Desse ponto de 

vista, não faz sentido para a ADF procurar no discurso (seja ele qual for) um sentido 

verdadeiro. Antes, a Análise de Discurso busca “o real do sentido em sua materialidade 

linguística e histórica”. (ORLANDI, 2012, p. 59). Assim, fica claro o compromisso da ADF 

com a noção da ideologia no e do discurso. 

Antes dos estudos da ADF iniciados nos anos 60, Bakhtin já estudava os fenômenos 

da linguagem de forma semelhante. Segundo ele,  

(...) a palavra não é somente o signo mais puro, mais indicativo; é 

também um signo neutro. Cada um dos demais sistemas de signos é 

específico de algum campo particular da criação ideológica (...). O signo, 

então, é criado por uma função ideológica precisa e permanece 

inseparável dela. A palavra, ao contrário, é neutra em relação a qualquer 

função ideológica específica. (BAKHTIN, 2006, p. 37) 
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Sendo neutra, a palavra se caracteriza por uma plasticidade que faz com que ela só 

signifique em sentido ideológico, ou, em outros termos, levando-se em conta quem fala e de 

onde fala: 

As palavras mudam de sentido segundo as posições daqueles que as 

empregam. Elas “tiram” seu sentido dessas posições, isto é, em relação às 

formações ideológicas nas quais essas posições se inscrevem. 

(ORLANDI, 2012, p. 42-43) 

A Análise de Discurso, desde suas formulações iniciais, no final da década de 1960, 

tem se mostrado ela própria um discurso crítico altamente estimulante e propiciador de 

análises fecundas para as ciências sociais, particularmente para as ciências da comunicação. 

Os dispositivos teóricos da ADF permitem ver “Como os sujeitos são sociais e os sentidos 

são históricos, os discursos se confrontam, se digladiam, envolvem-se em batalhas, 

expressando as lutas em torno de dispositivos identitários” (GREGOLIN, 2007, p. 17). Essa 

reflexão de Gregolin aponta um dos pilares da ADF, a saber, sua relação de dependência 

umbilical com os processos históricos de constituição do saber. Não por acaso, na Análise de 

Discurso são abundantes as referências à ideologia, necessariamente presente em uma 

formação discursiva, o que pode ser percebido estudando-se o que seja uma enunciação, 

conceito fundamental na ADF. Segundo Baccega, enunciação é “o lugar onde ‘nasce’ o 

discurso, o lugar de onde ‘brota’ o discurso”. O enunciado “é a manifestação desse discurso, 

quer seja na modalidade escrita da língua, quer seja na modalidade oral” (BACCEGA, 

1995, p. 53). 

Para Dominique Maingueneau, 

A reflexão contemporânea sobre a linguagem afastou-se dessa concepção 

da interpretação dos enunciados: o contexto não se encontra 

simplesmente ao redor de um enunciado que conteria um sentido 

parcialmente indeterminado que o destinatário precisaria apenas 

especificar. Com efeito, todo ato de enunciação é fundamentalmente 

assimétrico: a pessoa que interpreta o enunciado reconstrói seu sentido a 

partir de indicações presentes no enunciado produzido, mas nada garante 

que o que ela reconstrói coincida com as representações do enunciador. 

(MAINGUENEAU, 2013, p. 22) 

Nos termos da Análise de Discurso, falar de enunciação é falar de cenografia. Mas, 

se há campos nos quais a questão da cenografia é mais facilmente percebível, Maingueneau 

observa que “O discurso publicitário é, com efeito, daqueles tipos de discurso que não 

deixam prever antecipadamente qual cenografia será mobilizada”. (MAINGUENEAU, 2013, 

p. 98-99). Observamos que a citação de Maingueneau refere-se à pluralidade possível de 
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cenografias do discurso publicitário: os múltiplos lugares onde as mercadorias podem ser 

mostradas, nas múltiplas mídias. Como dissemos, estamos utilizando o conceito de cenografia 

da Análise de Discurso aplicando-o nesta pesquisa a 3 cenografias diferentes: Clube de 

Criação, Cartas e Peças. Vale ressaltar, porém, que as cenografias Clube e Carta dão conta de 

um discurso sobre o campo publicitário. Já as Peças em si dão conta de um discurso 

publicitário propriamente dito. 

Segundo Maingueneau, a cenografia é um lugar de origem e legitimação do discurso, 

que é assim caracterizado por ela 

(...) a cenografia é ao mesmo tempo a fonte do discurso e aquilo que ele 

engendra: ele legitima um enunciado que, por sua vez, deve legitimá-la, 

estabelecendo que essa cenografia onde nasce a fala é precisamente a 

cenografia exigida para enunciar como convém, segundo o caso – a 

política, a filosofia, a ciência –, ou para promover certa mercadoria. 

(MAINGUENEAU, 2013, p. 98) 

As Cartas são, a um só tempo, cenografia e enunciação, e uma enunciação 

progressivamente bem-sucedida legitima cada vez mais sua cenografia – dizer o inverso seria 

igualmente correto. Segundo Maingueneau, 

(...) o discurso, desenvolvendo-se a partir de sua cenografia, pretende 

convencer instituindo a cena de enunciação que o legitima. O discurso 

impõe sua cenografia de algum modo desde o início; mas, de outro lado, 

é por intermédio de sua própria enunciação que ele poderá legitimar a 

cenografia que ele impõe. (MAINGUENEAU, 2012, p. 117) 

A cenografia da Carta, como qualquer cenografia obviamente, “é ao mesmo tempo, 

origem e produto do discurso” (MAINGUENEAU, 2012, p. 118). Caracterizando-se dessa 

maneira dupla, a cenografia “legitima um enunciado que, retroativamente, deve legitimá-la” 

(idem, ibidem). Ao estabelecer, dessa maneira, o lugar de onde se origina a palavra, a 

cenografia não poderia ser outra senão aquela que se caracteriza por ser justamente a 

cenografia requerida por essa palavra, o que confere uma cumplicidade a um só tempo lógica 

e metodológica. Maingueneau define que cenografia é ao mesmo tempo 

(...)  aquilo de onde vem o discurso e aquilo que esse discurso engrendra: 

ela legitima um enunciado que, por sua vez, deve legitimá-la, deve 

estabelecer que essa cena da qual vem a palavra é precisamente a cena 

requerida para enunciar nessa circunscrição. (MAINGUENEAU, 2012, p. 

71) 

Como constituinte de uma determinada formação discursiva (a da propaganda 

criativa), o texto das Cartas tem, como dissemos, vários temas que se repetem.  
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O aparato crítico da Análise de Discurso permite verificar nas Cartas a viva 

preocupação dos agentes dominantes do campo de normatizar o entendimento discursivo, 

definindo o que pode e o que deve ser entendido quando dizem o que dizem. Para tanto, é 

preciso definir também por quais critérios as palavras devem ser entendidas. Nesse sentido, a 

leitura das Cartas mostrar-se-á infrutífera, caso se procure nelas a explicitação dos critérios de 

avaliação e julgamento das peças. Devemos considerar inicialmente que  

A leitura, portanto, não é uma questão de tudo ou nada, é uma questão de 

natureza, de condições, de modos de relação, de trabalho, de produção de 

sentidos, em uma palavra: de historicidade. (ORLANDI, 1996, p. 9) 

Interessante notar que uma das demonstrações, recentes, que o Clube deu sobre o 

fato de não trazer seus critérios explícitos (nem mesmo nas Cartas publicadas nos Anuários) 

chegou aos sócios através de outra carta, desta vez enviada pelo correio. Em outubro de 2015 

a diretoria do Clube precisou se justificar não só aos sócios, mas a todo o campo publicitário 

por ter premiado uma peça que foi julgada pela opinião publica através das redes sociais como 

inadequada. A peça em questão era um calendário que parodiava os conhecidos calendários 

que trazem mulheres em trajes mínimos. Nesse caso, as fotos do calendário eram de 

transexuais e o conceito trabalhado ali era para se evitar falsificações. A peça que era assinada 

por um anunciante de peças originais para automóveis chegou a ser selecionada para entrar no 

Anuário, mas o Clube voltou atrás, retirou a distinção da peça e enviou uma carta, que se 

encontra no Anexo 3, entregue digitalmente, se desculpando pelo ocorrido. Nessa carta, 

assinada pelo Presidente do Clube, Fernando Campos, cujo trecho encontra-se abaixo, o 

Clube promete produzir um manual explicitando os critérios utilizados para conceder a 

premiação às peças: 

Há cerca de um ano falamos de produzir um manual para os jurados, falando de critério criativo, 

pertinência, e também ética e responsabilidade. Uma espécie de check-list formal que ajude a reduzir 

distorções e a subir mais o nível não apenas criativo, mas representativo do que premiamos. Por que 

ainda não fizemos? O de sempre: muito trabalho, pouco tempo, mas nada disso é desculpa. Faremos 

isso, e quem quiser participar está convidado. (Fernando Campos, Carta aos Sócios sobre Calendário 

com Transexuais, Anexo 3, entregue digitalmente.) 

 

A reflexão sobre a leitura não ser uma questão de “tudo ou nada” a que se referiu 

Orlandi nos permite problematizar um dos temas mais fascinantes possibilitados pelo aparato 

teórico da ADF, a questão do que consta no discurso e do que dele está ausente. Referimo-nos 

aos ditos e não-ditos. Como se sabe, o discurso dominante tende a ser mantenedor. Em outros 



156 

 

termos, se todo discurso oscila entre suas características parafrásicas (tendentes à 

manutenção) e polissêmicas (tendentes à introdução de novos elementos), tende nitidamente a 

privilegiar a primeira, por necessidade mesma de coesão do campo. Para que isso ocorra, as 

formações discursivas devem ser portadoras de determinadas características que vigem por 

aparecer de modo explícito ou, de forma ainda mais potente, por não se mostrarem de modo 

visível, mas nas entrelinhas. De modo objetivo, são, como dissemos, os ditos e os não-ditos. 

Nos termos do presente trabalho: quando a Carta diz textualmente criatividade referindo-se a 

uma peça, também está dizendo (sem dizer) que falta criatividade àquela que não a tem (e, 

portanto, não está presente nas páginas do Anuário). Por óbvio, a pergunta que se coloca, para 

além do elogio à criatividade e da crítica à falta dela, é: o que é o criativo e o que não é? Ou: 

por que é criativo aquilo que é considerado criativo? Haveria criatividade nas peças que não 

entraram no Anuário ou, por não terem entrado, essas peças não apresentaram o nível de 

criatividade exigido? Deixando de lado qualquer ideia substancialista que apontaria uma 

criatividade evidente por si própria, entendemos que temos de ir além dos lugares-comuns 

tradicionalmente definidores da criatividade – harmonia, bom gosto, ousadia, apuro formal, 

inventividade, originalidade etc. – para problematizar esses lugares-comuns enquanto critérios 

sociologicamente construídos. Segundo Orlandi, 

Quando se lê, considera-se não apenas o que está dito, mas também o que 

está implícito: aquilo que não está dito e que também está significando. E 

o que não está dito pode ser de várias naturezas: o que não está dito mas 

que, de certa forma, sustenta o que está dito; o que está suposto para que 

se entenda o que está dito; aquilo a que o que está dito se opõe; outras 

maneiras diferentes de se dizer o que se disse e que significa com nuances 

distintas etc. (ORLANDI, 1996, p. 11) 

Se “o subentendido depende do contexto” (ORLANDI, 2012, p. 82); se “(...) ao 

longo do dizer, há toda uma margem de não-ditos que também significam”; se “há sempre no 

dizer um não-dizer necessário” (idem, ibidem) é que “pelo simples fato de serem 

supostamente conhecidas pelos interlocutores, as leis do discurso permitem a transmissão de 

conteúdos implícitos” (MAIGUENEAU, 2013, p. 35). Em outras palavras, dizer 

explicitamente não é necessariamente necessário. A análise das Cartas permite constatar com 

facilidade como é desnecessário dizer o que eventualmente exporia as regras de 

operacionalidade do campo de modo explícito. Em outros termos, o campo conta com o fato 

de que a transmissão de conteúdos implícitos se dê através da incorporação das disposições. 

Aliás, em certos casos, o campo costuma tratar com severidade o agente que queira trazer à 

luz os conteúdos relativos às regras de operacionalização mesma do campo. 
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Os implícitos, por certo, não são objetivamente localizáveis, mas a repetição faz com 

que, mesmo não localizáveis, nem por isso deixam de participar da tessitura textual e, mesmo, 

estabilizarem-se (e contribuindo para o mesmo no discurso), participando do caráter 

parafrásico da formação discursiva. A repetida presença dos não ditos dá a eles caráter de 

legibilidade, por assim dizer. Segundo Pêcheux (1999, p. 55-56), “os implícitos não estão em 

lugar nenhum sob uma forma sedimentada e estável; é a repetição que dá a eles uma 

‘regularização’, sob forma de remissões, de retomadas e de efeitos parafrásicos”. 

O Anuário do Clube de Criação não se destina ao grande público, ao contrário, 

destina-se à comunidade de profissionais do campo publicitário. Isso diz muito, 

sociologicamente, mais exatamente, a competência com o qual o Clube de Criação impôs ao 

campo a seleção do melhor acontece porque, como ensina Bourdieu, “(...) a crença de todos, 

preexistente ao ritual, é a condição de eficácia do ritual. Prega-se apenas aos convertidos.” 

(BOURDIEU, 1998, p.105). Nos termos da ADF, notemos que “a magia das palavras”, que 

aciona o referido ritual, são convenções que regulam as relações entre sujeitos, destinando, a 

cada um, determinado estatuto na enunciação. 

Eni Orlandi lembra que “(...) a palavra discurso, etimologicamente, tem em si a 

ideia de curso, de percurso, de correr por, de movimento” (ORLANDI, 2012, p. 15). O que 

inclui a participação do analista: “(...) é preciso compreender que não há descrição sem 

interpretação, então o próprio analista está envolvido na interpretação” (ORLANDI, 2012, 

p. 60). Ou, em outras palavras da mesma pesquisadora: “historicidade do texto, mas também 

historicidade da própria ação da leitura, da sua produção” (ORLANDI, 1996, p. 9).  

Falar em interpretação é falar também em gêneros de discursos fechados e gêneros 

abertos. Para a ADF: 

Os gêneros de discursos fechados e os gêneros abertos: de um lado, 

discursos dos quais os leitores são escritores potenciais ou efetivos de 

enunciados do mesmo gênero (é o caso do discurso científico); de outro, 

discursos em que os leitores, em número muito mais restrito que os 

escritores, não estão em posição de escrever enunciados do mesmo 

gênero (é o caso de um jornal diário, por exemplo). Essa noção de 

“abertura” é de manejo delicado para os discursos constituintes; em 

filosofia, por exemplo, ela pode dizer respeito tanto à pretensão original 

dos textos de ser abertos ou fechados quanto à realidade de seu modo de 

consumo. (MAINGUENAU, 2012, p. 49) 

O que define a abertura ou o fechamento de um texto é a maneira pela qual esse texto 

constrói sua própria cena de enunciação, e cabe notar, segundo Maingueneau, que “um texto 

tem a pretensão de ser aberto ou fechado quando constrói sua própria cena de enunciação” 
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(2012, p. 49). Evidentemente, essa pretensão pode ou não ser verificada na prática, na medida 

em que seja bem-sucedido o agenciamento feito dos recursos necessários, incluindo a 

competência para influenciar os demais agentes. Essa competência, resultado das lutas dentro 

do campo, permite entender a relação entre o agente e a cenografia, o locus do discurso (o 

lugar de onde se fala). Mais que uma simples cena (no sentido teatral do termo), cenografia é 

ao mesmo tempo “quadro e processo” (MAINGUENEAU, 2012, p. 51). Assim, “o discurso 

implica certa situação de enunciação, um ethos e um código linguageiro (...) através dos 

quais se configura um mundo que, em retorno, os valida por sua própria emergência” 

(MAINGUENEAU, 2012, p. 51). Para Bakhtin, “qualquer que seja o aspecto da expressão-

enunciação considerado, ele será determinado pelas condições reais da enunciação em 

questão, isto é, antes de tudo pela situação social mais imediata” (BAKHTIN, 2006, p. 116). 

Assim, “a enunciação é de natureza social” (BAKHTIN, 2006, p. 113) e a palavra, “(...) um 

signo neutro, ou seja, a mesma palavra pode estar em vários discursos, já que ela só assume 

seu significado no jogo das realidades discursivas” (BAKHTIN, 2006, p. 64). Tornou-se 

célebre a reflexão do autor sobre o assunto: 

O ser, refletido no signo, não apenas nele se reflete, mas também se 

refrata. O que é que determina esta refração do ser no signo ideológico? 

O confronto de interesses sociais nos limites de uma só e mesma 

comunidade semiótica, ou seja: a luta de classes. (...) em todo signo 

ideológico confrontam-se índices de valor contraditórios. O signo se 

torna a arena onde se desenvolve a luta de classes. (BAKHTIN, 2006, 

p. 47). 

 

Para a Análise de Discurso, a compreensão de um objeto discursivo tem de levar em 

conta a produção de sentido que ele provoca. Nesse sentido, lembramos: 

(...) o discurso considera que as condições sócio-político-econômicas são 

fundamentais para seus estudos. Por isso, apropriam-se, como vimos das 

ciências sociais, sem descartar, porém, a base linguística. Afinal, são as 

leis internas do sistema linguístico que servem de base para o 

desenvolvimento dos processos discursivos, socialmente diferenciados. 

(BACCEGA, 1995, p. 51) 

O processo de produção de sentido deve considerar não apenas o que está sendo dito 

de acordo com condições determinadas, mas o que já foi dito e de certa forma esquecido, mas, 

que, na verdade, encontra-se cristalizado na memória discursiva. Orlandi apoiada nas ideias 

de Courtine coloca essa questão nos seguintes termos: 

(...) há uma relação entre o já-dito e o que se está dizendo que é a que 

existe entre o interdiscurso e o intradiscurso, ou, em outras palavras, entre 

a constituição do sentido e sua formulação. Courtine (1984) explicita essa 
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diferença considerando a constituição – o que estamos chamando de 

interdiscurso – representada como um eixo vertical onde teríamos todos 

os dizeres já ditos – e esquecidos – em uma estratificação de enunciados 

que, em seu conjunto, representa o dizível. E teríamos o eixo horizontal – 

o intradiscurso – que seria o eixo da formulação, isto é, aquilo que 

estamos dizendo naquele momento dado, em condições dadas. 

(ORLANDI, 2012, p. 32-33) 

Se “a análise do discurso não pode se fechar em um espaço homogêneo e 

compacto” (MAINGUENEAU, 2012, p. 26), o texto “(...) se constitui, portanto, no processo 

de interação” (ORLANDI, 1996, p. 21). Em outros termos, podemos falar de uma relação 

entre discurso e interdiscurso, expediente segundo o qual o discurso circula, ou, nas palavras 

de Maingueneau, “não haveria análise do discurso se não houvesse agrupamentos de 

enunciados inscritos nas fronteiras, mas por outro lado, também não haveria análise do 

discurso, se o sentido se fechasse nessas fronteiras” (2008, p. 25). Segundo Orlandi: 

Outro aspecto a se considerar em relação à incompletude é que, uma vez 

que se constitui na interação, o sentido do texto não se aloja em cada um 

dos interlocutores separadamente, mas está no espaço discursivo criado 

pelo (nos) dois interlocutores. Como a linguagem tem uma relação 

necessária com a exterioridade, a ideia de unidade (de todo) não implica a 

de completude: a linguagem não é uma coisa só e nem é completa. 

(ORLANDI, 1996, p. 22) 

O interdiscurso aparecerá nas cartas nos momentos, por exemplo, em que é 

mencionado que o Clube representa a memória da publicidade brasileira, assunto recorrente 

nas Cartas, como veremos mais à frente. 

 

3.2.1 FORMAÇÃO DISCURSIVA E FORMAÇÃO IDEOLÓGICA 

O conceito foucaultiano de formação discursiva nos permite analisar as práticas 

discursivas encontradas nas Cartas de nossa empiria. Antes, relembremos o conceito: 

No caso em que se puder descrever, entre um certo número de 

enunciados, semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os 

objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se 

puder definir uma regularidade (uma ordem, corelações, posições e 

funcionamentos, transformações), diremos, por convenção, que se trata 

de uma formação discursiva – evitando, assim, palavras demasiado 

carregadas de condições e consequências, inadequadas, aliás, para 

designar semelhante dispersão, tais como “ciência”, ou “ideologia”, ou 

“teoria”, ou “domínio de objetividade”. (FOUCAULT, 2002, p. 43) 
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O desenvolvimento posterior da obra do filósofo francês não se concentrou no estudo 

deste tema. Mesmo assim, os conceitos apresentados em Arqueologia do Saber representam 

uma contribuição seminal para os estudos da linguagem. Nesse sentido, destacamos que 

Gregolin (2007) assim sumariza a teoria do discurso de Foucault em A arqueologia do Saber: 

a) O discurso é uma prática que provém da formação dos saberes e que se 

articula com outras práticas não discursivas; b) Os dizeres e fazeres 

inserem-se em formações discursivas, cujos elementos são regidos por 

determinadas regras de formação; c) O discurso é um jogo estratégico e 

polêmico, por meio do qual constituem-se os saberes de um momento 

histórico; d) O discurso é o espaço em que saber e poder se articulam 

(quem fala, fala de algum lugar, baseado em um direito reconhecido 

institucionalmente); e) A produção do discurso é controlada, selecionada, 

organizada e redistribuída por procedimentos que visam a determinar 

aquilo que pode ser dito em um certo momento histórico. (GREGOLIN, 

2007, p. 14-15) 

Da riqueza da colocação acima destacaremos que se trata de uma escolha interessada, 

escolher dizer “aquilo que pode ser dito em um certo momento histórico”, como mostra o 

trecho selecionado da Carta 13. Nela, o presidente do Clube de Criação destaca o contexto 

histórico pelo qual o país estava passando de modo negativo e faz um paralelo com o sucesso 

que a publicidade brasileira estava alcançando em premiações no exterior. A Carta em 

questão é bastante longa e foi escrita totalmente em letras maiúsculas – procedimento formal 

que caracteriza um texto que “exige” ser lido muito atentamente: é como se o emissor 

estivesse gritando as palavras para que elas pudessem ser ouvidas pelos receptores. Depois de 

uma retrospectiva de fatos negativos do ano, um verdadeiro balanço, o texto insere a 

publicidade como sendo um dos aspectos positivos de todo aquele cenário, ou seja, em nossa 

análise, o autor escolheu interessadamente aspectos históricos que interessavam ao seu 

discurso. 

A Carta 13 nos permite utilizar o entendimento ampliado de formação discursiva 

proposto por Baccega (1995), ligando-o à possibilidade de ele se prender a formações 

ideológicas diferentes. Vimos também como essa ideia já estava presente em uma antiga (mas 

ainda atual) reflexão de Bakhtin, segundo a qual as palavras são “tecidas a partir de uma 

multidão de fios ideológicos” e que nela, palavra, são produzidas “lentas acumulações 

quantitativas de mudanças que ainda não tiveram tempo de adquirir uma nova qualidade 

ideológica, que ainda não tiveram tempo de engendrar uma forma ideológica nova e 

acabada” (BAKHTIN, 2006, p. 42). 
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Do pilar do marxismo veio a inspiração para o entendimento do conceito de 

formação ideológica, fundamental para a ADF. Uma formação ideológica é uma construção 

teórica que dá conta da constelação de interesses determinados. Ao nível do discurso, uma 

formação ideológica se manifesta justamente em uma formação discursiva. É possível 

entender que uma formação ideológica se prende a uma formação discursiva específica, ou 

entender que o conjunto de enunciados que caracteriza uma formação discursiva, mesmo que 

respeite as mesmas regras e normas, pode, segundo a visão de Baccega, ligar-se a formações 

ideológicas diferentes, como vimos anteriormente. 

Para a Análise de Discurso existe uma correlação entre uma formação ideológica e 

uma formação discursiva. Para Dominique Quessada, “A causa a que a publicidade serve tem 

a ver, sem dúvida, com os procedimentos de controle descritos por Michel Foucault, com os 

quais toda sociedade cerca a produção do discurso” (QUESSADA, 2003, p. 126). Em outras 

palavras, “Poder e linguagem estão intimamente mesclados, numa imbricação em que parece 

difícil definir qual dos dois constitui a causa do outro: quem detém as chaves da linguagem 

detém as do poder e vice-versa” (QUESSADA, 2003, p. 115). Nesse sentido, podemos notar 

no trecho selecionado da Carta 36 que o autor detém as “as chaves da linguagem” e as usa 

para apontar o que estaria atrapalhando o fluxo da criatividade, no caso a burocracia. 

Segundo Quessada, “A força do discurso publicitário engendra-se a partir desse 

cruzamento inédito. Pois o poder da publicidade encontra sua origem numa concepção 

singular e industrial da primeira de todas as mídias: a linguagem” (QUESSADA, 2003, p. 

119). E, antes da linguagem, a palavra: “Na sociedade, a palavra é o império da força” 

(QUESSADA, 2003, p. 30). 

Como vimos, a publicidade mantém com a palavra uma relação íntima e antiga. Esse 

fato pode ser constatado não apenas nos momentos formativos da atividade publicitária, nos 

quais a necessidade de uma abordagem mais racional tinha na palavra o suporte ideal, mas, 

mesmo quando a mudança de sensorium passou a ter na imagem esse suporte privilegiado. 

Em um ou outro caso, estamos falando da palavra como dispositivo ativador de determinadas 

percepções, que irá induzir a atribuição de determinados sentidos – mais racionais 

(descritivos) ou mais emocionais (lúdicos) – de acordo com as regras e as normas que irão 

caracterizar a formação discursiva em seus momentos específicos. Em outros termos, a 

atribuição de sentido é uma operação complexa que inclui a relação dos textos entre si (dentro 

de uma formação discursiva ou entre formações discursivas diferentes) e dos leitores desses 

textos, na medida em que todos eles encontram-se abrigados sob a mesma formação 
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discursiva, que permite assim que todos os agentes se reconheçam como pertencentes à 

mesma identidade discursiva. E se é possível falar de uma identidade discursiva é porque 

houve, para tanto, uma atribuição de sentido que tornou possível a existência dessa 

identidade. 

Para a Análise de Discurso, palavra, imagem, texto e formação discursiva são, 

portanto, construtos sociais. Se são sociais, isso significa dizer que o sentido nunca se esgota 

em si mesmo. Se falamos em termos de discurso, falamos em termos de dis-curso, ou seja, de 

um continuum, que faz da atribuição de sentido um objeto permanentemente aberto. Para a 

ADF, o processo de apropriação do sentido de um texto não é uma ação individual, melhor 

dizendo, é, mas de acordo com uma leitura social, que induz (sem determinar) a interpretação 

– interpretação que é condicionada ideologicamente. Ao produzir um texto – escrevendo-o ou 

o lendo – ocorre, segundo a ADF, uma leitura da qual o leitor não poderá ter a ilusão de que é 

o protagonista – é a ilusão discursiva a que se refere Pêcheux. Para a ADF, ao produzir ou ao 

ler um texto, o agente o faz dentro das condições possibilitadas pela formação discursiva a 

qual ele está subordinado e pela posição que ele ocupa, por assim dizer, e em função da 

quantidade de capital simbólico acumulado por esse agente. 

Falamos acima da questão da atribuição de sentido, e esse trabalho é também uma 

atribuição de sentido, que deve ser entendido de acordo com as palavras de Pêcheux: 

A análise do discurso não pretende se instituir como especialista da 

interpretação, dominando ‘o’ sentido dos textos; apenas pretende 

construir procedimentos que exponham o olhar-leitor a níveis opacos à 

ação estratégica de um sujeito (...). O desafio crucial é o de construir 

interpretações sem jamais neutralizá-las, seja através de uma minúcia 

qualquer de um discurso sobre o discurso, seja no espaço lógico 

estabilizado com pretensão universal. (PÊCHEUX, 1984, p. 15-17) 

A Análise de Discurso problematiza a espinhosa questão da relação de uma formação 

ideológica com os sujeitos: “embora referidas na totalidade, as formações ideológicas 

discursivas mascaram, no geral, suas articulações e não permitem ao indivíduo/sujeito a 

percepção dessa totalidade, alienando-o, portanto” (BACCEGA, 1995, p. 55). Isso porque 

“o que funda toda verdadeira análise do discurso é a opacidade do discurso, não redutível à 

língua, nem a instâncias sociais ou psicológicas.”. (MAINGUENEAU, 2012, p. 31). Como 

exemplo de opacidade do discurso, podemos citar um trecho da Carta 18 em que ao mesmo 

tempo em que o autor aparenta isenção, acaba por deixar transparecer (de forma opaca) uma 

posição.  
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As Cartas ocupam, como dissemos, o privilegiado espaço do Editorial, no qual um 

veículo apresenta sua visão de mundo, devidamente materializado pelo e no discurso – 

lembramos que uma visão de mundo relaciona-se com uma formação discursiva específica, e 

que os discursos dessa formação discursiva têm, nas palavras de Baccega, uma função 

específica: “(...) materializar as ‘visões de mundo’ das diferentes classes sociais (...)” 

(BACCEGA, 1995, p. 52). 

Além disso, as Cartas nos permitem trabalhar com um conceito fundamental na 

Análise de Discurso, os textos constituintes. Estes textos, de caráter fundacional, são 

responsáveis por conferir o ethos de determinada atividade. O respeito aos textos constituintes 

–“discursos que supostamente produzem os conteúdos em sua pureza” (MAINGUENEAU, 

2012, p. 49) – que pode se dar de diversas maneiras e em diversos graus [porque há 

“discursos que se limitam a resumir, explicitar etc., uma doutrina anteriormente constituída” 

(idem, ibidem)], permite ao grupo reconhecer-se como tal, bem como garante a própria 

continuidade da atividade em termos que sejam reconhecidos, aceitos e validados pelos 

agentes do grupo. De acordo com Gregolin e Baronas, há um “... retorno incessante a certos 

textos, que os presentifica e faz com que eles se conservem na memória de uma cultura, pois, 

como se tivessem inesgotáveis tesouros de sentido, têm de ser indefinidamente relançados, 

recomeçados.” (GREGOLIN, BARONAS, 2003, p. 52). Entre outras, essa é uma função 

primordial dos textos constituintes: servir para a constituição, a formação e a manutenção de 

determinada formação discursiva, em torno de determinados valores. Maingueneau faz uma 

observação sobre a possibilidade de considerar a literatura um discurso constituinte, que 

podemos homologamente relacionar ao discurso constituinte da propaganda, porque “não há 

motivos para a análise do discurso se desinteressar desse ou daquele tipo de discurso” 

(MAINGUENEAU, 2012, p. 41): 

A reflexividade fundamental, segundo a qual um discurso constituinte 

não pode obter autorização senão de si próprio, varia, na verdade, 

conforme o discurso considerado. A “constituição” não funciona de um 

único modo, ela adota tantos regimes quantos são os distintos discursos 

constituintes. Não é então porque não reflete seu fundamento sob o modo 

do conceito ou da revelação divina que a literatura não pertence a essa 

categoria. (MAINGUENEAU, 2012, p. 38) 

Como se sabe, certos discursos constituintes desfrutam de um privilégio concedido a 

poucos. É o caso do discurso filosófico, ou do jurídico, ambos de tradição milenar. O discurso 

publicitário constituinte é muito mais recente, o que não significa dizer que ele (texto 

constituinte publicitário) não opere de modo análogo ao discurso constituinte de campos há 

muito estruturados. Assim, a comunidade discursiva publicitária é cimentada por discursos 
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constituintes que, ao se reproduzirem especularmente (refratariamente) nos discursos que lhes 

seguem, dão continuidade a esta formação discursiva. A competência estratégica e discursiva 

dos agentes na imposição de seus recortes discursivos particulares pode fazer que, com o 

tempo, os textos por eles produzidos venham a se constituir, também eles, em textos 

constituintes. 

Um publicitário que assina uma Carta do Clube de Criação não o faz como tal, por 

mais consagrado que esteja no campo, mas o faz como presidente do Clube de Criação, e, ao 

fazê-lo (ao assinar uma Carta) está protagonizando um discurso que tem uma origem 

determinada, um texto constituinte. No final deste capítulo, analisaremos a Carta 1 como texto 

constituinte. Nela o Clube de Criação posiciona-se ao lado e, por isso, dá continuidade à 

formação discursiva que tem nos textos e ideias de Bill Bernbach seu texto constituinte. Essa 

filiação visa instituir o Clube de Criação como pertencente a determinada formação discursiva 

do campo publicitário (a da propaganda criativa).  

É possível constatar, no discurso publicitário do Clube de Criação, que, ao filiar-se à 

formação discursiva da propaganda criativa, ele está sinalizando ao campo como quer ser 

visto e, para isso, terá de respeitar o ethos específico dessa formação, com suas liberdades e 

seus constrangimentos. Observamos que “(...) aquele que é instituído sente-se intimado a ser 

conforme à sua definição, à altura da sua função” (BOURDIEU, 1998, p. 101). Dessa forma, 

Bourdieu levanta uma questão essencial para a operacionalização das práticas do campo a 

partir de atos de instituição. Em outras palavras, “a eficácia mágica desses atos de instituição 

é inseparável da existência de uma instituição capaz de definir as condições (em matéria de 

agente, de lugar ou de movimento etc.) a serem cumpridas para que a magia das palavras 

possa operar” (BOURDIEU, 1998, p. 60).  

Do mesmo modo, quando um publicitário assina uma Carta ele o faz instituído em 

determinada posição, ele está no lugar de fala do sujeito, no caso, da posição de presidente do 

Clube de Criação. Mas, não se trata de um sujeito discursivo único. Para Gregolin e Baronas, 

“não se trata, portanto, do sujeito empírico, nem do sujeito enquanto indivíduo. Esse ‘sujeito 

do discurso’ está inscrito na materialidade do texto, na maneira como ele aponta para seu 

autor” (GREGOLIN, BARONAS, 2003, p. 48).  

Baccega nos diz que  

(...) quando falamos em subjetividade, não podemos perder de vista que 

ela é formada a partir da materialidade constituída pela manifestação dos 

vários discursos, instituindo um eu plural, o qual, por sua vez, 



165 

 

manifestará, num movimento espiralado, sua reelaboração desses 

discursos. (BACCEGA, 1995, p. 23) 

Ao se filiar à determinada formação discursiva, um autor estará se inserindo também 

em uma memória discursiva que o interpela constantemente, que solicita sua interpretação. 

Em Sentido, sujeito e memória: com o que sonha nossa vã autoria?, Gregolin observa: 

De onde vem a estranha familiaridade que certos textos parecem evocar, 

como se estivessem sempre à espera de interpretação, reclamando 

leituras, expondo ao leitor a direção dos seus sentidos? Por que alguns 

textos, ao contrário, evocam estranhezas, dispõem enigmas, guardando-se 

para certos leitores que possam restabelecer os seus trajetos de leitura? 

(GREGOLIN, BARNONAS, 2003, p. 47) 

Gregolin analisa como dois textos – Lição sobre a Água e Hamlet – dialogam entre 

si, discursivamente. No primeiro, o autor, Antônio Gedeão, escreve sobre o “cadáver de 

Ofélia” cerca de 500 anos depois de Shakespeare ter escrito sobre o suicídio da personagem. 

Esse “retorno incessante a certos textos” (GREGOLIN, 2003, p. 52) só é possível por eles 

fazerem parte da “memória de uma cultura”. A autora observa que nem mesmo Shakespeare 

deve ser visto como o início do processo, na medida em que  

Ao enunciar e constituir-se na função-autoria, Shakespeare se insere em 

uma rede de formulações que o antecederam – os discursos orais, a 

legenda, o discurso histórico – como espirais em que confluem a 

memória mítica, a memória histórica e a memória social, e nelas as 

figuras de Hamlet, de Ofélia e de outros atores cristalizam narrativas de 

reis e de reinados. (GREGOLIN, BARNONAS, 2003, p. 53) 

Por certo, nas Cartas ocorre fenômeno discursivo semelhante: nelas, veem-se 

cristalizadas diversas situações discursivas, independente de qual seja o presidente-autor das 

mesmas. 

Lembrando Foucault, Gregolin observa como o filósofo francês aborda a questão da 

retomada de determinados enunciados e autores, destacando que não há propriamente um 

ponto de partida, “(...) mas que a volta de certos enunciados configura-se como uma simples 

recitação que, no entanto, tem a função de reafirmar discursos, textos e autores” 

(GREGOLIN, BARNONAS, 2003, p. 55). 

Ao escrever uma Carta, o publicitário está na função-autor (Foucault), ou seja, 

encontra-se inscrito discursivamente como presidente do Clube de Criação. A inscrição é um 

instituto exemplar: ao escrever a Carta, o publicitário o faz enquanto presidente do Clube de 

Criação, mas esta posição distintiva não permite que ele escreva em seu próprio nome (ainda 

que assine a Carta), não se trata, portanto, de um trabalho que possa ser qualificado como 

propriamente autoral, no sentido corriqueiro do termo. Antes, ele está dando continuidade a 
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uma tradição discursiva enquanto enunciador-modelo cuja prática está delimitada (mas não 

limitada) à posição que ocupa – justamente a de presidente. Em outras palavras, o espaço 

editorial da Carta é o lugar de fala a partir do qual o texto escrito inscreve-se de maneira 

privilegiada na comunidade discursiva publicitária. Em outros termos, “A fala é sempre 

produto de um indivíduo social, já que os significados nada mais são, como vimos, que 

‘contratos’ estabelecidos entre sujeitos organizados socialmente. Implica participação: há o 

que fala, há os que ouvem.” (BACCEGA, 1995, p. 40). Não por acaso, o discurso do 

presidente, seja ele quem for, é “o ‘discurso magistral’ é professado no tom de evidência 

(“não é de modo algum por acaso”, “é claro que”, “evidentemente”, “não há dúvida de 

que”, “não é por acaso” etc.)” (Bourdieu, 1998, p. 168). 

A formação discursiva publicitária apresenta desafios analíticos diferentes dos 

desafios do discurso filosófico ou jurídico, particularmente se considerarmos, no caso aqui 

analisado, que essa formação filia-se à formação discursiva do capitalismo, do consumo e 

mais especificamente da publicidade criativa, na qual o conceito de criatividade ocupa papel 

fundamental. Seria razoável esperar criatividade no discurso das Cartas? Se sim, de qual 

criatividade deveríamos falar? Como vimos até aqui, as palavras não existem independentes, 

uma das outras. Ao contrário, todas elas são dependentes de formações discursivas e de 

formações ideológicas. Assim, podemos constatar que o texto de uma Carta que se filia à 

formação discursiva da publicidade criativa é, a um só tempo, criativo e não-criativo, na 

medida em que, se ousa alguma criatividade, traz em si os marcadores de pertencimento à 

formação discursiva à qual pertence, na qual se veem os ecos dos textos constituintes que o 

antecederam, particularmente os chamados arquitextos, fundacionais por excelência. É 

possível constatar, contudo, certa transgressão, ou seja, certo distanciamento da formação 

discursiva à qual está particularmente ligado. 

Até aqui, observamos diversas vezes a relação, no sistema produtivo capitalista, entre 

produção, consumo e propaganda. E mesmo quando a propaganda utilizou, em seus 

primórdios, de recursos fundamentalmente descritivos, antes, portanto, do desenvolvimento 

da propaganda criativa e de suas múltiplas possibilidades criativas, estávamos certamente 

diante de um discurso. E assim, fazemos nossas as palavras de Lagneau: “Desde que tomamos 

a publicidade pelo que ela é antes de tudo, isto é, um discurso, a pergunta que propomos é 

essa: sua linguagem é específica?” (LAGNEAU, 1974, p. 116). Ao considerarmos a 

propaganda como um discurso, temos pela frente ao menos dois grandes desafios analíticos: 

entender a especificidade da sua linguagem e entender essa especificidade nas lógicas de 
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produção e do consumo, e como essas instâncias se relacionam dialeticamente ao nível 

discursivo. Uma reflexão coerente deve começar perguntando: se o discurso publicitário se 

insere dialeticamente no sistema capitalista, como é a relação entre essas duas instâncias? 

Segundo Hansen,  

Distante do que poderíamos presumir, não é o criativo quem delimita os 

sentidos no processo criativo do discurso publicitário. Pelo contrário, não 

é o sentido que se assujeita a ele, mas é ele quem se assujeita ao sentido 

dominante, que não é o seu, mas sim da formação discursiva capitalista, 

em que o processo criativo do discurso publicitário está inscrito. 

(HANSEN, 2013, p. 126) 

Eis aqui um paradoxo interessante: ao mesmo tempo em que o discurso pertence à 

formação discursiva do próprio discurso publicitário e a autoria estaria, assim, diluída nela, 

não podemos ignorar o fato de que o autor da peça/ação imprime a ela sua ideologia 

particular. Esse é um assunto bastante atual por conta, por exemplo, da crítica que a 

sociedade vem fazendo – principalmente nas redes sociais – em relação aos discursos 

politicamente incorretos. O exemplo mais notório é visto nos comerciais de cerveja com 

abordagens sexistas (tema que não será abordado nesta tese). Em outras palavras, apesar da 

autoria estar diluída na própria formação discursiva, quando a sociedade se sente agredida 

pela abordagem de determinada peça/ação, o autor, que, nos termos da AD, é mais uma 

função do que uma pessoa, é identificado e pode ser criticado. Observemos, contudo, que essa 

identificação pode ser de fato pessoal, mas é toda a formação discursiva circunstancial 

daquele momento que está de fato em questão. 

Santos vê a questão dessa maneira:  

Sabemos que toda e qualquer forma de comunicação ocorre para que um 

determinado objetivo seja alcançado. Essa natureza da linguagem sempre 

ideologizada, no que concerne à publicidade e à propaganda, se torna 

ainda mais visível. Afinal, toda mensagem publicitária tem por objetivo 

atender aos objetivos econômicos das empresas anunciantes. (SANTOS, 

2006, p. 74) 

O mesmo autor observa a necessidade de entendermos as premissas que a linguagem 

adquire, discussão particularmente fecunda para entendermos a formação discursiva da 

publicidade criativa e seu papel: 

É sabido que a dimensão lúdica da linguagem não é mérito, e tampouco 

se constitui em atributos apenas da ordem do literário. A linguagem da 

ordem do simbólico também, cada vez mais, vem sendo construída sob 

novas premissas: seduzir, provocar o estranhamento no sujeito para, 

então, cumprir um novo papel. (SANTOS, 2006, p. 72) 
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Como vimos, a partir do momento em que a propaganda criativa foi se impondo para 

fazer frente à comoditização de produtos e serviços, já não era mais possível falar em 

funcionalidade discursiva estrito senso. Sem se referir propriamente à propaganda criativa, 

Zozzoli observa abaixo que as formas de discurso são responsáveis pela produção de sentido 

de produtos e serviços: 

Ao entender que a marca não somente transmite sentido mas 

principalmente produz sentido, há de se considerar, então, as formas de 

seu discurso (não somente linguístico e extralinguístico, mas também 

linguageiro – todas as formas de linguagem – e ‘extralinguageiro’), por 

julgá-las representar, justamente como em um holograma, todos os 

elementos dos atos de linguagem da marca, tanto no nível tecnológico 

como nos níveis epistemológico, socioeconômico, cultural etc. 

(ZOZZOLI, 2006, p. 95) 

Ao falar que a marca produz sentido, Zozzoli já adianta uma das características do 

discurso publicitário, justamente a capacidade de produzi-lo (o sentido). Ao lembrarmos que 

esse fato atinge evidentemente todas as marcas, cujos produtos e serviços são altamente 

comoditizados, estamos diante não mais de um mundo de produtos (como já se chegou a dizer 

que era a sociedade), mas de um mundo de marcas. Zozzoli, para dar conta desse novo 

espaço, sugere um neologismo, “marcasfera”: 

A marca não é, portanto, concebida dentro de uma compreensão restrita 

da teoria do posicionamento (Ries e Trout) ou da teoria do branding 

(Aaker), mas apreendida e entendida em uma visão ampliada, que 

transcende o conceito de segmentação de mercado, ao perceber o 

mercado de bens simbólicos como a marcasfera em que atuam as marcas 

não somente comerciais, mas também representantes de outros setores da 

esfera pública. (ZOZZOLI, 2006, p. 90) 

A necessidade de diferenciação só pode ocorrer em um espaço simbólico, já que, 

como vimos, seria inviável, economicamente, que os produtos se diferenciassem por suas 

características próprias. Essa diferenciação se dá ao nível da linguagem: 

A publicidade ocupa o centro do sistema de produção dos objetos e de 

gestão da circulação destes: simultaneamente, discurso pelo qual todo 

objeto deve doravante ser posto em circulação dentro do coletivo e – 

como prática discursiva ou “objeto cultural” – ela mesma objeto 

circulante enquanto tal dentro do coletivo. (QUESSADA, 2003, p. 15) 

Nossa análise parte do pressuposto de que “Por trás da concepção publicitária do 

discurso, desenham-se importantes questões relativas à natureza e ao estatuto da linguagem” 

(QUESSADA, 2003, p. 125).  
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Um aspecto que precisa ser problematizado diz respeito à relação mantida entre os 

discursos fundadores e o que Pêcheux denomina de “escuta das circulações ordinárias do 

sentido” (GREGOLIN, 2004, p. 130). Podemos entender essa expressão como uma crítica de 

Pêcheux às teorias unitárias e globalizadoras (o autor se refere especificamente aos projetos 

científicos totalizadores). Segundo o autor francês, esses projetos científicos, verdadeiras 

“máquinas de saber”, foram sendo desenvolvidos para controlar as “ameaças multiformes do 

real”, motivados pela necessidade de um mundo “semanticamente normalizado”, que poderia 

ser controlado por meio de “um saber que unificaria a multiplicidade heteróclita das coisas-

a-saber em uma estrutura representável homogênea” (GREGOLIN, 2004, p. 148-149). 

Assim, é necessário desenvolver uma dupla capacidade de oitiva relativamente a qualquer 

texto de qualquer formação discursiva, que considere não apenas a leitura dos “Grandes 

Textos”, mas também as “falas que vêm de baixo”, os discursos do cotidiano (GREGOLIN, 

2004, p. 150). Essas “falas que vêm de baixo”, como os “Grandes Textos” são, ambos, objeto 

de interpretação, exercício inerente à escrita da história, mas feita sempre posteriormente, 

como resultado de uma série de leituras que, ao terem sido feitas, inclinam-se tendencialmente 

– como todo processo histórico – a estabilizar a memória, cristalizando modos interpretativos 

que tendem também a repetir-se constituindo “(...) redes de memória [que] evidenciam as 

articulações entre práticas discursivas e a produção de identidades” (GREGOLIN, 2004, p. 

13). Assim, mesmo em se tratando de uma formação discursiva que se caracterizaria (ou que 

gostaria de se ver caracterizada) pela criatividade pura, historicamente descontextualizada, a 

formação discursiva publicitária, da qual as Cartas fazem parte, tende antes para a 

manutenção de certa regularidade de produção e de leitura, incluindo uma maneira canônica 

de ver a criatividade. Esse quadro não impede que dessa leitura canônica façam parte as “(...) 

circulações ordinárias do sentido”, ainda que sua presença no discurso seja nitidamente 

menor do que o sentido produzido em consonância com os “Grandes Textos”. Em outras 

palavras, sempre há espaço para outras leituras, mas para que as circulações ordinárias 

ganhem corpo no texto canônico é necessário, por exemplo, que esses sentidos ordinários 

sejam apresentados por algum agente com capital simbólico necessário para tanto. Como 

regra geral, podemos dizer que as novas leituras, ao serem apresentadas, não podem ser em 

uma medida que comprometa a estabilidade do campo, mesmo que esta seja, como sabemos, 

instável – essa instabilidade refere-se às disputas pela posse do capital simbólico pelos 

agentes, pela capacidade de influenciar dentro do campo, mas esses novos efeitos de sentido 

não podem descaracterizar fortemente a formação discursiva ela mesma. Para Gregolin, 
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(...) o processo de inscrição do acontecimento no espaço da memória traz 

tensões e pode criar diferentes efeitos de sentidos, numa relação dialética 

entre o “mesmo” e o “outro”: na repetição literal da identidade material, 

ao mesmo tempo em que a repetição assegura o espaço de estabilidade de 

uma vulgata parafrástica, pode provocar uma divisão da identidade 

material, já que sob a materialidade do mesmo abre-se o jogo da metáfora 

que perturba a memória e a descristaliza. (GREGOLIN, 2004, p. 56) 

Os agentes-modelo que assinam as Cartas parecem colocar na prática o procedimento 

que a teoria prevê para eles: o de exercer determinada influência dentro do campo, 

apresentando novas possibilidades de leituras, com o cuidado de não descaracterizar a 

formação discursiva. 

Nesse sentido, as Cartas problematizam recorrentemente essa questão entre a 

continuidade de certo modo de produzir o texto (escrevendo-o ou lendo-o) e a instauração de 

uma nova maneira de produzir esse mesmo texto. Assim, não é por acaso que a leitura de 

determinadas Cartas nos trazem à memória certos textos, ao mesmo tempo que a leitura de 

outros textos também abrigados no espaço das Cartas provoca o sentido oposto, desregulando 

o processo parafrásico, ativando o caráter polissêmico da formação discursiva. Como 

dissemos antes, Gregolin tematiza a questão provocando: “De onde vem a estranha 

familiaridade que certos textos parecem provocar?” (GREGOLIN, 2004, p. 47).  

Assim, a interpretação que se dá entre os textos constituintes e os textos que, 

tributários dessa origem, irão dialogar com eles só pode ser feito desta maneira dependente – 

para Baccega, o sujeito que fala (ou o que interpreta) pode ser um “indivíduo social 

autônomo, porém não independente” (BACCEGA, 1995, p. 14). O grau de adesão aos 

discursos (constituintes ou não), ou o grau de distanciamento deles, depende de uma série de 

arranjos dentro do campo, que envolve elaborados raciocínios estratégicos, o sentido do 

pertencimento ao campo, a capacidade discursiva – tudo girando em função do capital 

simbólico que permite ao agente maior ou menor grau de ousadia. 

Carta  

13 O BRASIL CHEGOU A 1987 COM UMA DAS MAIORES DÍVIDAS EXTERNAS DO 

MUNDO (...) NENHUMA OUTRA NAÇÃO COM AS NOSSAS CARACTERÍSTICAS 

CONSEGUE MANTER UM PADRÃO TÃO ALTO DE CRIATIVIDADE. NÃO ME 

PERGUNTEM POR QUE OU COMO, MAS CONSEGUE. (...)  O QUE MOSTRA QUE OS 

NOSSOS PROFISSIONAIS DE MARKETING E PROPAGANDA SÃO 

EXTREMAMENTE MAIS COMPETENTES DO QUE AQUELES OUE OS GOVERNAM.  

 

18 Não estou nem um pouco interessado em saber se a agência A teve um ano muito abaixo da 

sua expectativa, comparada com a agência B, e nem se o profissional X conseguiu emplacar o 

dobro das peças que o profissional Y. 1992 viu as agências tradicionalmente mais criativas 

confirmarem sua qualidade. 1992 viu essas agências, de um modo geral, obterem melhores 
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resultados em faturamento do que agências sem tradição criativa. 1992 viu agências sem 

tradição criativa mudarem totalmente de rumo e investirem, sem restrições, num modelo cem 

por cento baseado em boa criação.  

 

36 O que eu vejo é a morte da intuição. Lentamente. Morosamente. Como só uma burocracia 

competente e aplicada consegue executar. A papelada corre nos trâmites administrativos das 

mesas de compras. Na formalidade extrema do regulamento das pesquisas. Pelos excessos de 

hierarquias sem lógica dentro de agências e clientes. (...)  A ponto de minar a intuição de tal 

forma que não sobre nada. (...)  E as leis variam de acordo com os interesses. Mais um golpe 

sujo da burocracia. Está cada vez mais chato.  

 

 

3.2.2 COMUNIDADE DISCURSIVA 

Por comunidade discursiva, entendemos aqui um determinado continuum discursivo 

em torno do qual se agrupam os agentes do campo. A comunidade discursiva tem forte 

relação com o pertencimento desses agentes. No caso deste trabalho, a comunidade discursiva 

publicitária é particularizada por três grupos de agentes do campo que se relacionam com 

nossos dois corpora 1) os presidentes do Clube que assinam as Cartas, ou que assinam juntos 

o texto transcrito do debate no Anuário 5; 2) os profissionais presentes nas fichas-técnicas das 

Peças premiadas, que serão analisadas no capítulo seguinte e 3) os profissionais que 

participaram do júri que concederam prêmios às Peças.  

A comunidade discursiva, de fundamental importância dentro do quadro teórico da 

Análise de Discurso, pode ter sua “presença” percebida ao longo de todo o trabalho em 

análise, e, por certo, particularmente nas Cartas. Interessante ressaltar que em algumas Cartas 

a comunidade discursiva é ampliada e o autor agrega outros campos no discurso.  

Na Carta 19, há um paralelo entre dois campos, o publicitário e o esportivo. Eufórico 

em função da conquista brasileira do tetra campeonato de futebol, o autor faz um paralelo 

entre o sucesso no campo futebolístico e o desempenho da publicidade brasileira no Festival 

de Cannes, no qual se pode ler como o sucesso não é uma conquista individual, mas abrange 

todo um grupo/comunidade (no caso, dois grupos, o futebolístico e o publicitário). Na Carta 

23, o presidente traz para sua fala a relação da comunidade publicitária com as comunidades 

da política, da arte e da mídia em geral. E na carta 27, é a comunidade dos anunciantes que é 

incluída.  

Nas três Cartas citadas, a inserção de outros campos nos discursos muito no diz sobre 

as escolhas ideológicas e interessadas de seus autores. Lembremos através de Orlandi, a 

relação que a Análise de Discurso estabelece com a busca de sentido do texto:  
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Diferentemente da análise de conteúdo, a Análise de Discurso considera 

que a linguagem não é transparente. Desse modo ela não procura 

atravessar o texto para encontrar um sentido do outro lado. A questão que 

ela coloca é: como esse texto significa. Há aí um deslocamento, já 

prenunciado pelos formalistas russos, onde a questão a ser respondida não 

é o “quê”, mas o “como”. (ORLANDI, 2012, p. 17-18) 

Para a ADF não há nenhum mistério em letras ou palavras, nem o possível 

conhecimento a um só tempo presente e oculto nos textos constitui-se em um processo 

cifrado, a ser transmitido para uns poucos e raros decifradores futuros. Segundo Orlandi,  

[A AD] também não procura um sentido verdadeiro através de uma 

‘chave’ de interpretação. Não há esta chave, há método, há construção de 

um dispositivo teórico. Não há verdade oculta atrás do texto. (ORLANDI, 

2012, p. 26) 

Enunciar é um ato complexo, que, para além da mera transmissão de ideias, 

configura-se antes como lugar especial de legitimação, ideologicamente considerada. Para 

Maingueneau, “(...) enunciar não é somente expressar ideias, é também tentar construir e 

legitimar o quadro de sua enunciação” (MAINGUENEAU, 2013, p. 103). 

A legitimação de determinado quadro de enunciação é uma operação complexa 

porque “nada garante que o que ela [a pessoa que interpreta] reconstrói coincida com as 

representações do enunciador” (MAINGUENEAU, 2013, p. 22) – o que inclui a participação 

de todos os agentes do campo, inclusive quem, como nós, realiza um trabalho em nível 

acadêmico. Tendo essa observação em mente, parece-nos pertinente deixar registrada a 

atitude reincidente por parte dos presidentes do Clube de trazer os anunciantes para a 

formação discursiva e para a cenografia das Cartas, como acontece na Carta 27, afinal eles são 

parte importante do processo, pois deles depende a autorização para veiculação das peças 

publicitárias, mesmo que, muitas vezes, sejam criticados porque teriam uma visão muito 

focada no marketing e nas vendas, o que impediria – segundo a formação discursiva da 

publicidade criativa em contextos de premiação – uma abordagem mais criativa da peça, 

como já dissemos neste trabalho.  

Para a Análise de Discurso, o processo comunicacional não é um circuito no qual a 

informação transite de um polo a outro. Trata-se antes de um processo coletivo de construção, 

no qual o capital simbólico é desproporcionalmente distribuído, de acordo com a competência 

dos agentes na ocupação das cenografias de maior ressonância no campo.  

Cenografias têm suas formações discursivas particulares, que vão construindo ao 

longo do tempo identidades discursivas próprias e essas identidades discursivas são úteis 



173 

 

socialmente porque, como lembra Gregolin (2007, p. 17), constituem maneiras de pensar e 

agir que inserem o agente na “comunidade imaginada”. No presente trabalho, a comunidade 

imaginada presente nas três cenografias (o Clube de Criação, as Cartas e o Anuário - Peças 

premiadas) poderia ser descrita como composta por profissionais de criação (sócios e 

dirigentes da entidade), profissionais de marketing que trabalham nos anunciantes e 

profissionais que trabalham em fornecedores do segmento, como produtoras de comerciais, 

por exemplo. 

A instituição dessas três “comunidades imaginadas” nos permite tematizar duas 

noções fundamentais da Análise de Discurso, a de arquienunciador e a de polifonia. Segundo 

Maingueneau,  

A noção de arquienunciador provém do estudo da enunciação teatral. 

Serve para caracterizar a relação entre o dramaturgo, o autor de uma peça 

(arquienunciador) e os diferentes locutores que são seus personagens. 

(MAINGUENEAU, 2013, p. 176) 

Sobre a polifonia, o mesmo autor diz que há sobre ela diversas teorias que 

(...) estabelecem para si mesmas a missão de responder a questões como 

as seguintes: como se manifestam essas “vozes” em um enunciado? Que 

relações estabelecem elas entre si? Que relações estabelecem elas com o 

locutor que as torna audíveis? (MAINGUENEAU, 2013, p. 166) 

 

Mais à frente neste mesmo capítulo retomaremos os conceitos de arquienunciador e 

polifonia. 

Abaixo seguem os trechos das Cartas comentadas nesta seção: 

Carta  

19 (..) Faz pouco mais de uma hora que a seleção brasileira de futebol conquistou o tetra. (...) O 

Brasil tem, felizmente, uma longa tradição de sucesso em vários tipos de esporte. Mas, na 

nossa atividade, onde não é preciso usar tanto o físico, é bom ser brasileiro? Penso que sim. 

Mais do que nunca. O Grand Prix de imprensa conquistado em Cannes em 93 é um bom 

indício. (...) saindo do campo dos esportes, a publicidade é o setor onde os brasileiros mais se 

destacam internacionalmente.  

23 (...) lá estou eu, num palanque armado no 3o andar do Pavilhão da Bienal ,- suando 

aparentemente devido aos holofotes, mas na verdade por estar ao lado do Ministro da 

Cultura, do Governador do Estado, do Secretário de Cultura do Município, do presidente e do 

curador da XXIV Bienal, aguardando minha vez de proferir um discurso.  

27 Este ano temos no Anuário pela primeira vez o Prêmio Anunciante. Convidamos vinte 

importantes profissionais de Marketing para, a partir do short-list, escolherem o melhor filme, 

o melhor anúncio, o melhor spot e o melhor outdoor. É interessante comparar os critérios nas 

próximas páginas.  
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3.2.3 LUGAR DE FALA 

Como sabemos, para a ADF o enunciado e a enunciação (o lugar onde nasce o 

discurso) são indissociáveis. Ou seja, o sentido muda de acordo com a posição de quem fala. 

Podemos trazer o conceito de lugar de fala da AD para analisar um trecho da Carta 5 em que é 

mencionado um fato ocorrido no momento do julgamento de uma peça. O conceito de 

mudança de sentido de acordo com a posição de quem emprega as palavras permite entender a 

diferença que existe, por exemplo, quando um publicitário faz uma piada qualquer sobre um 

comercial de televisão ou sobre um anúncio de revista na agência em que trabalha e quando 

esse mesmo profissional faz a mesma piada enquanto agente dominante que esteja 

participando de um júri. O lugar de fala é totalmente diferente. O trecho da Carta 5 comenta o 

fato de que uma piada feita por um dos componentes do júri durante a avaliação de uma peça 

publicitária teria alterado o resultado da votação. É curioso notar que piadas ou comentários 

irrelevantes não trariam nenhum prejuízo à avaliação da peça se feitos em outros ambientes e 

feitos por outras pessoas. 

Além do lugar de fala, que caracteriza o enunciado de maneira singular, deve ser 

considerada a importância do agente e sua posição relativa dentro do campo. Essas duas 

situações (entre outras) estão presentes na dinâmica do campo em sua operacionalidade diária 

e caracterizam a instabilidade típica de qualquer campo. A lembrança da instabilidade 

inerente ao campo é necessária porque nenhum campo funciona à base do mero cumprimento 

de regulamentos. Em função disso, vale notar que no segundo trecho selecionado da Carta 5 o 

autor pretende instituir um dispositivo de controle durante o júri. Observamos que o 

cumprimento ou não das obrigatoriedades também vai depender da posição ocupada pelo 

agente do campo, o que explica a instabilidade inerente a qualquer campo. O mesmo trecho 

selecionado da Carta nos permite refletir sobre quem pode dizer o quê, e como, trazendo para 

a discussão a questão do silêncio, procedimento muito comum em júris publicitários. 

Referimo-nos à obrigatoriedade de os jurados permanecerem em silêncio durante o 

julgamento, para que opiniões diversas não contaminem o entendimento e a avaliação dos 

trabalhos por parte dos membros do júri, esse tema também está presente no trecho que 

selecionamos da Carta 23.  

A Análise de Discurso nos ensina que o que define a legitimidade do enunciado é o 

lugar do qual o agente fala, lugar que é constitutivo do que ele diz: “A interpretação não é 

livre de determinações: não é qualquer uma e é desigualmente distribuída na formação 

social” (ORLANDI, 2012, p. 47). 
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Falar em interpretação é falar de um jogo no qual o imaginário desempenha papel 

fundamental, no qual cada jogador tenta antecipar o efeito que sua estratégia discursiva pode 

produzir. Dessa tentativa faz parte “a imagem que o locutor faz da imagem que seu 

interlocutor faz dele, a imagem que o interlocutor faz da imagem que ele faz do objeto do 

discurso e assim por diante” (ORLANDI, 2012, p. 40). No trecho que selecionamos da Carta 

38, por exemplo, vemos que o autor escreve já prevendo a imagem refletida e refratada que o 

leitor pode fazer dele, ou seja, uma pessoa livre e corajosa, que assim convida a um tipo de 

interação de maneira semelhante (corajosa).  

Os reflexos refratários práticos desse jogo imaginário podem ser verificados nas 

estratégias dos agentes, sempre fluidas e adaptáveis às disputas em questão. Em outros 

termos, as relações configuram e reconfiguram constantemente as próprias relações, em um 

processo cuja geração de sentido não se esgota. Para Orlandi,  

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? Nesse movimento da interpretação o 

sentido aparece-nos como evidência, como se ele estivesse já sempre lá. 

Interpreta-se e ao mesmo tempo nega-se a interpretação, colocando-a no 

grau zero. Naturaliza-se o que é produzido na relação do histórico e do 

simbólico. Por esse mecanismo – ideológico – de apagamento da 

interpretação, há transposição de formas materiais em outras, 

construindo-se transparências – como se a linguagem e a história não 

tivessem sua espessura, sua opacidade – para serem interpretadas por 

determinações históricas que se apresentam como imutáveis, 

naturalizadas. (ORLANDI, 2012, p. 46) 

A partir da observação acima de Orlandi, fica clara a necessidade do pesquisador se 

acautelar contra aquilo que se mostra como evidência inquestionável. A nosso juízo, esse é 

um dos grandes méritos da Análise de Discurso, mais exatamente, problematizar a espessura e 

a opacidade da linguagem e da história, evitando, assim, leituras que naturalizem os processos 

históricos. 

Baccega nos auxilia no melhor entendimento desta questão ao dizer que “se sabemos 

que a palavra só assume seu significado no contexto, no discurso, é ele quem desfará a 

ambiguidade” (BACCEGA, 1995, p. 16). Descartando qualquer neutralidade da palavra [“O 

sentido da palavra é totalmente determinado pelo contexto” (BAKHTIN, 2006, p. 109)], mas 

vendo o sentido dessa palavra na tessitura discursiva, a Análise de Discurso considera que 

“(...) a produção do sentido está na sociedade, está na história” (BACCEGA, 1995, p. 27). 

Se existe uma “cristalização da experiência social” (Schaff, 1974, p. 250), a palavra é o 

ordenador privilegiado desta cristalização. Para a ADF a memória discursiva, que então 
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cristaliza as práticas sociais, joga um papel fundamental na problematização dos enunciados, 

memória responsável por uma determinada leitura dos textos, que tende a se impor como 

canônica. Ou, em outras palavras, os sentidos vão se tornando enunciáveis porque a memória 

discursiva assim o permite, estabelecendo-se uma relação inseparável entre o que é 

interpretado e a memória discursiva, relação que, repetimos, deve ser entendida em seu 

caráter dinâmico, pois possibilita a repetição, mas que abre espaço para determinado grau de 

desregulação. 

De acordo com a Análise de Discurso, “o lugar a partir do qual fala o sujeito é 

constitutivo do que ele diz” (ORLANDI, 2012, p. 39). Nos termos desse trabalho, a Carta é 

um desses lugares, sendo a Carta constitutiva do que lá se diz por que lá se escreve, como 

observamos. Em outras palavras, de acordo com os pressupostos teóricos da ADF, não há que 

se falar nem em publicitário, nem em Anuário, mas, mais exatamente, em uma formação 

imaginária, constituída pelos dois e constituintes dos dois. Segundo Orlandi: 

Assim não são os sujeitos físicos nem os seus lugares empíricos como tal, 

isto é, como estão inscritos na sociedade, e que poderiam ser 

sociologicamente descritos, que funcionam no discurso, mas suas 

imagens que resultam de projeções. São essas projeções que permitem 

passar das situações empíricas – os lugares dos sujeitos – para as posições 

dos sujeitos no discurso. (ORLANDI, 2012, p. 40) 

Nesse sentido, o Anuário do Clube de Criação é uma formação imaginária, bem 

como as Cartas. A linguagem usada nas Cartas e o mundo publicitário do qual elas tratam 

refletem-se um ao outro, mas de modo refratário, “... efeito imaginário de um sobre o outro” 

(ORLANDI, 2012, p.47), desde que se entenda que se busca “(...) o real do sentido em sua 

materialidade linguística e histórica” (ORLANDI, 2012, p. 59). 

Quando a Análise de Discurso postula a existência, não de sujeitos físicos, mas de 

sujeitos do discurso, permite trabalhar com a ideia de projeções. Em outras palavras, o real, 

constitutivamente, é da ordem da dispersão, ao contrário do imaginário. A incompletude e 

dispersão típicas do real aglutinam-se em formações discursivas conflitantes, uma das quais se 

mostrará dominante – esta regerá o imaginário, ou seja, o ideológico, conjunturalmente e 

temporalmente. Ou, como diz Gregolin, 

A discursividade tem, pois, uma espessura histórica, e analisar discursos 

significa tentar compreender a maneira como as verdades são produzidas 

e enunciadas. Assim, buscando as articulações entre a materialidade e a 

historicidade dos enunciados, em vez de sujeitos fundadores, 

continuidade, totalidade, buscam-se efeitos discursivos. (GREGOLIN, 

2007, p 15) 
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A “espessura histórica” pode ser analisada constitutivamente a partir de 

agenciamentos discursivos diversos. Para Foucault, 

O enunciado é sempre apresentado através de uma espessura material, 

mesmo dissimulada, mesmo se, apenas surgida, estiver condenada a se 

desvanecer. Além disso, o enunciado tem necessidade dessa 

materialidade; mas ela não lhe é dada em suplemento, uma vez bem 

estabelecidas todas as suas determinações: em parte, ela o constitui. 

Composta das mesmas palavras, carregada exatamente do mesmo 

sentido, mantida em sua identidade sintática e semântica, uma frase não 

constitui o mesmo enunciado se for articulada por alguém durante uma 

conversa, ou impressa em um romance; se foi escrita um dia, há séculos, 

e se reaparece agora em uma formulação oral. As coordenadas e o status 

material do enunciado fazem parte de seus caracteres intrínsecos. Eis uma 

evidência, ou quase, pois, desde que a isso se preste um pouco de 

atenção, as coisas se embaralham e os problemas se multiplicam. 

(FOUCAULT, 2002, p. 115) 

Bakhtin observa, por sua vez, a necessidade de considerar-se a concretude dos 

enunciados, que não podem ser vistos convencionalmente, mas como uma sucessão de 

situações que se alternam: 

A fala só existe, na realidade, na forma concreta dos enunciados de um 

indivíduo: do sujeito de um discurso-fala. O discurso se molda sempre à 

forma do enunciado que pertence a um sujeito falante e não pode existir 

fora dessa forma.  (...) As fronteiras do enunciado concreto, 

compreendido como uma unidade da comunicação verbal, são 

determinadas pela alternância dos sujeitos falantes, ou seja, pela 

alternância dos locutores. Todo enunciado – desde a breve réplica 

(monolexemática) até o romance ou o tratado científico – comporta um 

começo absoluto e um fim absoluto: antes de seu início, há os enunciados 

dos outros, depois de seu fim, há os enunciados-respostas dos outros 

(ainda que seja como uma compreensão responsiva ativa do outro). O 

enunciado não é uma unidade convencional, mas uma unidade real, 

estritamente delimitada pela alternância dos sujeitos falantes, e que 

termina por uma transferência da palavra ao outro, por algo como um 

mundo “dixi” percebido pelo ouvinte, como sinal de que o locutor 

terminou. (BAKHTIN, 2011, p. 275) 

A nosso juízo, a “unidade real”, a que se refere Bakhtin, bem como a necessária 

alternância dos “sujeitos falantes” conferem à circulação do discurso um “efeito de 

coerência”, para nos utilizarmos de uma expressão de Foucault. Observamos, contudo, que a 

expressão é utilizada pelo filósofo francês especificamente em relação à coerência de um 

texto: 

O efeito de coerência e unidade de cada texto é construído por 

agenciamentos discursivos que controlam, delimitam, classificam, 

ordenam e distribuem os acontecimentos discursivos em dispersão e 
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permitem que um texto possa “estar em relação com um domínio de 

objetos, prescrever uma posição definida a qualquer sujeito possível, estar 

situado entre outras performances verbais, estar dotado, enfim, de uma 

materialidade repetível (FOUCAULT, 2002, p. 121-122) 

Sobre a coerência de um texto, Gregolin faz uma observação pertinente:“a criação 

dessa ilusão de “unidade” de sentido é um recurso discursivo que fica evidente nos textos da 

mídia” (GREGOLIN, 2007, p. 16). Em relação especificamente ao discurso publicitário, 

Quessada vai além da coerência do texto, observando que “o que se comunica no e pelo 

discurso publicitário é, portanto, comunhão. Através da publicidade, a sociedade comunica-

se/comunga consigo mesma” (QUESSADA, 2003, p. 13) 

Nas Cartas nota-se como a formação discursiva publicitária vai se formando e 

constelando interesses e se firmando como força discursiva potencialmente capaz de influir no 

campo. Nesse sentido, é de particular interesse discutir o texto transcrito do debate publicado 

no Anuário 5, na qual um grupo de publicitários então dominantes discute como deve ser a 

atuação do Anuário e como devem ser as avaliações. A Carta 5 da qual selecionamos algumas 

partes nos permite entender como não é propriamente o falante que cria seu espaço de fala, 

mas, ao contrário, é o espaço que propicia ao falante falar como fala o que fala. Assim, esse 

espaço social e discursivo não é apenas anterior ao falante, mas superior a ele. 

Contextualizando na situação do texto do debate, tem-se um grupo de publicitários 

legitimados discutindo questões de total relevância para a operacionalização da escolha das 

peças que irão figurar, ou melhor, poder figurar nas páginas do Anuário “o júri tem que ser 

brifado. Qual é a intenção do anuário? Ele tem que ser o registro histórico de um ano, seja 

um mau ano, um ótimo ano, um bom ano. Ele tem que registrar tendências, indicar 

caminhos”(...) (Carta 5) A discussão segue abordando questões como critérios, avaliação, 

relação da ideia com sua execução técnica, a dificuldade de tratar com valores regionais, o 

papel do Anuário em questão e sua relação com produtos semelhantes editados por outras 

instituições, entre outros. (A Carta 5 será analisada em outras seções deste mesmo capítulo.) 

A transcrição do debate publicado no Anuário 5 nos possibilita levantar a questão 

primordial para a ADF do lugar de onde se fala. Mesmo já legitimados enquanto profissionais 

de mercado (tanto é que participavam das discussões do Anuário), esses agentes discutiam 

como membros do Clube, portanto, discutiam a partir de um lugar já com certo grau de 

legitimação,  

(...) visando a enfatizar a preeminência e a preexistência da topografia 

social sobre o falante que aí vêm se inscrever. Um conceito de lugar cuja 

especificidade repousa sobre esse traço essencial segundo o qual cada um 
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alcança sua identidade a partir e no interior de um sistema de lugares que 

o ultrapassa. (MAINGUENEAU, 1989, p. 32-33) 

Consideradas em sua totalidade, as Cartas constituem uma comunidade discursiva, 

ou seja, “o grupo ou a organização de grupos no interior dos quais são produzidos, gerados 

os textos que dependem da formação discursiva” (MAINGUENEAU, 1989, p. 56) e, ao 

mesmo tempo, o lugar dentro e a partir do qual “cada um alcança sua identidade” dentro de 

um “sistema de lugares”. Para Maingueneau,  

O texto não é um estoque inerte que basta segmentar para dele extrair 

uma interpretação, mas inscreve-se em uma cena enunciativa cujos 

lugares de produção e de interpretação estão atravessados por 

antecipações, reconstruções de suas respectivas imagens, imagens estas 

impostas pelos limites da formação discursiva. (MAINGUENEAU, 1989, 

p. 91) 

Assim, as Cartas são cenas enunciativas nas quais a formação discursiva publicitária 

se verifica de maneira específica e legitimada como tal para ser o locus no qual discussões 

importantes do campo podem acontecer. As Cartas irão se constituir em uma materialidade 

discursiva e enunciativa na qual a materialidade da história (a que interessa ser discutida pelos 

publicitários) é contraparte. Como nos convida a pensar Gregolin,  

(...) a História se recorta pelas relações sincrônicas entre discursos; ela é 

construída por jogos enunciativos, por batalhas entre discursos que se 

negam, se afirmam, se contra-distinguem. Por isso, a História tem uma 

materialidade que se expressa na existência material dos enunciados. A 

identidade do enunciado está submetida aos limites impostos pelo lugar 

que ocupa entre outros enunciados. (GREGOLIN, 2004, p. 125) 

Tendo em mente a observação de Gregolin, podemos dizer que os enunciados são os 

responsáveis pela materialidade do discurso da publicidade criativa, observando, contudo, os 

limites que o lugar impõe a todos os enunciados de uma formação discursiva. 

Abaixo seguem os trechos das Cartas comentadas nesta seção: 

Carta  

5 Eu me lembro de um negócio que aconteceu no júri (...) a peça (...)  ia ganhar uma medalha 

de prata de repente, alguém no júri levanta e faz uma piada: todo mundo começa a recuar.  

5 Eu acho que o sistema é muito fácil: você passa os filmes, luz apagada e tal, o filme está lá; 

ligou a luz, não há papo, não há nada, cada um tem sua cartelinha e dá seu voto. (...) Tem que 

ter um regulamento que deve ser cumprido. Não pode falar, não pode emitir opinião e 

acabou.  

23 Nos últimos 3 anos, esse sistema de eleição do júri, associado à forma de julgamento 

(individual, sem reunião de jurados), garantiu uma ausência de conchavos e uma lisura de 

resultados sem precedentes na história recente dos anuários.  

38 Aprendi que é impossível agradar a todos. Paciência. É do jogo. O tema deste livro vai ao 

encontro disso. E a oportunidade de você, insatisfeito com tudo ou com apenas algo que 

julgue inapropriado ou injusto, fazer justiça de próprio punho. Expurgue o que está dentro de 

você. Aqui está a sua redenção. Agora é só sujar as mãos de sangue. 
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3.2.4 PARÁFRASE E POLISSEMIA 

Como pudemos problematizar diversas vezes até aqui, a questão do critério é de 

fundamental importância dentro da formação discursiva da publicidade criativa, à qual as 

Cartas se filiam. Como se sabe, o critério é, por sua vez, um critério defendido de maneira 

particularmente interessada pelos agentes do campo, na medida em que ele representaria uma 

medida de excelência, de caráter objetivo, portanto, distante de subjetivismos que poderiam 

comprometer o julgamento. Apresentado com tamanha importância, não é de estranhar o fato 

de que o critério seja ele próprio um mecanismo operatório altamente disputado pelos agentes 

do campo. A legitimidade do que seria – e de qual seria – o critério é, portanto, fonte de 

acirradas disputadas. Mesmo com tal importância, registre-se que a questão pôde ser vista 

através de vários registros, tais como o humor (piada contada na Carta 20) e como a ironia 

(prova de interpretação na Carta 25), como mostra a seleção de trechos desta seção. Além 

dessas duas Cartas, selecionamos também a Carta 26 que traz uma receita de caipirinha. O 

que essas três Cartas têm em comum é apresentar um discurso tendente mais para o 

polissêmico do que para o parafrásico. Paráfrase e polissemia ocupam, no corpo teórico da 

Análise de Discurso, posição de destaque. Segundo Orlandi 

Uma consequência da distinção desses dois processos é a diferença entre 

criatividade e produtividade. A produtividade se dá pela obtenção de 

elementos variados de operações que são sempre as mesmas, que incidem 

recorrentemente e que, dessa forma, procuram manter o dizível no 

mesmo espaço do que já está instituído (o legítimo, a paráfrase); a 

criatividade instaura o diferente na linguagem na medida em que o uso 

pode romper com o processo de produção dominante de sentidos e, na 

tensão da relação com o contexto histórico-social, pode criar novas 

formas, novos sentidos. Pode realizar uma ruptura, um deslocamento em 

relação ao dizível. (ORLANDI, 1996, p. 20) 

Ao nível do discurso, a “função” criatividade (regida pela polissemia) tem para a 

ADF uma espécie de contraposição complementar com a “função” produtividade (regida pela 

paráfrase). Segundo Orlandi, 

É desse modo que, na análise de discurso, distinguimos o que é 

criatividade do que é produtividade. (...). Regida pelo processo 

parafrásico, a produtividade mantém o homem num retorno constante ao 

mesmo espaço dizível: produz a variedade do mesmo. Por exemplo, 

produzimos frases da nossa língua mesmo as que não conhecemos, as que 

não havíamos ouvido antes, a partir de um conjunto de regras de um 

número determinado. Já a criatividade implica na ruptura do processo de 

produção da linguagem, pelo deslocamento das regras, fazendo intervir o 

diferente, produzindo movimentos que afetam os sujeitos e os sentidos na 
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sua relação com a história e a língua. Irrompem assim sentidos diferentes. 

(ORLANDI, 2012, p. 37) 

Para a Análise de Discurso, a paráfrase é o processo que caracteriza a manutenção do 

discurso (produtividade), enquanto a ruptura deste cabe à polissemia (criatividade). Entre a 

paráfrase reprodutiva e a polissemia produtiva se estabelece uma relação de forças constante e 

ininterrupta – “O discurso, por princípio, não se fecha”. (ORLANDI, 2012, p. 71) 

Na Carta 20, podemos identificar como a opacidade (que se revela não se revelando) 

é um expediente muito mais parafrásico do que polissêmico. Em outros termos, se diferentes 

pontos de vista (na piada, contada na Carta) podem ser considerados, cada um deles com sua 

razão de ser, é necessário agregar à discussão outro dispositivo analítico para verificar qual 

deles terá mais chance de ser aceito pelo campo. Parece-nos claro que expedientes como a 

memória discursiva tenderão a privilegiar pontos de vista de caráter parafrásico (e não os de 

caráter polissêmico). Na Carta 25, o tema do julgamento é apresentado com lentes irônicas, 

uma vez que nem mesmo a autora da poesia acertou sua interpretação na questão de prova. 

Na Carta 26 o então presidente do Clube de Criação, Tomás Lorente, passa uma 

receita de caipirinha, numa referência ao tema do Anuário daquele ano – a capa continha a 

imagem de um limão, usado para remeter à crise daquele ano, fazendo alusão ao ditado 

popular “se a vida lhe der um limão, faça uma limonada”. Este seria um exemplo extremo de 

polissemia encontrado nas Cartas, na medida em que o texto não tem nenhuma relação com a 

memória discursiva das que a antecederam. Poderíamos analisar esta Carta sob dois aspectos: 

o primeiro é o fato de que tamanha ousadia (colocar uma receita de caipirinha como conteúdo 

da Carta) só se explicaria pelo alto grau de capital simbólico e de dominância desfrutado pelo 

agente em questão.  

Se na leitura das Cartas é possível identificar elementos polissêmicos, isso não 

significa que a formação discursiva publicitária está deixando de ser fundamentalmente 

parafrásica – a inclusão de elementos originalmente estranhos ao momentum da formação 

discursiva não poderá se dar a ponto de torná-la irreconhecível aos agentes. Em outros termos, 

mesmo que a “Leitura, vista em sua acepção mais ampla, pode ser entendida como 

‘atribuição de sentidos’” (ORLANDI, 1996, p.7), esses sentidos têm como referência, e, em 

decorrência, limite, o caráter parafrásico, necessariamente dominante, e, por isso, responsável 

pela coesão do campo, sempre provisória.  

Podemos dizer que as Cartas que contam a piada do rabino (Carta 20), a que faz 

alusão à interpretação da poesia (Carta 25) ou a que traz a receita da caipirinha (Carta 26) 

foram escritas “formalmente” utilizando recursos estilísticos como a alegoria e a metáfora, 
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como, aliás, acontece com frequência na criação de peças publicitárias. Nos termos da Análise 

de Discurso, poderíamos dizer que a utilização desses recursos caracterizam essas Cartas não 

propriamente como polissêmicas, mas como tendentes à polissemia.  

Outros exemplos de demonstração de grande capital simbólico que geraram Cartas 

de caráter mais polissêmico podem ser encontrados nas Cartas 11 e 21. Nelas, os presidentes 

publicaram, a título de Carta do Presidente, apenas fotos. Na Carta 11 as fotos mostravam a 

nova sede do Clube, recém-inaugurada. E na Carta 21 as fotos mostravam a exposição das 

peças do Anuário realizadas no MuBE – Museu Brasileiro da Escultura. Na Carta 7 o 

Presidente publicou, além de uma Carta, um anúncio que trazia uma série de diálogos fictícios 

e irônicos com o cliente que nunca estava satisfeito com o trabalhado apresentado pela  

Criação. 

As percepções a que o campo induz não são derivadas apenas de práticas discursivas, 

parafrásicas ou polissêmicas. Ao contrário,  

Nossa percepção e nossa prática, particularmente nossa percepção de 

mundo social, são guiadas por taxionomias práticas, oposições entre o 

alto e o baixo, o masculino (ou o viril) e o feminino etc., e as 

classificações que essas taxionomias práticas produzem devem sua 

virtude ao fato de serem ‘práticas’, de permitirem introduzir uma lógica 

na proporção justa o bastante para as necessidades da prática, nem mais – 

a indefinição frequentemente é indispensável, em particular nas 

negociações – nem menos, porque a vida se tornaria impossível. 

(BOURDIEU, 2004, p. 92) 

A taxionomia publicitária, em um campo tão marcadamente prático como a 

propaganda, é eficiente em suas oposições, e a que interessa particularmente a esse trabalho é 

a oposição peça com distinção criativa / peça sem distinção criativa no contexto das 

premiações. Também nesse caso a praticidade referida se verifica facilmente: o interesse em 

torno da criatividade faz com que esta adquira, a um só tempo, uma dimensão oracular, 

portanto, arquienunciadora, sem perder sua capacidade operatória absolutamente prática. O 

interesse da propaganda poderia ter caminhado em outra direção, mas o desenvolvimento da 

racionalidade capitalista, que comoditizou produtos e serviços, conduziu o campo a fazer da 

publicidade criativa seu principal interesse. (Mais à frente, neste capítulo trataremos da 

Criatividade como discurso arquienunciador.) Para ampliar o entendimento do interesse 

interessado que o campo manifesta, trazemos a seguinte reflexão de Bourdieu,  

Longe de ser uma espécie de dado antropológico, natural, o interesse, em 

sua especificação histórica, é uma instituição arbitrária. Não existe um 

interesse, mas interesses, variáveis segundo o tempo e o lugar, quase ao 

infinito. Em minha linguagem, eu diria que há tantos interesses quantos 
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campos, enquanto espaços de jogo historicamente constituídos, com suas 

instâncias específicas e suas leis próprias de funcionamento. 

(BOURDIEU, 2004, p. 126) 

As Cartas oscilam interessadamente (nos termos bourdianos) entre a paráfrase e a 

polissemia, a um só tempo, garantindo a continuidade constitutiva do ethos do Clube de 

Criação, introduzindo, contudo, um elemento de ruído, garantidor de que a heterogeneidade 

do discurso é possível. Poucos campos se caracterizam tanto por essa oscilação como o 

publicitário, no qual a criatividade desempenha um papel tensionador, na medida em que ela é 

exigida de quem quer se ver (e ser visto) como criativo, mas desde que praticada dentro dos 

limites estabelecidos pelos agentes dominantes, interessados na manutenção do seu status quo 

dentro do campo. Para Orlandi, 

Decorre daí a afirmação de que a paráfrase é a matriz do sentido, pois não 

há sentido sem repetição, sem sustentação no saber discursivo, e a 

polissemia é a fonte da linguagem uma vez que ela é a própria condição 

de existência dos discursos pois se os sentidos – e os sujeitos – não 

fossem múltiplos, não pudessem ser outros, não haveria necessidade de 

dizer. (ORLANDI, 2012, p. 38) 

Julgamos pertinente fazer ainda uma última análise da Carta 26, aproveitando a 

liberdade metodológica possibilitada pela ADF. Poderíamos relacionar a Carta 26 com a Carta 

1: ambas apresentam um inimigo a ser combatido, mas fazem isso de forma bastante 

diferente. Na Carta 26, a solução é explicitada de forma bastante criativa (a receita de 

caipirinha), sem que sejam mencionados objetivamente o inimigo a ser combatido que seria o 

ano de crise. Já na Carta 1, a defesa da filiação à formação discursiva da publicidade criativa 

para combater o inimigo (planejamento etc.) é feita em termos claros e textuais. A nosso ver a 

diferença entre essas duas maneiras diferente de manifestar uma mesma abordagem 

(apresentar um inimigo e a forma de combatê-lo), muito nos diz sobre os rumos da criação 

publicitária. Utilizando a analogia do pêndulo, poderíamos dizer que atualmente a criação 

publicitária está pendendo muito mais para a estética (Carta 26) do que para o discurso 

argumentativo (Carta 1). 

Abaixo seguem os trechos das Cartas (na íntegra) comentadas nesta seção: 

Carta  

20 Contam como piada, mas eu desconfio que seja verdade. Certa vez um rabino foi procurado 

para resolver uma questão entre dois homens da sua aldeia. Veio o primeiro homem e contou 

a sua história. O rabino ouviu, pensou e decretou: tens razão. O homem saiu todo contente. 

Entra então o oponente, que também faz o seu relato. O rabino ouviu, pensou e resolveu: tens 

razão. O segundo homem foi embora ainda mais feliz que o primeiro. A mulher do rabino, no 

entanto, que assistiu a tudo, ficou indignada. E começou a interrogar o marido. Como ele 
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podia dar razão para dois homens com posições radicalmente opostas? Aquilo estava errado, 

aquilo não era possível. O rabino ouviu, pensou e concluiu: tens razão. Ser presidente do 

Clube de Criação de São Paulo tem sido, acima de tudo, uma enriquecedora experiência 

pessoal, embora minha mulher não concorde. 

25 Em 1995, a atriz e poetiza Eliza Lucinda teve uma poesia sua incluída nas questões do 

Vestibular da Universidade Federal do Espírito Santo. Ela fez a prova e respondeu as 

questões sobre a interpretação de sua poesia. E sua interpretação foi considerada errada. 

Interpretação da poesia que ela mesma havia escrito. Às vezes, julgar certo ou errado, bom ou 

ruim é uma tarefa difícil. Afinal, o voto do povo salvou Barrabás e condenou Jesus.  

26 Para você comemorar. Ou para você esquecer. Ingredientes: 1 limão maduro, 4 colheres de 

sopa de açúcar, Aguardente de cana (cachaça) cubos de gelo. Modo de preparo: Utilize um 

copo curto. Corte o limão em 8 fatias. Coloque-o em um copo e adicione o açúcar a gosto. 

Amasse o limão no açúcar com o socador até que o açúcar seja totalmente dissolvido pelo 

suco do limão. Em seguida, complete o copo com a cachaça e adicione o gelo. Pronto! Está 

preparada uma deliciosa caipirinha.  

 

3.2.5 MEMORIA DISCURSIVA 

Entre os elementos discursivos pesquisados nas Cartas nenhum se manteve mais 

presente na memória discursiva da publicidade criativa do que a menção do Clube ser um 

registro do que se produziu de melhor na publicidade criativa durante o ano. Ao analista de 

discurso, isso se caracteriza como uma apropriação interessada do que se refere à 

publicidade criativa no Brasil como um todo. Nesse sentido, o discurso das Cartas adquire a 

condição de uma metonímia, na medida em que uma parte (o discurso do Clube) fala pelo 

todo (a totalidade da publicidade brasileira). Um exemplo disso pode ser lido na Carta 19: “Se 

você comparar o Anuário anterior com este, vai descobrir que há, efetivamente, um volume 

muito maior de agências praticando criação de alto nível.” O enunciado feito pelo agente 

amplia o acontecimento do contexto do Anuário para o contexto do mercado como um todo. E 

pela reincidência dessa estratégia através das Cartas parece-nos esse um exemplo de discurso 

canônico que foi se reforçando através dos anos, através justamente da memória discursiva. O 

discurso do Clube parece querer manter seu lugar de fala como ‘o’ lugar de quem fala por 

toda a comunidade discursiva publicitária. Vejamos como o tema registro do melhor da 

publicidade criativa como uma fotografia do todo aparece reincidentemente em 26 das 40 

Cartas. 
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Abaixo seguem os trechos das Cartas comentadas nesta seção: 

Carta Memória Discursiva: “discurso canônico” que foi se reforçando através dos anos 

1 (...) a partir de hoje (...) a propaganda no Brasil está balizada no que se refere a criação  

2 Aqui está (...) um retrato do que foi a propaganda brasileira no período. Uma obra que não foi 

feita para ser comparada a anterior: pelo contrário, o que deve ser comparado é a propaganda. 

(...) É a memória da propaganda brasileira que vai se fixando, no ano-a-ano de cada geração.   

3 (...) acaba de ser definido mais um capítulo da história da propaganda brasileira. É o que este 

nosso Anuário representa. A cada ano que se faz um balanço profissional como este, fica 

registrado o que se fez de melhor, criativamente, no último exercício de nossa propaganda. 

5  [O Anuário] tem que ser o registro histórico de um ano, seja um mau ano, um ótimo ano, um 

bom ano. Ele tem que registrar tendências, indicar caminhos, ele não pode querer ser o 

melhor do mundo (...) 

6 O Anuário é o concurso de propaganda mais sério e importante deste país. (...) Se o seu 

trabalho está aqui, fique feliz (...) 

7 E para que um Anuário? (...) para que se registre o que de melhor se vem fazendo na nossa 

propaganda.  

8 Em suas páginas estão a inspiração e a transpiração de algumas dezenas de pessoas que 

jamais vão se render [à mediocridade]. 

9 As peças que constam deste [Anuário] (...) estão aí para nos lembrar – a nós muito mais que 

aos outros – que fomos, somos e sempre seremos artistas. (...) você pode até não concordar 

com o que está impresso nele, mas tem que saber que foi uma escolha honesta.  

10 Nesses 10 anos de vida, [o Anuário] cumpriu sua dupla função de estabelecer o critério de 

qualidade dos profissionais de criação, ao mesmo tempo ser a memória da propaganda no 

Brasil. 

12 (...) foi possível fazer um Anuário que mostra a incrível criatividade da propaganda brasileira. 

13 (...) é essa vontade de determinação que faz com que um grupo de pessoas edite este anuário. 

Um grupo de pessoas que acredita que um trabalho sério e profissional, pode fazer coisas 

decentemente. 

14 Nele, está registrado o desempenho da criatividade publicitária no último ano. (...) a função 

básica de uma edição deste tipo é registrar um panorama profissional de determinado 

momento. E que sirva de termômetro e referência para que se entenda o que é boa 

propaganda, sob o ponto de vista de um mínimo de consenso. 

16 Mais do que um anuário de propaganda, este é um novo inventário da criatividade do 

brasileiro em sobreviver na crise. 

18 (...) folheando este anuário, encontro um volume bastante grande de peças de qualidade. 

19 Se você comparar o Anuário anterior com este, vai descobrir que há, efetivamente, um 

volume muito maior de agências praticando criação de alto nível. 

22 O Anuário é o registro da história da nossa propaganda e naturalmente um reconhecimento de 

quem a fez e faz.  

23 foi a primeira vez que a propaganda brasileira ocupou o lugar de maior ibope da alta cultura 

brasileira: o espaço museológico da Bienal. 

24 No próximo milênio (...) quando os arqueólogos estudarem os Anuários, vão chegar a 

conclusão de que neste momento estávamos produzindo cada vez mais peças de qualidade; 

mas cada vez menos peças memoráveis. 

27 (...) continuamos a registrar a história da Propaganda, pela vigésima sétima vez consecutiva. 

(...) essa riqueza histórica (...) Pertence, sim, a todos nós publicitários e, tomara, a toda 

sociedade brasileira. 

28 (...) presto homenagem aqueles que (...) trabalharam duro para que o Clube continue, pela 

vigésima oitava vez consecutiva, a preservar a memória da propaganda brasileira (...) 

29 (...) este vigésimo nono Anuário mostra maturidade profissional e capacidade de superação 

típicas dos brasileiros, o povo mais criativo do planeta. 

31 Chegamos ao 31º. Anuário do Clube de Criação. Nele está registrado o desempenho da 

criatividade publicitária do último ano. 
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32 Essa busca pelo novo está registrada nesse (...) 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.  

33 Este é o 33º. Anuário do Clube de Criação. O livro que traz o melhor da propaganda 

brasileira no último ano. Da publicada e aprovada propaganda brasileira. 

39 (...) este [Anuário] símbolo segue relevante como celebração do que melhor se produziu no 

ano, e como registro histórico da nossa criatividade. 

40  (...) esse é o legado de quarenta diferentes grupos de pessoas que se dispuseram à inglória 

tarefa de selecionar o essencial, o que traz dentro de si a rara capacidade de sobreviver ao 

tempo. 

 

Na análise das Cartas, fica claro como a memória discursiva é um dispositivo 

responsável por normatizar um continuum de leitura, garantindo que os textos sejam lidos de 

maneira determinada, tendente a ser previsível. Assim, se sabemos que os sentidos nunca 

estão soltos, mas estão sempre “administrados” (ORLANDI, 2012, p. 10), e que não há 

mensagem, mas discurso (ORLANDI, 2012, p. 21), o entendimento do funcionamento 

discursivo requer que se entenda que os discursos se colocam 

(...) na encruzilhada de um duplo jogo da memória: o da memória 

institucional que estabiliza, cristaliza, e, ao mesmo tempo, o da memória 

constituída pelo esquecimento que é o que torna possível o diferente, a 

ruptura, o outro. (ORLANDI, 2012, p. 10) 

O discurso é “efeito de sentido entre locutores” (ORLANDI, 2012, p. 21), porque 

“não há discurso que não se relacione com outros”, porque “os sentidos resultam de 

relações: um discurso aponta para outros, que o sustentam, assim como para dizeres 

futuros” (ORLANDI, 2012, p. 39). Podemos perceber isso constatando que nas 40 Cartas os 

temas são recorrentes e os sentidos produzidos relacionam-se apontando uns para os outros, 

seja os já produzidos, seja os potencialmente a produzir. 

Discurso é uma condição de possibilidade sempre presente, oscilando entre a 

regularidade exigida pela memória discursiva e as surpresas decorrentes de certo grau de 

imprevisibilidade presente em qualquer jogo. Para Orlandi, 

(...) nem o discurso é visto como uma liberdade em ato, totalmente sem 

condicionantes linguísticos ou determinações históricas, nem a língua 

como totalmente fechada em si mesma, sem falhas ou equívocos. 

(ORLANDI, 2012, p. 22) 

Se à Analise de Discurso interessa entender como um objeto simbólico produz 

sentido – e nós sabemos que para a ADF o sentido é uma determinada relação do sujeito 

[discursivo] com a história [discursiva] – temos que entender antes a complexidade de 

produção de um discurso:  
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O que são, pois, as condições de produção? Elas compreendem 

fundamentalmente os sujeitos e a situação. Também a memória faz parte 

da produção do discurso. A maneira como a memória ‘aciona’, faz valer, 

as condições de produção é fundamental (...). Podemos considerar as 

condições de produção em sentido estrito e temos as circunstâncias de 

enunciação: é o contexto imediato. E se consideramos em sentido amplo, 

as condições de produção incluem o contexto sócio-histórico, ideológico. 

(ORLANDI, 2012, p. 30) 

Se os sentidos produzidos nas Cartas relacionam-se apontando uns para os outros e 

as Cartas se parecem é porque fazem parte da mesma formação discursiva, memória 

discursiva e partem de um mesmo lugar de fala. Para a Análise de Discurso, a memória 

discursiva é fundamental porque é ela que possibilita o dizer, que constantemente retorna – “o 

já-dito que está na base do dizível, sustentando cada palavra” (ORLANDI, 2012, p. 31). 

Compreender o já-dito implica compreender “o funcionamento do discurso, a sua relação 

com os sujeitos e com a ideologia” (ORLANDI, 2012, p. 32). Em outros termos, as palavras 

fazem sentido porque são usadas em uma formação discursiva na qual vêm fazendo sentido. 

Por outro lado, “é preciso que o que foi dito por um sujeito específico, em um momento 

particular, se apague na memória para que, passado para o ‘anonimato’, possa fazer sentido 

em ‘minhas’ palavras” (ORLANDI, 2012, p. 33-34).  

Muito do que foi dito na Carta 5 foi sendo retomado por outros autores que, mesmo 

não fazendo referência alguma ao texto do debate, traziam, em suas próprias palavras, e 

através delas, o que já havia sido dito. Procedendo assim, nos parece que há um esquecimento 

interessado, para que as palavras passassem a ser daquele que as escreveu depois (como nos 

diz Orlandi), garantindo assim o pertencimento ao campo por parte do agente que se 

apropriou da palavra que havia esquecido. 

Metodologicamente, essa operação cabe ao interdiscurso. O que foi dito por alguém 

é esquecido para ganhar vida nas palavras que serão minhas. Um discurso originalmente do 

outro apaga-se na minha memória enquanto tal, para voltar à circulação agora através de meu 

desempenho discursivo dentro da formação discursiva à qual estou filiado e subordinado. De 

quem quer que seja – do autor original ou meu –, o discurso será antes de tudo da formação 

discursiva. Discursos precedem os falantes, e somos “nós é que entramos nesse processo” 

(ORLANDI, 2012, p. 35). Trazendo esta reflexão para nossa empiria, poderíamos citar 

trechos das Cartas 9, 35 e 37. Nelas aparece um tema recorrente na área: se quem faz criação 

publicitária é ou não artista. Se, como ensina Orlandi, somos “nós é que entramos nesse 

processo”, isso ocorre porque o discurso nos precede a todos, seja ele publicitário ou artístico. 

Em outros termos, não se trata de se dizer artista, mas, antes, de dizer que o é na medida em 
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que se filia a uma formação discursiva (já existente), que verá como artístico um trabalho que 

será visto como artístico se estiver de acordo com a formação discursiva. 

Abaixo seguem os trechos das Cartas comentadas nesta seção: 

Carta  

9 Durante muitos anos em nossa profissão trabalharam artistas. (...) Com a emancipação da 

Propaganda e sua dignificação como atividade profissional independente (...)  todos nós 

passamos a ter vergonha de ser artistas.  (...) Quem negava a arte em propaganda fazia isso 

porque achava que o artista "de verdade" era livre e o "'artista" de propaganda não. Bobagem. 

Nenhum artista é realmente livre. (...) As peças que constam deste IX Anuário foram criadas 

para quem vê arte nos negócios e no dinheiro. (...)  elas estão aí para nos lembrar (...)  que 

fomos, somos e sempre seremos artistas. Não livres, mas artistas. 

 

35 Criar ... não abro mão. (...) preciso de um tempo para seduzir e fazer a tal ideia se despir 

diante de mim. Ela precisa ser cortejada. Ideia é uma palavra feminina, não se entrega fácil. 

Não sei de onde vem, só sei para onde vai: preencher a página branca. 

 

37 Este livro é uma ode ao mundo mágico da criança interior. O Reino das Ideias. 

 

 

3.2.6 DITOS E NÃO-DITOS SOBRE O JULGAMENTO DAS PEÇAS 

Da formação discursiva das Cartas o julgamento é tema recorrente e, dele, 

poderíamos fazer derivar vários subtemas como: metodologia de julgamento, formação do júri 

(jurados eleitos pelos sócios ou indicados pela diretoria da entidade), critérios de julgamento, 

justiça no julgamento, entre outros. Para a análise das Cartas, utilizamos o conceito da ADF 

de ditos e não-ditos. 

A Análise de Discurso considera que “há sempre no dizer um não-dizer necessário. 

Quando se diz “x”, o não dito “y” permanece como uma relação de sentido que informa o 

dizer de “x”. (...) Isto é, uma formação discursiva pressupõe uma outra” (ORLANDI, 2012, 

p. 82). O exemplo que Orlandi nos dá é este: se digo “com coragem” significa dizer “sem 

medo”. Orlandi nos lembra que Ducrot separa as diferentes formas de não-dizer (implícitos) 

entre pressuposto e subentendido.  

Podemos exemplificar um “não-dizer”, citando, a partir das cartas analisadas, o fato 

de que ao longo dos 40 anos, todas as vezes que a formação do júri foi feita através de voto 

direto, este fato foi mencionado na Carta do Presidente, deixando implícito que todas as vezes 

que esse fato não foi citado, o júri foi escolhido pela diretoria da entidade. Ao analista de 

discurso não pode passar despercebido o fato de que a menção sobre a formação do júri (por 

indicação ou por eleição) só aparece no enunciado das Cartas nas situações em que o júri é 
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eleito. Assim, estamos diante de um subentendido: ao mencionar (uma vez) que o júri é eleito, 

deixa-se de mencionar que o júri é indicado pela diretoria (quase sempre). Trata-se, portanto, 

de uma escolha estratégica do autor do discurso: o fato só é mencionado quando favorável. Na 

Carta 4, o presidente anuncia que o anuário está diferente porque o júri foi eleito pelos 

próprios sócios do clube, deixando não-dito (implícito) que nos anos anteriores o corpo de 

jurados era eleito pelos dirigentes da entidade. É relevante notar que do Anuário 4 ao 40 

(último anuário publicado pelo Clube de Criação antes da entrega deste trabalho) esse 

processo de composição do júri mudou diversas vezes, conforme os textos descritivos da 

entidade, publicados em cada Anuário, apontam. No último Anuário o júri voltou a ser 

indicado pela diretoria, conforme se pode ler no texto descritivo do Anuário 40, que inserimos 

nas páginas iniciais deste trabalho. 

Das Cartas analisadas, selecionamos trechos que mencionavam critério ou 

julgamento das peças nas Cartas 4, 5, 7, 18, 22 e 34. 

O trecho “Cada um expôs o seu critério.”, mencionado na Carta 4, traz de volta o 

tema já abordado por nós no Capítulo 2, referente à naturalização do critério dos jurados. Lá 

mencionamos a Carta 7, cujo trecho é semelhante “À luz de seus critérios”. Em outros termos, 

o lugar de fala que a entidade concede a eles como jurados permitiria ver o critério desses 

jurados como os “critérios corretos”.  

O julgamento ganha contornos particulares quando a ele se agrega a discussão dos 

anúncios conhecidos como fantasmas (aqueles produzidos com o propósito exclusivo de 

ganhar um prêmio). Na Carta 34 se lê que o Anuário está totalmente mudado e que agora 

serão pedidos os comprovantes de veiculação das peças, expediente que previne a inscrição de 

peças fantasmas. Esta informação está explícita, deixando implícito que antes esse 

procedimento não era adotado. 

Notemos que, ainda na Carta 34, o autor menciona o resgate da reputação que havia 

sido perdida “por anos de inércia”, sem especificar que perdas teriam sido essas 

detalhadamente. Esta passagem permite que nossa análise seja feita segundo o conceito de 

Foucault sobre o enquadramento do autor, que, como tal, está particularmente sujeito às 

injunções do campo. Em outros termos, se ele, o autor, tem a legitimidade para falar uma série 

de coisas, está, também em função dessa legitimidade, impedido de falar outras tantas coisas, 

ao menos explicitamente – assim, podemos identificar nessa passagem a opacidade do 

discurso em que o autor fala que houve o resgate da reputação sem mencionar como ela havia 

sido perdida. 
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É na Carta 5, no entanto, que os assuntos referentes ao julgamento ganham mais 

espaço na formação discursiva. Nela estão presentes fortemente questões como critérios de 

julgamento, separação ou não por categorias de peças e formatos, instituição de Estrelas de 

Ouro, Prata e Bronze etc. Na mesma Carta, o autor menciona que “não dá mais para voltar 

atrás ao sistema de indicação” de jurados. Como vimos, entretanto, nos anos seguintes o júri 

voltou a ser indicado pela diretoria do Clube.  

A Carta 22 traz um discurso em tom de resgate, como se tivesse havido algum desvio nas 

funções que o Clube de Criação deveria desempenhar dentro do campo: “Transformar o 

Anuário em apenas mais um prêmio de propaganda é reduzir sua importância e deturpar sua 

função”, sem que o autor esclareça os porquês dessa colocação. A Carta também menciona o 

sistema de composição do júri, questão fundamental para entendermos a dinâmica das forças 

em luta no campo.  

Abaixo seguem os trechos das Cartas comentadas nesta seção: 

Carta  

4 (...)  é um anuário diferente. Começou assim, com a escolha do júri sendo feita por votação 

dos sócios do Clube de Criação. O que, certamente, o torna mais representativo. Mas o que 

não tira de ninguém o direito de reclamar de possíveis equívocos, e até mesmo de injustiças. 

Só que a contrapartida disso é a obrigação, de quem reclama, de colocar em questão o seu 

próprio julgamento. De refletir seriamente no fato da "injustiça" ter sido cometida por 

profissionais em cujo critério a maioria do pessoal de criação confia. De uma coisa, eu posso 

dar testemunho: a total isenção e seriedade de cada jurado. Nenhum deles representou a sua 

agência ou a Diretoria do Clube. Cada um expôs o seu critério. Portanto, se expôs.  

 

5 Quando você é muito rigoroso, você inevitavelmente comete injustiças. E é aí que eu quero 

chegar: como é que deve ser brifado o júri do anuário? Eu acho que o anuário deve registrar 

tendências, consagrar o que houve de melhor em escolas, até antigas, e consagrar o novo. 

Você deve tentar pegar o que há de abertura, de caminho novo, fazer um registro social, de 

um momento social. (...)   

 

poderíamos manter uma discussão de horas sobre quem é que tem um bom critério. Se 

soubesse, exatamente, quais são as pessoas de bom critério, eu poderia escolher sozinho as 

peças do anuário. Eu me bastaria. Eu acho que o que importa, mas importante mesmo, é ter 

um consenso da categoria. Um júri composto por pessoas que a categoria, como um todo, 

reconhece como profissionais de bom critério. Não dá mais para voltar atrás, ao sistema de 

indicação [de jurados]. Seria um erro imperdoável.  

 

7 Nas próximas páginas você tem as peças de propaganda que um júri de 35 profissionais 

eleitos por voto direto (...) Apurados os votos, os profissionais foram distribuídos nas 

categorias TV, Imprensa, Rádio, Fotografia, Ilustração, Promocional e Editorial, pela ordem 

de votação, evitando-se a coincidência de profissionais da mesma agencia num mesmo júri. 

(...) A diretoria do CCSP estabeleceu algumas regras básicas e coordenou as sessões de 

julgamento.  (...) E para que um Anuário? Primeiro: para que os profissionais de criação 

possam expressar sua opinião. À luz dos seus critérios. (...)  

 

18 (...) folheando este anuário, encontro um volume bastante grande de peças de qualidade. 

Possivelmente você e eu deixaríamos uma pequena porcentagem de fora, mas essa seria 
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apenas a nossa opinião E não a do júri, que é uma soma de opiniões.  

 

22 [as peças] foram selecionadas por trinta profissionais de criação, eleitos pelo voto direto dos 

associados do Clube. O julgamento aconteceu de portas abertas com mais de 4 000 peças 

inscritas (...). Durante 12 dias, os publicitários e o público interessado em propaganda 

puderam acompanhar a seleção dessas peças bem como o critério dos jurados. (...). O 

Anuário é o registro da história da nossa propaganda (...)  O trabalho da minha diretoria foi 

simplesmente o de procurar resgatar esse princípio e fim. 

 

34 Mudamos radicalmente a maneira de como se julga o Anuário. Desde a escolha do júri, ao 

voto aberto e à exigência de comprovantes de veiculação e cartas de autorização dos clientes 

para todas as peças que conseguem passar pelo funil. (...) o mais importante de tudo que 

conseguimos foi resgatar um pouco da reputação que havia sido perdida por anos de inércia. 

 

 

3.2.7 DITOS E NÃO DITOS SOBRE CRIATIVIDADE VERSUS EFICIÊNCIA 

Antes de entrarmos na análise desta seção, uma ressalva se faz necessária: na 

avaliação de peças publicitárias em contexto de premiação, o critério da criatividade é sempre 

preponderante em relação ao da eficiência da peça (resultados obtidos). Lembremos que, 

como citado, até mesmo a Categoria Effectiveness do Cannes Lions Festival só premia o 

trabalho que demonstrou ter gerado resultados de vendas, depois que ele venceu em outra 

categoria (de criação), no ano anterior. Entretanto há que se ter cuidado para que ao 

mencionar os dois atributos criatividade e eficiência não pareça que eles são excludentes. 

Nesta seção analisamos trechos das Cartas que contrapõem a criatividade tanto com 

marketing quanto com eficiência (resultados obtidos), ressalvando o fato de que ao se dizer 

que o trabalho é criativo, isso não quer dizer que o trabalho necessariamente não seja 

eficiente. 

Através da análise das Cartas constatamos que o Clube de Criação nasceu para 

marcar uma posição frente aos avanços da área de marketing. Como dissemos antes, a época 

do surgimento do Clube foi a mesma em que Roberto Duailibi e Harry Simonsen Júnior foram 

convidados para dar uma palestra que resultaria num livro e que tinha o nome de Criatividade 

versus Marketing, entretanto, ambos mudaram o nome da palestra para Criatividade & 

Marketing. A discussão polêmica e de longa dada entre a predominância dessas duas áreas 

está presente nas Cartas 1, 5, 7, 8, 32, 35 e 36. 

Na Carta 1 a relação da criatividade versus eficiência, ou, da criação versus 

marketing, foi manifestada assim: 
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Nessa luta contra os falsos conceitos agregados à propaganda, os criadores publicitários de São Paulo 

mantiveram inúmeros encontros, conversas de bar e restaurante, tentando encontrar uma fórmula que 

permitisse uma tomada de posição coletiva na luta. (Carta 1) 

Como veremos mais à frente, na continuidade da análise da mesma Carta, entre esses 

“falsos conceitos” encontram-se o marketing e as pesquisas, vistas como procedimentos 

contra os quais a criatividade se opõe, posto que a criatividade deveria ser uma “tomada de 

posição coletiva na luta”. Assim, toda vez que o marketing ou as pesquisas podem se tornar 

mais influentes dentro do campo, torna-se necessário lutar contra isso. Pode se dizer que essa 

estratégia presente na Carta é um ato de formalização do subcampo da criação publicitária. 

Mais à frente, a Carta continua: 

(...) a tecnocracia apresentou o falso conceito de separação entre marketing e criação. Mais 

computador e menos sensibilidade, ventilando a ideia de que criação talvez fosse algo desprezível, no 

mínimo dispensável. A criatividade, porém, no dizer de um dos homens de criação de São Paulo, 

continuou sendo o que ela sempre foi — "uma ferramenta do marketing". (Carta 1) 

 

Na dinâmica das forças de luta dentro do campo, entretanto, as posições muitas vezes 

não podem ser excessivamente polarizadas, como se observa na Carta 5 na qual se discute o 

fato de que se não houve concessão de Estrela de Ouro a nenhuma peça impressa, naquele ano 

específico, isso pode não ser devido à influência excessiva do marketing, mas que, talvez, a 

responsabilidade seja da própria criação. Essa posição que o autor da carta assume pode ser 

explicada pelo conceito foucaultiano de enquadramento do autor em que ele está 

particularmente sujeito às injunções do campo. 

 (...) se o marketing está sendo muito influente, isso tem que ficar registrado na história da propaganda, 

no anuário, porque é um fato, não podemos negar o marketing. (...) o anuário não é apenas e tão-

somente a estátua da nossa vaidade. Nos recusando a ver os fatos, o que é que a gente vai falar? Está 

aqui um anuário em branco, porque vocês homens de marketing nos puseram uma camisa de força? 

(...) Este ano o júri de imprensa se recusou a dar medalha de ouro. Então não tem medalha de ouro. É 

um voto de protesto contra o nível geral (...) É voto de protesto. Eu pergunto: contra quem? Contra o 

marketing? Ele vai morrer de rir da gente. (...) voto de protesto contra nossa própria incompetência? 

(...) Não existe isso, não vai estremecer os alicerces do marketing. (Carta 5) 

O tema da resistência para proteger o que o Clube julga ser a ideologia principal de 

sua história aparece também no trecho selecionado da Carta 7, cujo discurso parece uma 

exposição de motivos da própria existência do Clube: 

E para que um Anuário? (...) para que os profissionais de criação possam expressar sua opinião. À luz 

dos seus critérios (...) para que se registre o que de melhor se vem fazendo na nossa propaganda (...) 

para acabar com essa frase idiota "é criativo mas não vende". (...) Se não vende não é criativo. Uma 

peça de comunicação que não é clara, objetiva, não é persuasiva, não é atraente, não é nada. Ao julgar 

se uma peça deve entrar neste Anuário, o primeiro critério que um profissional usa é a eficiência. 

(Carta 7) 
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Interessante notar que entre os motivos de existência do Clube, a Carta 7 transmite a 

ideia de que a entidade premia também a eficiência da peça. Opor à eficiência a criatividade 

de uma peça traz muitas vezes a impressão de que essas características, se não são 

excludentes, é muito difícil de encontrá-las juntas na mesma peça. No trecho que 

selecionamos, o texto segue uma linha que poderia passar a ideia de que toda a peça premiada 

pelo Clube de Criação requer a coexistência dessas duas características, quando, na verdade, 

há em outras Cartas textos que apontam para uma prevalência da criatividade em relação à 

eficiência, como é o caso da Carta 8 publicada no ano seguinte, em que há, logo no início, 

uma provocação em tom irônico: “A criatividade morreu: viva a eficiência”. A Carta 

continua: 

Se a nossa cultura, num momento de baixíssimo Q.I., voltar-se contra a criatividade, estará se 

condenando a um futuro burro. Alguém pode imaginar alguma coisa pior que isso? Em nome de todo 

o pessoal que trabalha em e com criação, e sem querer dar uma de Pilatos, vamos deixar as coisas bem 

claras: nós não somos cúmplices dos falsos profetas da burrice e da mediocridade. (...) Nota final aos 

senhores arqueólogos: se algum dia este Anuário for encontrado entre as ruínas de uma sociedade que 

soterrou a sua própria criatividade, saibam que nós resistimos até o fim. (Carta 8) 

Ainda para ilustrar esse tema, vejamos um trecho da Carta 31 em que o discurso lista 

vários impeditivos para que a criação possa atuar como deveria. 

Chegamos ao 31º. 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 de (...) 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 as metas serem consideradas mais importantes do 

que as marcas. (Carta 31) 

Outro exemplo do discurso que clama pela resistência em favor da criatividade 

encontra-se no trecho abaixo, selecionado da Carta 32:  

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. (...) Os malucos capazes de acreditar nisso hoje serão os gênios de 

amanhã. (...) o texto da campanha (...) da Apple, (...) faz uma ode à originalidade, sem a qual seria 

insuportável viver. (...) Esses loucos (...) clientes e suas agências que desde os tempos em que tinham 

poucos centavos para investir apostaram nas ideias como o único caminho para o sucesso. (Carta 32) 

Na Carta do Anuário 35, a criatividade é defendida de maneira ainda mais enfática e 

contundente:  
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Eu acredito em criatividade. (...). Mais do que politicagem barata. Mais do que lobby em almoços e 

jantares. É nisso que eu acredito, é isso que eu defendo, é por isso que eu luto. (...) Uma boa ideia é 

uma bomba atômica. Destrói o que passa pela frente. Faz os reis do "Meu medo é que" tremerem. 

(Carta 35). 

O conceito criatividade é frequentemente entendido como sinônimo de originalidade, 

como algo diferente, e poucas palavras ficariam mais diametralmente opostas a ela como a 

mesmice, a repetição. A burocracia foi justamente o tema do Anuário 36. O próprio livro foi 

impresso como sendo uma caixa-arquivo e todas as seções e categorias internas tinham como 

analogias de design carimbos e etiquetas. Assim, a Carta 36 também está alinhada 

discursivamente com o tema da resistência: 

O que eu vejo é a morte da intuição. Lentamente. Morosamente. Como só uma burocracia competente 

e aplicada consegue executar. A papelada corre nos trâmites administrativos das mesas de compras. 

Na formalidade extrema do regulamento das pesquisas. de minar a intuição de tal forma que não sobre 

nada. Do jeito que a coisa vai, daqui a pouco uma ideia terá que ser apresentada em três vias, com 

autenticação mecânica, selo de garantia “não vai dar merda” ao lado da certidão de nascimento e RG. 

(Carta 36) 

Nas próximas seções deste Capítulo trataremos da Criatividade como discurso 

arquienunciador e o embate das duas áreas, Criação e Marketing, voltará a ser analisado. 

 

 3.3 CRIATIVIDADE COMO NOMINA: DISCURSO FUNDADOR, 

ARQUIENUNCIADOR 

A partir da chamada revolução criativa que nos Estados Unidos pode ser localizada 

em meados dos anos 50 e no Brasil no início da década de 1970 a criatividade tornou-se a 

razão de ser mais basilar da formação discursiva publicitária. Com tal poder de determinação 

das forças dentro do campo, o discurso da criatividade esteve sujeito às mais acirradas 

disputas dos agentes pela posse da sua definição mais legítima, quer dizer, da aceita como a 

mais legítima. Mas essa característica essencial nem sempre foi vista como essencial para a 

atividade publicitária. No livro Confissões de um publicitário, David Ogilvy observa:  

Meu passo seguinte é dizer-lhes que não permitirei que usem a palavra 

CRIATIVO para descrever as funções que exercerão em nossa agência. A 

palavra CRIATIVIDADE, ainda mais em moda, nem existe no 

Dicionário Oxford de doze volumes. Isso lembra a Leo Burnett a 

afirmação de Bernard Berenson de que a única coisa que os etruscos 

acrescentaram à arte dos gregos foi ‘a originalidade da incompetência’. 

Fairfax Cone ‘gostaria de expulsar a palavra CRIATIVIDADE das nossas 

vidas’. Ed Cox acha que ‘não existem redatores criativos ou não-
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criativos; há apenas bons e maus fazedores de anúncios’. Leve em conta 

que Burnett, Cone e Cox estão entre os homens mais ‘criativos’ no 

negócio da publicidade. Como conseguíamos nos arranjar há vinte anos, 

antes que a ‘criatividade’ entrasse para o vocabulário da publicidade? 

Envergonho-me de dizer que eu mesmo uso essa palavra, algumas vezes, 

inclusive ao escrever estas páginas. (OGILVY, 2006, p. 106-107) 

A posição polêmica de David Ogilvy, já um nome consagrado e dominante quando a 

proferiu, em 1962, o que, portanto, autorizava tamanha ousadia, nos permite problematizar: 

havia criatividade na publicidade antes que a palavra tivesse sido agregada ao discurso 

publicitário? Se não, como era qualificada a excelência do profissional da criação? “Bons e 

maus fazedores de anúncios”, na visão de Ed Cox (OGILVY, 2006, 106) seriam os criativos 

de então? Segundo Vieira, sem a criatividade das agências, a situação seria a seguinte: 

Os anunciantes procuram as agências criativas porque sabem que 

precisam provocar algum tipo de emoção para atrair a atenção das 

pessoas para sua mensagem. Se não houvesse essa necessidade, tudo seria 

muito simples: os anunciantes veiculariam seus briefings e pronto. Os 

consumidores leriam todos eles e fariam suas opções baseados em 

critérios totalmente racionais. Mas não é bem assim: é preciso empatia 

para vender. (VIEIRA, 2016, p. 12) 

Segundo Vieira, a criatividade é necessária para provocar “algum tipo de emoção”, 

expediente necessário para vencer o caráter meramente informativo dos briefings
18

, e criar 

empatia para gerar vendas. Mas, por que profissionais “criativos” (as aspas são de Ogilvy) 

como Ed Cox, Leo Burnett e Fairfax Cone desdenham do qualificativo, que, tempos depois, 

passou a fazer parte constituinte da formação discursiva da atividade criativa publicitária? 

Estaríamos, de alguma maneira, diante da situação sumarizada em precisa colocação de 

Baccega, segundo a qual “o novo é sempre resultado do que já era” (BACCEGA, 1995, p. 

32)? Se, para as vendas, o expediente publicitário utilizado para atingi-las é secundário, do 

ponto de vista sociológico e comunicacional, a diferença é enorme. Em outras palavras, se a 

questão é vender, importaria o atingimento desse resultado, e não o qualificativo do 

expediente responsável por essa conquista. Concretamente, se não faz diferença para o 

desempenho das vendas, faz toda a diferença para a sociologia e para a comunicação que esse 

desempenho tenha sido atingido em parte graças ao trabalho de “bons fazedores de 

anúncios”, como queria Cox (OGILVY, 2006, p. 106) ou de redatores criativos. 

Baccega indica um caminho para entendermos essa questão, ao observar que 

Qualquer análise apenas interna do texto só conseguirá evidenciar a 

palavra dada. Só o estudo das relações dele com as formações 

                                                           
18

 Briefings são os documentos que, entre outras informações, contêm as informações que as peças publicitárias 

devem transmitir. 
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ideológicas/formações discursivas, com as condições de produção do 

discurso, possibilitará a percepção da palavra dando-se, da palavra em 

movimento na direção do novo. (BACCEGA, 1995, p. 90) 

A palavra criatividade nos parece um bom exemplo do que nos diz Baccega, uma vez 

que a percepção da palavra criatividade foi “dando-se” de forma diferente “na direção do 

novo”, até ser inserida na formação discursiva publicitária criativa. Se, até o período histórico 

apontado por Ogilvy, a palavra criatividade não fazia parte da formação discursiva 

publicitária, podemos levantar diversos questionamentos: 1) por quê?; 2) por que passou a 

fazer parte depois?; 3) passou a participar atendendo aos interesses de quais grupos? Ao 

fazermos esses questionamentos, lembramos, de acordo com Bourdieu, que “uma ordem ou 

mesmo uma palavra só pode operar quando tem a seu favor a ordem das coisas, pois sua 

realização depende de todas as relações de ordem que definem a ordem social.” 

(BOURDIEU, 1998, p. 62). Baccega observa que “só a inter-relação entre as formações 

discursivas, “lugar” onde o sentido dos signos se estabelece, fundamenta a consciência 

social” (BACCEGA, 1995, p. 56). Assim, podemos entender que os porquês do antes e do 

depois da presença da palavra criatividade na formação discursiva publicitária correlacionam-

se com “a ordem das coisas”. 

E fundamental a importância do texto constituinte para a formação discursiva de 

determinado campo. Se determinados textos constituintes, historicamente considerados, mal 

mencionavam a questão da criatividade – no caso da citação de David Ogilvy, chegavam 

mesmo a vê-la como um fator negativo –, outros momentos históricos, nos quais era outra “a 

ordem das coisas”, constelaram outras ordens ideologicamente matizadas, nas quais o que era 

visto como um problema passa a ser visto como a razão de ser da própria atividade. A 

importância histórica de Ogilvy é fato reconhecido no campo. Segundo Stalimir Vieira, “o 

modelo Ogilvy está em vigor com toda força. E, de certa maneira, ele é um grande facilitador 

de nosso trabalho.” (VIEIRA, 2016, p. 89) Mas, mesmo dominante, a partir do momento em 

que passa a ser outra “a ordem das coisas”, é necessário falar de uma nova ordem de valores 

ideológicos que aí se encontram, que se constelará em formações discursivas nas quais esses 

novos valores são reatualizados por e em cada novo discurso, feito por um novo sujeito 

discursivo e histórico e dirigido a outro novo sujeito discursivo e histórico. Gregolin observa 

que:  

(...) para Pêcheux, o papel da teoria materialista do discurso é 

desconstruir a aparente unidade do “sujeito”, pois a sua relação com a 

língua é atravessada por essa construção da “subjetividade”: a língua tem 

seu real próprio, assim como a história também tem seu real. O discurso é 

o lugar de encontro entre esses dois reais, atravessados pelo processo 
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histórico-ideológico de constituição do sujeito. (GREGOLIN, 2004, p. 

134) 

Se, como sustenta Gregolin, “o discurso é o lugar de encontro”, entre o real da 

língua e o real da história, é necessário localizar, no caso do discurso da publicidade criativa, 

o dispositivo responsável por caracterizar os processos de identificação dentro do campo. 

Nesse sentido, o arquienunciador é de particular utilidade neste trabalho ao estudá-lo como a 

noção que funda uma série de identificações encadeadas em torno da criação/criatividade, que 

o campo passou a consagrar de maneira determinante a partir de meados da década de 1950. É 

mesmo o caso de dizer que se trata de uma “prototipia”, que, assim, dá origem e lugar a uma 

série de discursos prototípicos. No caso da polifonia, utilizamos o conceito considerando-o 

como adequado para dar conta da multiplicidade de vozes do campo, ainda que essa polifonia 

seja de caráter monofônico, na medida em que essa multiplicidade tem como denominador 

comum a necessidade de uma oitiva necessariamente comum ao campo (ainda que com 

variâncias de caráter polissêmico). Como outros tantos dispositivos da Análise de Discurso, a 

polifonia tem diversas teorias a problematizá-la, estudando como se manifestam as vozes em 

um enunciado, como essas vozes se relacionam entre si e – particularmente importante – que 

relações estabelecem com o locutor responsável por tornar audíveis essas vozes.  

A questão da polifonia pode ser localizada no caudaloso debate transcrito do Anuário 

5, que também pode ser visto como um discurso prototípico na medida em que traz discussões 

sobre as regras de julgamento das peças consubstanciada em um rol de pontos de vistas dos 

oito agentes que participaram do debate. O debate traz até mesmo uma preocupação 

conceitual sobre o que seria o Anuário, discussão que inclui a questão sobre a própria palavra 

anuário: 

O anuário, como o nome mesmo define, é uma publicação que julga a produção do ano. Nem o que 

existiu antes, nem o que possivelmente virá depois. Partindo da definição da palavra anuário, o critério 

deve ser suficientemente amplo, digamos, para oferecer uma amostra, da média pra cima, do que a 

propaganda conseguiu fazer naquele ano. (...) Acho que o próprio anuário é um bom lugar para a gente 

discutir o anuário e seus critérios. Um anuário deve ser, necessariamente, um subsídio para o próximo, 

e foi daí que surgiu a ideia de reunir o pessoal que foi júri para debater, pedir sugestões, questionar, 

levantar defeitos, etc. (...) (Carta 5) 

 

Num certo ponto do debate os participantes falam sobre as peças que simplesmente 

divertem as pessoas e que isso também deveria ser um critério. Pode-se dizer que essa 

polifonia materializada no debate entre os oito agentes dominantes do campo à época deu voz 

a uma espécie de archeion para a comunidade discursiva do Clube de Criação e do subcampo 
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da criação publicitária. O texto termina por fazer um resumo do debate como um 

compromisso para as edições futuras: 

[peças que alegram as pessoas] É um critério que todos nós deveríamos usar. Propaganda, na verdade, 

é o instante, é o momento. Você está vendo o jornal, salta um troço, você se diverte, acha bom; dez 

minutos depois, analisando... Em todo caso, acho que se você vê um anúncio que te dá vontade de 

vibrar, já tem alguma coisa, mas aí você vai analisar e descobre que tem um troço fora, mas quando 

produz aquele efeito, tudo bem... Precisamos ser menos formais e valorizar mais a ideia. (...) Então, 

conclusão geral: categorias, voto mudo, voto segredo, brifar o júri e ter um regulamento básico como 

base de critério. (...) Continuamos com medalhas. (...) Este debate fica como contribuição para o 

aperfeiçoamento do nosso anuário. Esperamos que futuras diretorias do Clube de Criação possam 

realizar as modificações aqui discutidas. (Carta 5) 

Como dissemos antes, desse debate extraímos alguns temas que de tão relevantes 

seria razoável esperar encontrá-los em outras Cartas – mas, como se viu, essa presença é 

discreta. Como exemplo dessa discrição, citamos o peso dado à execução e à ideia na 

valoração das peças, tema bastante discutido no citado debate. 

Os conceitos – arquienunciador e polifonia – fazem parte do arsenal teórico da 

Análise de Discurso que, como observamos, desde as suas formulações iniciais, no final dos 

anos 1960, tem se mostrado um poderoso quadro teórico e analítico, permanentemente aberto 

a discussões de caráter metodológico, o que faz dela uma ciência que vai modificando (e 

sofisticando) suas abordagens, na medida em que se aproxima do seu objeto de estudo de 

acordo com o conceito de práxis, ou seja, uma dinâmica que correlaciona teoria e prática, em 

um processo de influência mútua e recíproca entre as duas instâncias. Um desses avanços 

metodológicos, se podemos nos expressar desta maneira, refere-se ao fato de que, para a AD, 

não existe separação analítica entre conteúdo e forma, que, ao contrário, perfazem um todo 

organicamente considerado – e coerentemente considerado orgânico em sua tessitura textual, 

que não é outra senão a tessitura do próprio mundo. Lembremos aqui que, para Bourdieu, 

“(...) é toda a estrutura social que se faz presente em cada interação (e, por esta via, também 

presente no discurso) (...)” (BOURDIEU, 1998, p. 54). Nesse sentido, fazemos nossas as 

palavras de Baccega: “(...) num trabalho como o que nos propomos a realizar – a relação 

entre os discursos – (...) entendemos que o aspecto primordial é aquele que trata do processo 

pelo qual nos acercamos desses discursos, para conhecê-los” (BACCEGA, 1995, p. 9). Em 

outras palavras, “o conhecimento é um processo, como a verdade” (BACCEGA, 1995, p. 15). 

Um arquienunciador não é apenas uma pessoa do discurso, mas é também um lugar, 

revestido dessa posição particular, que goza de alto prestígio em qualquer campo, de ser a 

fonte, a origem, o início de determinado campo. Tudo o que vem a seguir descende (e irá se 
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relacionar de maneira dependente) dessa fonte original, vista, portanto, como instância que 

tende a ser considerada como indiscutível, cujas informações seriam igualmente indiscutíveis. 

Como fonte, essa instância estaria ao abrigo da história, de suas vicissitudes, de sua 

degenerescência. Para Quessada, 

(...) o discurso publicitário trabalha para gerar e regenerar essa dimensão 

mítica do poder deslocando-a para aquilo que está investido da eterna 

potência superior, mítica, em toda civilização: o poder de gerar, o de estar 

na origem da origem. (QUESSADA, 2003, p. 63) 

O poder “de estar na origem da origem” relaciona-se, segundo entendemos, com o 

fato de que, no discurso publicitário, é ele o responsável por dar vida a produtos, nascidos 

todos de maneira igual e indistinta no processo produtivo. Em outros termos, ele, discurso 

publicitário, seria essa “origem da origem”. 

Isso explica, a nosso juízo, por que o recurso à fonte considerada original é um 

expediente altamente legitimado e, portanto, disputado pelos agentes do campo, 

particularmente nos momentos em que as disputas dentro do campo ficam muito acirradas. 

Nesses momentos – momentos nos quais “(...) há um extraordinário perigo de perder o 

controle do que se diz.” (BOURDIEU, 2004, p. 117) – o recurso à legitimidade do texto 

considerado original, do archeion, é uma estratégia de grande poder de persuasão no campo. 

Na medida em que o contato com a fonte original é (como todo contato) um procedimento 

mediado, a disputa se dá em torno da posse do discurso que tenta se impor como o mais 

legítimo para justamente fazer essa mediação. Falar de fonte é falar da verdade, talvez o 

objeto sociológico alvo das mais acirradas disputas sociológicas, na vida cotidiana e, 

principalmente, na vida acadêmica. Como nos diz Gregolin, “(...) analisar discursos significa 

tentar compreender a maneira como as verdades são produzidas e enunciadas.”. 

(GREGOLIN, 2007, p. 15) 

Como vimos, o debate publicado no Anuário 5 parece ser uma estratégia interessada 

para obtenção da posse do discurso que tenta se impor como o mais legítimo. Nesse sentido, 

podemos trazer um trecho em que o conceito de verdade, ou de quem teria a posse da verdade 

– e, assim, a posse do real –, como discutido aqui já se mostrava como um tema de discussão 

no material que estamos analisando. No debate, o tema é assim colocado: 

(...) eu tenho ouvido duas críticas fundamentais ao anuário. Uma é essa a que você se refere, excesso 

de elitismo, e a outra é a falta de elitismo. A corrente da falta de elitismo é a que quer consagrar o 

princípio de que, na propaganda, há alguns donos da verdade e que essas pessoas devem sempre, todo 

ano, escolher o que é melhor. Eles sabem o que é melhor e a escolha do júri por eleição estaria 

permitindo alguns erros na seleção de peças. Eu discordo absolutamente dessa tese por vários motivos. 
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Primeiro, porque eu participei do júri quando eram indicados os donos da verdade e foram cometidos 

alguns erros tão graves ou mais graves que os atuais, e com um júri sem a representatividade que o júri 

eleito tem. A segunda é a seguinte: é que essa escolha, acho, incorreria necessariamente em escolha 

política. Ia ser só, tão-somente, uma escolha hierárquica. Eu ia escolher pessoas que ocupam cargos 

dentro das agências. (Carta 5) 

Como tivemos a oportunidade de comentar ao analisarmos a questão da autoria em 

Shakespeare, lembrando que o texto constituinte do autor inglês era por sua vez tributário de 

uma série de textos que o precederam, o texto constituinte é necessariamente dialógico, 

permeável a diversas influências, poroso, e estabelece com outros textos seus contemporâneos 

ou anteriores sutis e complexas relações interativas com discursos de outras áreas, discursos 

constituintes ou não. Para HOFF, ABRANCHES (2015, p. 46) “O caráter social da autoria 

está, pois, circunscrito na memória discursiva e na ideia de que o autor não é a ‘fonte do 

sentido.’”. 

Maingueneau, ao se referir à particularidade de o texto constituinte impor sua própria 

legitimação, observa que esses textos são da ordem do archeion. Em outras palavras, são 

textos que operam, a um só tempo, como fonte, como origem (essa é a etimologia do termo 

grego), também como princípio, aqui não no sentido cronológico, mas no sentido filosófico e 

igualmente operativo. Como fonte e princípio, fundam uma prática discursiva particular e 

única e, ao fazê-lo, determinam uma dinâmica que, por caminhos operativos devidamente 

chancelados, consagram um corpo de enunciadores assim gabaritados a dar continuidade à 

prática discursiva mesma, instituída por ela própria. A esse corpo de enunciadores 

consagrados caberá a operacionalidade instituída pelos textos formativos, a dar-lhes 

continuidade, a respeitar-lhes os cânones, a gerir a memória que fará de uma prática 

discursiva particular uma prática canônica que se reforça, não importa se o registro da prática 

seja uma formação discursiva parafrásica ou polissêmica, esta feita nas cercanias do espaço 

discursivo, portanto, mais aberta a influências extra campo. Esse último aspecto ressalta uma 

particularidade da relação que se estabelece entre as práticas discursivas e os discursos 

constituintes, e a distância, maior ou menor, entre ambos. Uma leitura empobrecedora dirá 

que não restam às práticas discursivas nada senão atualizar os discursos constituintes; nada 

senão dar-lhes contornos modernos a uma base que, para permanecer como tal, não poderia 

mudar. Ver as coisas dessa maneira é praticar uma espécie de imobilismo metodológico que, 

entre outras impropriedades, estaria localizando no archeion uma qualidade constitutiva 

atemporal, portanto, imutável. A maneira como os interesses dos grupos veem o archeion (e o 

vendem no campo) desmente facilmente essa possibilidade. 
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Certamente, o fato de ver os discursos constituintes como concessores privilegiados 

de sentido confere legitimidade (além de uma importância especial a esses textos) aos atos de 

uma comunidade discursiva inspirados neles, e faz com que os textos constituintes tendam a 

ser vistos de maneira canônica e respeitosa. Mas, dizer que, por serem constituintes, eles só 

podem ser lidos de uma única maneira, é cometer um equívoco analítico não autorizado pela 

Análise de Discurso – a nosso juízo fazer dos discursos constituintes uma instância intocável 

é na verdade um expediente interessado (no sentido bourdiano) dos agentes em busca da mais 

efetiva justificativa legitimadora. 

Como vimos, sentidos são construções sociais, e assim devem ser vistos também os 

sentidos inspirados nos textos constituintes. O sentido deve ser entendido em uma dupla 

chave interpretativa: é sentido aquilo que aponta para determinada direção, e é também 

sentido tudo aquilo que permite que determinado grupo se reconheça através do entendimento 

comum feito a partir de determinadas práticas discursivas. Acreditamos não estar cometendo 

um juízo analítico equivocado ao sustentar a ideia de que o dinamismo de determinado grupo 

pode ser verificado pela relação que se estabelece entre o sentido-entendimento (dado pelas 

leituras que os agentes fazem dos textos constituintes) e o sentido-direção (para o qual as 

práticas discursivas baseadas nessas leituras que os agentes do campo mobilizam em sua luta 

pela conquista das posições de dominância). Como exemplo de sentido-direção poderíamos 

citar a inclusão de determinadas tendências (anúncio com grafismos, por exemplo) proposta 

pelos agentes dominantes, mostrando aos demais agentes “para onde” deve caminhar a 

criação dali para frente, criação que deve ser seguida pelo campo (mais anúncios com 

grafismos). 

A disputa pela interpretação mais pura dos textos caracterizados como archeion (ou 

pertencentes a ele) é responsável pela existência de uma hierarquia entre os textos fundadores, 

hierarquia interessada, cabendo a primazia a uns e não a outros de acordo com os interesses 

do discurso que estiver sendo praticado, e sua competência para impô-los no campo. Grosso 

modo poderia se dizer que se os interesses a serem contemplados na formação discursiva 

publicitária forem mais racionais, descritivas, a disputa em torno da mais pura interpretação 

tem como objeto as ideias de Claude Hopkins (particularmente de seu livro Scientific 

Advertising). Se o interesse inclui certa perspectiva mais modernizada, que inclui maior 

participação das imagens, ainda que a perspectiva analítica seja mantida, o arquitexto objeto 

de leituras mais puras são as ideias de David Ogilvy, particularmente de seu livro Confissões 

de um Publicitário. Já em relação à moderna formação discursiva a disputa dar-se-á pela mais 

https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_Advertising
https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_Advertising
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pura leitura das ideias de Bill Bernbach, que, como se sabe, nunca escreveu propriamente um 

livro, mas teve suas ideias reunidas por colaboradores, como dito antes, publicado pela DDB 

num e-book, cujo link consta das Referências bibliográficas. Presentemente, do arquitexto 

representando por Hopkins pouco se fala; Ogilvy ainda é uma referência importante, mas a 

formação discursiva atual é fortemente lastreada no ethos inaugurado por Bernbach. Esse fato 

não deve causar espanto, porque, segundo Maingueneau, “conforme a época e as civilizações, 

a função do archeion não mobiliza os mesmos discursos constituintes.” (2012, p. 39). É o que 

podemos constatar na seguinte observação de Celso Figueiredo: 

Claude Hopkins e David Ogilvy são alguns dos publicitários que foram 

fundamentais para o desenvolvimento do fazer publicitário. Eles 

adotaram a pesquisa de mercado como grande ferramenta para medir a 

eficiência da publicidade e tentar estabelecer padrões e procedimentos 

para esse novo mercado. Muito do que esses homens disseram, contudo, 

foi superado. (FIGUEIREDO, 2007, p. 56) 

Hopkins é de um tempo histórico que exigia abordagens textuais muito mais extensas 

– ele próprio foi considerado um exímio redator de mala direta, peça que se caracteriza 

tradicionalmente pela grande quantidade de texto. Além disso, no tempo de Hopkins a 

abordagem imagética não recebia a mesma importância do texto pela insuficiência das 

técnicas produtivas e reprodutivas, mas principalmente porque o sensorium era outro. Este 

sensorium fazia ver como mais legítima a peça textualmente mais extensa. A mudança de 

sensorium permitiu, por sua vez, que a abordagem publicitária de David Ogilvy passasse a ser 

percebida como mais adequada. O mundo de Bill Bernbach é outro, como seu sensorium. O 

início da carreira de Bernbach como empreendedor de propaganda é do final da década de 

1940 e início da década seguinte, quando da constituição do american way of life – 

lembremos que os Estados Unidos saíram como os grandes vitoriosos da Segunda Guerra 

Mundial, com dinheiro e poder suficiente para se tornarem o país líder do bloco capitalista. O 

novo sensorium era propício a outro tipo de abordagem, no qual a verdade, que sempre foi um 

poderoso argumento de venda, continuasse a sê-lo: “The most powerful element in advertising 

is the truth” (BERNBACH). No sensorium do qual Bernbach fazia parte e para o qual 

contribuía – "All of us who professionally use the mass media are the shapers of society. We 

can vulgarize that society. We can brutalize it. Or we can help lift it onto a higher level 

(BERNBACH) – a formação discursiva seria necessariamente outra e a “mesma” verdade 

teria de ser outra. Qual seria a inverdade que teria na verdade preconizada por Bernbach seu 

oposto e contendor discursivo? Se os anos vinte do século 20 foram anos de consumo 

conspícuo (Thorstein Veblen), os anos 30 foram fortemente marcados pela crise da Bolsa de 
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1929 e pela Segunda Guerra Mundial, ou seja, anos de consumo restrito e mesmo tempos de 

escassez. O fim do conflito e o surgimento da sociedade de consumo criavam as condições 

para que um novo sensorium se desenvolvesse, a um só tempo longe do exibicionismo 

consumista restrito a poucos e da restrição ao consumo de muitos. A justa medida do 

consumo teria na verdade sua principal aliada, e a propaganda começava a se livrar do 

estigma de dissipadora da produção e da poupança e incentivadora do consumo irresponsável. 

A verdade teria de ser percebida como efetivamente verdadeira, por assim dizer, e a formação 

discursiva teria de mostrar isso. Para tanto, um novo ethos é questão primordial. Segundo 

Maingueneau, 

Convém lembrar que o ethos, a partir da retórica aristotélica, é a imagem 

que o destinatário constrói do locutor através da maneira com que ele se 

exprime; trata-se de uma representação elaborada pelo discurso, mas que 

se apoia em estereótipos historicamente especificados que preexistem ao 

discurso. Na verdade, a legitimação dos discursos não passa somente pela 

articulação dos conteúdos; ela é sustentada por um enunciador “fiador”, 

cuja “corporalidade”, mais ou menos imprecisa, é construída no próprio 

movimento da leitura. (MAIGUENEAU, 2012, p. 146) 

As Cartas presentes no Anuário do Clube de Criação são, nos termos colocados por 

Maingueneau, um poderoso instrumento de criação do ethos publicitário brasileiro baseado na 

verdade a que alude Bernbach, ou seja, da verdade entendida como uma relação que, mesmo 

sendo de caráter persuasivo, não deve, para tanto, se utilizar de argumentações que enganem e 

iludam o consumidor.  

 

3.3.1 A VERDADE INTERESSADA DO DISCURSO DA PUBLICIDADE CRIATIVA 

Fica clara a associação que a nova maneira, publicidade criativa, de ver e fazer 

publicidade estabelece entre o que ela, publicidade, chama de verdade e a maneira como ela 

deve ser anunciada. Do ponto de vista da Análise de Discurso, o conteúdo da mensagem – ou 

a verdade naquele contexto sócio-histórico – depende do dispositivo de transmissão da 

mensagem, ou nas palavras de Maingueneau o conteúdo “implica o conjunto do dispositivo 

de comunicação que torna o texto possível” (MAINGUENEAU, 2012, p. 141). Ogilvy em 

seu tempo histórico, referia-se assim sobre a relação da verdade com a publicidade: 

“Gostamos de pessoas que são honestas nos seus argumentos, honestas com os clientes e, 
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acima de tudo, honestas com os consumidores” (OGILVY, 2006, p. 10) e “Diga a verdade, 

mas torne a verdade fascinante” (p. 125). 

A propaganda criativa assumia outra formação discursiva, na qual termos já usados 

na formação discursiva publicitária anterior passaram a ganhar necessariamente novos 

sentidos. Tomemos como exemplo o uso da palavra verdade, como mencionamos acima. Se 

houve um tempo em que na formação discursiva publicitária a verdade estaria em uma 

argumentação lógica, racional, na qual os fatos desempenhavam papel fundamental, na 

formação discursiva da publicidade criativa a verdade ganha outros sentidos. Ao se referir 

especificamente ao anúncio publicitário, considerando essa questão da verdade, Everardo 

Rocha pergunta: 

Como a ‘racionalidade’, tão identificada como elemento fundamental em 

nossa sociedade, convive com esse mundo ‘mágico’? E nada mais mágico 

que o anúncio publicitário. (...) Assim, os anúncios nos falam de coisas 

para além das categorias de ‘verdade’ e ‘mentira’. O plano no qual eles se 

colocam é outro. É, sem dúvida, um plano mágico onde o efeito de ilusão 

é a regra do jogo. (ROCHA, 1995, p. 128) 

Segundo Menna Barreto, Bill Bernbach (então presidente da DDB) não via 

contradição entre uma publicidade criativa e as vendas, e dizer a verdade era a recomendação 

de Bernbach para se conseguir êxito:  

Diga a verdade! É o mais poderoso argumento de venda jamais 

encontrado pelo mais criativo cérebro! “Dizer a verdade”, diz o 

presidente da DDB, “é o caminho mais comprovado para mover grandes 

quantidades de mercadoria” – e nós até aqui já citamos vários sucessos 

dessa agência provando que também isso é verdade. (BARRETO, 2004, 

p. 235) 

O que é a verdade, no contexto que estamos estudando? Diz Bakhtin: 

De fato, a forma linguística (...) sempre se apresenta aos locutores no 

contexto de enunciações precisas, o que implica sempre um contexto 

ideológico preciso. Na realidade, não são palavras o que pronunciamos 

ou escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes 

ou triviais, agradáveis ou desagradáveis etc. A palavra está sempre 

carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. É 

assim que compreendemos as palavras e somente reagimos àquelas que 

despertam em nós ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida. 

(BAKHTIN, 2006, p. 98-99). 

A reflexão de Bakhtin pode ser entendida da seguinte maneira, de acordo com o 

raciocínio que estamos desenvolvendo: partindo do pressuposto de que a “(...) a publicidade, 

como a comédia clássica, visa o verossímil em vez da verdade” (QUESNEL, 1974, p. 87), 
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temos que considerar então que essa verdade deve ser verossimilhante, mas verossimilhante a 

quê? Por certo que não à verdade filosoficamente (platonicamente) considerada, mas à 

verdade como ela passa a ser percebida socialmente, o que varia de acordo com o tempo 

histórico, com os campos e com o resultado dos processos de luta dentro do campo, 

consubstanciados na formação discursiva. O tempo histórico de Claude Hopkins (tempo 

herdeiro do positivismo) exigia que a verdade recebesse uma abordagem com essa mesma 

característica. Em uma palavra: científica. Hopkins inclusive escreveu um livro intitulado 

“Scientific Advertising", publicado em 1923, no qual defende a cientificidade da prática 

publicitária. O tempo histórico de Bill Bernbach é outro, seu ethos de vender a verdade, 

também: “Advertising is fundamentally persuasion and persuasion happens to be not a 

science, but an art”. Celso Figueiredo, mesmo pensando a publicidade modernamente, ecoa 

esse pensamento de Hopkins: “Por anos, baseada em intuição, a publicidade hoje precisa de 

ciência, de técnica e de lógica que a embase e sustente” (FIGUEIREDO, 2007, p. XIV). 

A luta pelas posições de dominância no campo e pela posse das formulações 

discursivas mais legítimas – sobre a verdade ou qualquer outro tema de interesse do campo – 

atinge particularmente a questão dos textos constituintes. Assim, alguns enunciados acabam 

sendo vistos como mais prestigiosos do que outros, entre outros motivos, por se encontrarem 

supostamente mais próximos da fonte considerada mais legítima e, assim, legitimadora. Mas, 

se os discursos que seguem os discursos constituintes têm neste sua fonte de legitimação, o 

discurso constituinte ele próprio onde busca sua autoridade? Segundo Maingueneau, 

A análise do discurso está presa em um paradoxo insuperável, dado que 

ela, ao mesmo tempo, emana do discurso constituinte (...) pretendendo ao 

mesmo tempo estar acima do caráter constituinte de qualquer discurso. 

(...) Como não está em questão para a análise do discurso se 

autoproclamar a única instância de legitimação, cabe-lhe aceitar estar 

incluída no domínio da investigação que procura analisar, ser criticada 

por aquilo que ela pretende tomar por objeto. (MAINGUENEAU, 2012, 

p. 54) 

A legitimação do discurso constituinte é fato em qualquer campo. Se isso é verdade 

em campos há muito estabelecidos, como o jurídico e o filosófico, não deixa de ser verdade 

para discursos muito mais recentes como o da publicidade, e ainda mais particularmente o da 

publicidade criativa. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_Advertising


206 

 

3.3.2 TEXTO FUNDADOR-TEXTO CONSTITUINTE DA CARTA 1 

Embora já tenhamos analisado, ao longo deste trabalho, alguns trechos da Carta 1, 

passamos agora a analisá-la como Texto Fundador.  

Quando a primeira diretoria (provisória) do Clube de Criação de São Paulo assumiu seu mandato, no 

dia 1º de novembro de 1975 , chegava ao fim um processo de buscas, discussões, desilusões, 

frustrações e alentadas esperanças que durante muitos anos envolveu os homens de criação da 

propaganda paulista.O início poderia ser delimitado ao ano de 1970, quando um grupo de profissionais 

brasileiros ouviu, em Nova Iorque, Jack Trout e Al Ries afirmarem que o posicionamento dispensava a 

criatividade. Antes disso, porém, a necessidade gregária já havia tentado inutilmente criar um clube, à 

semelhança de muitos outros existentes nas grandes cidades modernas. Dificuldades diversas, 

entretanto, foram adiando aquele movimento que encontraria na tese do "posicionamento" o fermento 

ideal para sua formação. Quando o grupo que ouviu "ao vivo" aquela afirmação retornou ao Brasil, a 

"tese" do posicionamento já encontrara seus defensores locais e o debate saia das pranchetas e mesas 

de redatores para os jornais e revistas. Por mais que este pessoal da criação contestasse a afirmativa, 

lembrando que o posicionamento não passava de um novo substitutivo da velha "estratégia", a 

novidade chegada dos Estados Unidos ia criando conceito em muitas áreas, sempre em desprestígio da 

criatividade. Os homens de criação do Brasil vinham acompanhando a propaganda norte-americana há 

muitos anos e haviam assistido ao início da verdadeira revolução criativa de Bill Bernbach, lá pelos 

idos de 1955, quando os anúncios da Volkswagen e da Avis, assinados pela DDB, começaram a falar a 

verdade sobre os produtos anunciados, dispensando os adjetivos elogiosos e grandiloquentes que eram 

até então marca registrada dos anúncios. O automóvel "feio e pequeno" e a locadora de automóveis 

"segunda do mercado e por isso obrigada a fazer o melhor", já haviam influenciado o grande número 

de publicitários brasileiros de forma incisiva. Até que, com a crise econômica de 1969, surgiu a 

chamada tese do posicionamento, com seus defensores como que esquecendo a velha estratégia. 

Naquele momento, a tecnocracia apresentou o falso conceito de separação entre marketing e criação. 

Mais computador e menos sensibilidade, ventilando a ideia de que criação talvez fosse algo 

desprezível, no mínimo dispensável. A criatividade, porém, no dizer de um dos homens de criação de 

São Paulo, continuou sendo o que ela sempre foi – "uma ferramenta do marketing". Nessa luta contra 

os falsos conceitos agregados à propaganda, os criadores publicitários de São Paulo mantiveram 

inúmeros encontros, conversas de bar e restaurante, tentando encontrar uma fórmula que permitisse 

uma tomada de posição coletiva na luta. Algumas vezes se falou em fundar um Clube de Criação, 

sendo que a última tentativa aconteceu por volta de 1972. Sempre, porém, os mais variados fatores 

adiavam a fecundação da semente. Até que, no início de 1975, as discussões em torno dos problemas 

que a tecnocracia estavam impondo à criatividade, tornaram claro que o ambiente profissional estava 

amadurecido para a nova entidade e seu objetivo principal, este anuário. (Carta 1) 

 

A Carta 1 dá início não apenas à busca de legitimação do Clube de Criação como 

agente militante na luta ideológica pela verdade interessada da publicidade criativa, mas inicia 

também seu histórico de enunciador qualificado e legitimado, garantidor, assim, de sua 

enunciação. Tributário dos textos constituintes da propaganda criativa a que dá continuidade 

por afinidade ideológica, a Carta 1 é, por seu turno, autoconstituinte – legitima-se ao 

legitimar-se. Se, nesse momento primevo, cabe-lhe uma posição menos legitimada que um 

texto constituinte já constituído nada impede que o passar dos anos venha a consagrar a 

formação discursiva da Carta 1 do Anuário do Clube de Criação também como um texto 

constituinte, porque, segundo Maingueneau, “uma das características dos enunciados 
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pertencentes aos discursos constituintes é estarem ao mesmo tempo mais ou menos fechados 

em sua organização interna e serem reinscritíveis em outros discursos” (MAINGUENEAU, 

2012, p. 47). O autor francês observa que é ambígua a distinção entre textos fundadores e não 

fundadores, porque se os primeiros designam textos “de pretensão fundadora, isto é, os que 

se apresentam como tais”, quanto aos segundos, a posteridade poderá julgá-los fundadores 

“retrospectivamente em relação à história do pensamento” (MAINGUENEAU, 2012, p. 49). 

Na Carta 1 identificamos o momento fundador de uma cena enunciativa (uma 

cenografia discursiva, identificamos logo de início a dificuldade que “criadores publicitários 

de São Paulo” tinham na luta “contra os falsos conceitos agregados à propaganda”. Essa 

luta motivou “inúmeros encontros, conversas de bar e restaurante, tentando encontrar uma 

fórmula que permitisse uma tomada de posição coletiva na luta”. A luta à qual a Carta se 

refere teve um início que foi temporalmente delimitado no ano de 1970, “quando um grupo de 

profissionais brasileiros ouviu, em Nova Iorque, Jack Trout e Al Ries afirmarem que o 

posicionamento dispensava a criatividade”. Os autores citados são nomes altamente 

legitimados no subcampo do planejamento publicitário, mas sem nenhuma relevância no 

subcampo da criação. Salta aos olhos o fato de que foi essa posição dos citados profissionais 

(Jack Trout e Al Ries) a responsável pela aceleração do processo de constituição do Clube de 

Criação. Considerando o aporte teórico bourdiano, poderíamos dizer que o ato fundador do 

Clube de Criação foi, na verdade, uma reação, uma estratégia de defesa, comprovando que o 

campo é mesmo um espaço de luta dentro e fora do campo, como ensina Bourdieu. 

A Carta 1 se coloca contra a tese do posicionamento. A origem desta tese é 

significativa: a crise econômica de 1969. Além disso, a Carta questiona se a tese do 

posicionamento não seria simplesmente um novo substituto para a tese da estratégia. 

Observemos que se na formação discursiva da publicidade na época em que a Carta 1 foi 

escrita aparecem os termos “posicionamento” e “estratégia”, a partir do Anuário 5, o 

contraponto da criação foi substituído por um único termo: marketing. Nos termos deste 

trabalho, alguns questionamentos que poderiam ser feitos são os seguintes: 1) em que medida 

o posicionamento ou a estratégia conspiraria contra a criatividade?; 2) como a criatividade 

poderia contribuir para superar a crise econômica?  

Se a crise é de 1969, a solução para ela parece ter vindo cerca de 14 anos antes “lá 

pelos idos de 1955, quando os anúncios da Volkswagen e da Avis, assinados pela DDB, 

começaram a falar a verdade sobre os produtos anunciados, dispensando os adjetivos 

elogiosos e grandiloquentes que eram até então marca registrada dos anúncios.”. 
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A história da propaganda, especificamente da criação, tem em Bill Bernbach um 

nome altamente qualificado e legitimado a partir de meados dos anos 1950. Historicamente, o 

trabalho de Bernbach se iniciou no final dos anos 1940 e começou a modificar a maneira 

como se fazia propaganda em meados dos anos 1950, não por acaso, a data citada na Carta 1. 

Para efeito comparativo entre as formações discursivas, lembremos que, ao contrário de 

Ogilvy, Bernbach não enfatizava a questão da pesquisa e do planejamento. Segundo ele, “I 

warn you against believing that advertising is a science”. Pior ainda se se pensa ser possível 

acreditar que determinado apelo irá funcionar apenas por ser lógico: “Because an appeal 

makes logical sense is no guarantee that it will work”. 

Bill Bernbach é o nome por trás da chamada revolução criativa, que mudaria 

definitivamente a maneira de se fazer propaganda mundo afora. A base mercadológica dessa 

revolução pode ser localizada no fato de que a eficiência da publicidade começou a diminuir, 

e “o modelo de publicidade baseado na oferta do produto estava exaurido e que novas 

maneiras de seduzir o consumidor se faziam necessárias” (FIGUEIREDO, 2007, p. 12). José 

Ruy Gandra (s/d), reproduz um trecho da famosa carta de Bill Bernbach, de 1947, no qual este 

diz: 

Existem muitos ótimos especialistas em publicidade. Infelizmente, eles só 

falam da melhor parte do assunto. Eles conhecem todas as regras e podem 

dizer a você se as pessoas em um determinado anúncio conquistarão um 

número maior de clientes entre os leitores de uma publicação.  Eles são 

capazes de lhe dizer se uma sentença deve ser extensa ou breve. Podem 

dizer de que forma fragmentar um texto a fim de torná-lo mais atraente. 

Eles podem lhe dar fatos e mais fatos. São os cientistas da publicidade. 

(GANDRA, s/d, p. 11) 

O tempo histórico de Bill Bernbach é visto assim por Goiamérico Felício dos Santos: 

Afinal, a publicidade, em seu início, operava tão-somente através da 

exposição de informações objetivas, quando o anunciante apenas se dava 

ao trabalho de apresentar a disponibilidade dos seus produtos ou serviços. 

Passada essa fase, a partir da década de 50, entramos para a etapa da 

comunicação persuasiva, quando a concorrência acirrada e a abundância 

de produtos com qualidades equivalentes exigiam a postura, por parte dos 

publicitários, da persuasão através das provas. (SANTOS, 2006, p. 78-

79). 

Para Everardo Rocha, passados os períodos iniciais, nos quais a propaganda era 

praticada de maneira utilitária, por assim dizer, passou a ser possível e necessário praticá-la de 

maneira mais criativa. Essa mudança na forma de se fazer propaganda permitiu que ela 

passasse a ser encarada igualmente de outras maneiras. 
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Ela é mais que uma técnica mercadológica apenas e dispõe de margem 

maior de autonomia, sendo irredutível a uma interpretação estritamente 

econômica. É importante ir ainda além. Uma interpretação da publicidade 

é necessária porque sua existência e eficácia se relacionam ao fato de que 

ela, idealizando a vida sempre no mesmo sentido, se torna espelho onde 

se reflete um projeto social. (ROCHA, 1995, p. 59-60) 

Como se viu, a preocupação demonstrada por Bernbach em sua carta contra o 

cientificismo da área, contra os que “conhecem todas as regras e podem dizer a você se as 

pessoas em um determinado anúncio conquistarão um número maior de clientes entre os 

leitores de uma publicação” estará presente na Carta 1 quase 30 anos depois de ter sido 

escrita.  

Ainda que a história esteja “ligada a práticas e não ao tempo em si” (ORLANDI, 

1990, p. 35), notemos que através da Carta 1 vemos que ao ato fundador (nascimento do 

Clube de Criação) ocorrido em 1975 estão relacionadas outras duas datas anteriores: 1955 

(anúncios DDB) e 1969 (tese do posicionamento). Se “a história faz sentido” é porque “a 

linguagem é sentido” (ORLANDI, 1990, p. 29) e um processo de datação carrega consigo um 

evidente componente ideológico, na medida em que consideremos sua proximidade (ou 

distanciamento) das fontes consideradas originais. Trata-se assim de um recurso de 

confirmação da eficiência de uma formação discursiva, lastreada na proximidade de uma 

antiguidade mais venerável, na medida em que se tem no passado um locus mais próximo das 

origens e sua inevitável conotação de pureza como instância legítima e assim legitimadora. 

“Os discursos estabelecem uma história” (ORLANDI, 1990, p. 14), que, por sua vez, 

desempenham papel importante na validação do conteúdo de uma formação discursiva. Em 

outras palavras, do ponto de vista da Análise de Discurso, história não é uma questão afeita à 

cronologia de calendário, ainda que do discurso possam fazer parte datações menos ou mais 

antigas, essas mais prestigiadas. Quem faz a história é o discurso, não uma sucessão de datas. 

Dizendo de outra maneira, os acontecimentos históricos passam a sê-lo na medida em que se 

constituem em sentido. Como qualquer discurso, esta Carta tem uma ideologia – neste caso, a 

da antiguidade da data de 1955 em relação à data posterior de 1969 – consubstanciada em 

uma materialidade, “(...) e o discurso é o lugar em que se pode ter acesso a essa 

materialidade” (ORLANDI, 1990, p. 16). Dizemos, novamente com Orlandi, que 

A historicidade (...) é a história do texto, ou seja, sua discursividade (sua 

determinação histórica) que não é mero reflexo do fora mas se constitui já 

na própria tessitura da materialidade linguística. Trata-se, por sua vez, de 

pensar a materialidade do sentido e do sujeito, seus modos de 

constituição histórica. (ORLANDI, 1990, p. 29) 
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Seguindo as reflexões de Orlandi, observamos que a Carta 1, materializa dois dados 

histórico-cronológicos: 1969 e 1955. Quando se lê que os acontecimentos de 1969 não 

representam nenhuma novidade para quem já acompanhava o que vinha acontecendo desde 

1955, lê-se (ideologicamente) que o que se propõe em 1969 revela uma ignorância 

(necessariamente interessada?) do que estava acontecendo há aproximadamente 14 anos, e 

que merece uma resposta. Começava aí, logo na primeira Carta, uma tomada de posição que 

fará parte da história da formação discursiva específica das Cartas: o posicionamento do 

Clube de Criação como trincheira de luta sem quartel contra tudo aquilo que conspire contra a 

criatividade, contra tudo aquilo que represente comodismo, mesmice, falta de ousadia.  

A formação discursiva da Carta 1 que registra já na criação do Clube esses dados 

históricos e ao mesmo tempo lança para o futuro suas bases, nos remete à reflexão de Orlandi: 

A relação com a história é dupla: o discurso é histórico porque se produz 

em condições determinadas e projeta-se no “futuro”, mas também é 

histórico porque cria tradição, passado, e influencia novos 

acontecimentos. (ORLANDI, 1990, p. 35) 

O caráter ideológico da posição da primeira Carta pode ser percebido tendo em 

mente uma colocação de Orlandi:  

Partindo do pressuposto de que o discurso não é um dado, mas um fato, 

em outras palavras, que ele se constitui como fato ao constituir-se como 

fato, o discurso é, visto dessa maneira, um instrumento de prática política, 

segundo Pêcheux. (ORLANDI, 1990, p. 28) 

No caso da Carta 1 podemos observar como se dá o discurso que “projeta-se no 

‘futuro’”, quando a diretoria provisória se compromete, passados os sete meses de mandato 

provisório, a eleger uma diretoria efetiva que teria “a obrigação de dar continuidade ao 

trabalho iniciado, cujo objetivo principal será o fortalecimento da criação e a consequente 

valorização dos profissionais do setor.”. A Carta 1 permite ver como o enunciado é a 

imbricação de um texto e de um lugar social. As exigências teóricas da Análise de Discurso 

obrigam a considerar uma fala e um lugar de maneira dependente um do outro: o lugar 

autoriza a fala. Assim, o lugar da Carta do Presidente permite que o Clube de Criação se 

apresente discursivamente como uma entidade que tinha uma razão de ser: lutar pela 

criatividade, contra a tentativa de subordinar a criação às demandas mercadológicas e 

tecnológicas. A Carta 1, se identifica essa tentativa no final dos anos 1960, aponta, contra ela, 

uma data mais antiga, ou seja, mais venerável, como observamos: 1955, data em que foram 

publicados dois anúncios – para a Volkswagen e para a Avis – criados pela agência de Bill 
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Bernbach, considerados clássicos da criação publicitária e que a história veio a referendar 

como exemplos de publicidade criativa. 

Ao considerarmos, por sua vez, o texto desta Carta 1 como o texto constituinte do 

Clube de Criação, identificamos essa característica de duas maneiras. A primeira delas se 

refere à constituição enquanto primeiro ato propriamente constitutivo. Em outras palavras, o 

ato enunciativo é responsável por sua legitimação e o discurso instaura as condições de sua 

própria aparição. Além disso, essa constituição instaura uma formação discursiva específica, 

que tenderá a ser seguida pelas Cartas seguintes. Essa formação, como vimos, está lastreada 

nos textos e ideias de Bill Bernbach, consideradas, portanto, como constituintes. 

Segundo Dominique Maingueneau (2012, p. 140), “Todo texto constituinte se 

organiza em torno de textos-fontes, indissociáveis de instituições que garantem que ele é 

necessário para interpretá-los e dizem que ele está autorizado a fazê-lo”. Ao verificarmos 

que os textos da nova maneira de encarar e praticar a criação “começaram a falar a verdade 

sobre os produtos anunciados, dispensando os adjetivos elogiosos e grandiloquentes que 

eram até então marca registrada dos anúncios” (Carta 1), identificamos o débito de tal 

colocação ao autor citado, Bill Bernbach:  

The truth isn't the truth until people believe you, and they can't believe 

you if they don't know what you're saying, and they can't know what 

you're saying if they don't listen to you, and they won't listen to you if 

you're not interesting, and you won't be interesting unless you say things 

imaginatively, originally, freshly. (BERNBACH) 

Embora não restem dúvidas de que é a Carta 1 que dá inicio à formação discursiva da 

entidade, nossa análise constatou que vários temas de caráter igualmente fundador só foram 

discutidos no debate publicado no Anuário 5. A Carta 5, como já observamos, serviu de guia 

para montarmos os procedimentos metodológicos para a análise das demais Cartas. Podemos 

dizer que a Carta 5 desempenhou a função de um gabarito para a análise das demais Cartas. 

 

3.4 ELEMENTOS DICURSIVOS (SÓCIO-HISTÓRICOS) ENCONTRADOS NAS 

CARTAS. 

A escolha por fazer a análise das Cartas do Clube de Criação não foi aleatória. Antes, 

motivou-nos estudar esse material tendo em vista a importância do Clube na formação do 

campo publicitário brasileiro, e da importância do Anuário do Clube de Criação para a 
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formação imaginária publicitária, mais especificadamente da criação publicitária. Seguimos a 

observação de Eni Orlandi, segundo a qual “um dos primeiros passos a considerar, se 

pensarmos a análise, é a constituição do corpus” (ORLANDI, 2012, p. 62). Em outras 

palavras, construção do corpus e análise estão intimamente ligadas: “decidir o que faz parte 

do corpus já é decidir acerca de propriedades discursivas” (ORLANDI, 2012, p. 63). Assim, 

nos aliamos a Orlandi, quando ela diz: “Em grande medida, o corpus resulta de uma 

construção do próprio analista” (ORLANDI, 2012, p. 63). Diz a autora, 

Inicia-se o trabalho de análise pela configuração do corpus, delineando-se 

seus limites, fazendo recortes, na medida mesma em que se vai incidindo 

um primeiro trabalho de análise, retomando-se conceitos e noções, pois a 

análise de discurso tem um procedimento que demanda um ir-e-vir 

constante entre teoria, consulta ao corpus e análise. Esse procedimento 

dá-se ao longo de todo o trabalho. (ORLANDI, 2012, p.66-67) 

Analisar nas Cartas os ditos e não-ditos sobre critérios de julgamento e outros temas 

recorrentes mobilizando, para isso, o aparato teórico-metodológico da Analise de Discurso 

nos apresentou um discurso que tende a persuadir pela repetição. Mostrou-nos também que, 

ao longo do tempo, a contundência das Cartas foi ficando menos intensa. Se se considera 

como necessária a densidade do debate publicado no Anuário 5, uma vez que o Clube de 

Criação estava em seus primeiros anos, nota-se a ausência dessa densidade nos anos 

subsequentes. Com o passar dos anos as Cartas vão se tornando mais estéticas, alegóricas, 

com destaque maior para a forma. Nesse sentido, podemos citar não apenas as Cartas em 

forma de fotografia (Cartas 11 e 21), mas também a Carta em forma de receita de Caipirinha 

(Anuário 26), a Carta que contava uma piada (Carta 20) e a que reproduzia uma questão de 

prova (Carta 25).  

Do ponto de vista da ADF a perda de contundência no conteúdo das Cartas – 

digamos assim – pode ser entendida porque o período inicial da formação discursiva exigia 

necessariamente posições de luta mais bem definidas, e, em termos estruturais, era necessário 

que esses textos fossem mais longos e detalhados. Já aos textos posteriores, que se 

beneficiavam da memória discursiva, parecia bastar, por exemplo, uma frase lembrando que o 

Anuário era o registro do melhor que se produzia em termos de publicidade criativa – como 

se não fosse mais necessário discutir frequente e contundentemente sobre critérios de 

criatividade.  

De todo modo, as Cartas se prestaram a mostrar as dinâmicas instáveis do campo: as 

relações de poder, os alinhamentos em busca de dominância, os silêncios estruturantes, as 

estratégias mais interessadas – em um processo agônico de luta. E por mais que tenha sido 
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necessária a análise das Cartas em busca dos elementos discursivos (sócio-históricos) que 

pudessem esclarecer sobre os critérios de avaliação de criação publicitária de peças em 

contexto de premiação, nossa pesquisa não se mostraria suficiente se não analisássemos 

também as Peças premiadas em busca dos elementos técnicos, ou seja, dos recursos criativos 

utilizados que podem ser vistos como responsáveis pela distinção criativa. É o que faremos no 

capítulo seguinte.  
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CAPÍTULO 4 EMPIRIA: ANÁLISE DAS PEÇAS PREMIADAS 

Passamos agora para a análise das 103 Peças premiadas com a Medalha de Ouro na 

categoria anúncio impresso pelo Clube de Criação, ao longo dos 40 anos de existência da 

entidade. Faremos isso através de um Protocolo de Análise que elaboramos a partir dos 

estudos de pesquisadores da área da criação publicitária, principalmente dos estudos feitos 

sobre recursos criativos utlizados nas peças publicitárias.  

Através da análise das Peças premiadas problematizaremos uma questão que 

participa do dia a dia da propaganda, particularmente da criação publicitária. Referimo-nos à 

questão de saber por que determinada peça foi considerada criativa, a ponto de merecer 

figurar nas páginas de um veículo com o peso simbólico do Anuário do Clube de Criação. A 

partir da análise das peças feitas com o apoio do referencial teórico dos pesquisadores da área 

de criação publicitária buscaremos os elementos técnicos (recursos criativos) que nos 

permitam identificar os possíveis critérios responsáveis pela distinção criativa atribuída à 

peça. Essa questão, dentro da formação discursiva publicitária, é tão importante e polêmica 

que José Ruy Gandra, no livro que conta a história da Propaganda Criativa no Brasil, observa: 

“Para que você não fique apenas com a opinião dos júris dos Anuários (sempre tão 

discutíveis), existe agora este livro.” (GANDRA, s/d, p. 16). 

Para além dos aspectos técnicos que iremos localizar nas Peças – tais como recursos 

criativos que são valorizados pelo campo – nosso conceito Distinção Criativa pretende 

demonstrar que a consagração das peças em contextos de premiação é resultado de uma 

complexa operação que envolve, de um lado, a valoração técnica da peça, e de outro, as 

lógicas de legitimação dos agentes no subcampo da criação publicitária, considerando as 

condições sócio-históricas de produção das peças. Encontramos na reflexão de Baccega o 

norte que divisamos como correto: “Por metodologia, entendemos a postura filosófica que 

nos guiou e não os procedimentos técnicos daí decorrentes, e que dependem dessa 

metodologia.” (BACCEGA, 1995, p. 9). Em outras palavras, o fato deste trabalho mobilizar o 

rico referencial teórico de Bourdieu permite ver que a análise de Cartas e Peças para localizar 

os possíveis elementos responsáveis pela distinção criativa das Peças considera aspectos 

sócio-históricos de toda constituição do campo.  

A metodologia proposta por nós para a análise das Peças parte do pressuposto de que 

toda peça impressa tem a função de transmitir uma mensagem (“o que” deveria ser dito) 

utilizando os códigos textuais e visuais combinados entre si. E que a publicidade criativa – ou 

aquela que está no contexto de premiação – valoriza a ideia utilizada para transmitir essa 



215 

 

mensagem, ou seja, “como” se escolheu dizer “o que” deveria ser dito. Assim, nossa análise 

em busca dos elementos técnicos (recursos criativos) que permitem identificar os possíveis 

critérios responsáveis pela distintiva criativa seguirá um Protocolo de Análise que 

compreende 3 níveis: o primeiro, classifica a Peça segundo a utilização dos códigos textuais e 

visuais; o segundo identifica a ideia central da Peça para localizar os possíveis elementos 

responsáveis pela distinção criativa e o terceiro faz uma síntese dos elementos utilizados nas 

Peças. 

 

4.1 JUSTA MEDIDA DO GOSTO 

Além dos estudos sobre recursos criativos utilizados em peças publicitárias, 

utilizaremos também os estudos de Fiorin sobre o gosto. Para o referido autor 

(LANDOWSKI, FIORIN, 1997, p. 23), “o bom gosto (...) situa-se no domínio da justa 

medida”. Mas, qual seria essa justa medida? Do ponto de vista bourdiano, a justa medida é 

uma construção sócio histórica, que se reveste de um alto grau de violência simbólica, pelo 

fato de ser uma imposição feita pelos agentes conjunturalmente dominantes. Desde os gregos 

clássicos tudo o que não esteja dentro desta justa medida resvala na híbris, a des-medida, 

algo, portanto, que ainda não encontrou seu espaço ou não tem espaço definido dentro de 

determinada estrutura (campo). Ao aplicarmos esta reflexão à publicidade criativa, temos por 

coerência que dizer o seguinte: será considerado na justa medida do bom gosto aquela peça 

que respeitar os critérios que dizem que ela tem bom gosto e que portanto fazem dela uma 

peça portadora de distinção criativa. Em outros termos e por tautológico que possa parecer, é 

criativo a peça que for considerada criativa segundo os critérios então dominantes no campo. 

Ter a posse desta justa medida, ou ainda, ser considerado como agente portador de bom gosto 

é uma condição altamente disputada pelos agentes do campo, dado o poder que isso lhe 

confere. 

Outra maneira de se referir ao bom gosto é falar sobre limites, limite enquanto 

espaço delimitado, ou seja, enquanto algo que esteja abrigado dentro da justa medida, a 

medida que é correta por ter sido produzida por agentes com capital simbólico para tanto. 

Segundo Bourdieu “instituir, dar uma função social, uma identidade, é também impor 

limites” (BOURDIEU, 1998, p. 100). Dizendo de outra maneira, o gosto, ou melhor, a medida 

do gosto, traça dois cenários dentro do campo: o que está abrigado pela medida e o que se 

encontra fora dela (híbris).  
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Trazendo essa reflexão da justa medida para a criação publicitária, poderíamos dizer 

que estar dentro da justa medida, estipulada pelos agentes dominantes garantiria aos demais 

agentes o pertencimento ao campo. Por outro lado, o agente que estiver fora da justa medida, 

estipulada pelos agentes dominantes do campo como a medida correta, não será visto como 

um agente pertencente ao campo. Entretanto aos agentes dominantes é permitido determinada 

des-medida, ou seja, estar fora da justa medida pode ser visto como um transgressão que será 

aceita campo por estar sendo proposta por um agente dominante. 

A transgressão seria então expediente que pode fazer parte das articulações do 

campo, como elemento potencialmente dinamizador. Em outras palavras, “(...) ao conferir 

aos consagrados uma essência indiscutível e indelével, um dos privilégios da consagração 

reside no fato de autorizar transgressões que estariam proibidas de outro modo” 

(BOURDIEU, 1998, p. 104). Essa transgressão só é permitida aos agentes portadores de 

determinado capital simbólico, o que dificulta a situação dos não dominantes pois, não 

possuindo capital simbólico significativo, estariam impedidos de ter sua transgressão 

considerada.  

Trazer o conceito de “justa medida”, proposto por Fiorin, para a análise de peças 

publicitárias premiadas pelo Clube de Criação, nos ajuda a problematizar sobre a existência 

de uma caracterização ou definição, ou mesmo de um modelo, do que seria uma peça 

possuidora de distinção criativa. Sabemos que esse seria um procedimento impossível, uma 

vez que não há fórmulas prontas para se produzir uma peça que venha a ser julgada como 

possuidora de distinção criativa. Contudo, deixar de analisar as Peças que foram consagradas 

no campo, numa premiação como a do Clube de Criação, também não nos permite entender 

por que essas Peças receberam a distinção do prêmio. Se a análise das Peças, ou ainda, se a 

análise dos elementos que podem ser considerados como os responsáveis pela distinção 

criativa se mostra insuficiente para construirmos um modelo do que seria uma peça premiável 

– por assim dizer – entendemos que essa análise é absolutamente necessária. A partir do 

conceito de “justa medida” como sendo algo de bom gosto, em contraposição ao conceito de 

des-medida, ou híbris, como sendo algo desalinhado ao bom gosto, Fiorin nos propõe a 

reflexão do que seria a transgressão do bom gosto. Em nossas palavras, a des-medida poderá 

ser percebida pelo campo como uma transgressão, caso ela seja proposta por um agente com 

capital simbólico para tanto. 

E por que a transgressão seria de interesse do campo? Que interesses teriam os 

detentores das posições dominantes que esta posição pudesse ser ameaçada por uma 
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transgressão simbólica? Ou deveríamos considerar, como nos propõe Fiorin, que certa 

excentricidade revigora ainda mais os limites? “O gosto é uma questão de limites e só se pode 

transgredi-los simbolicamente, ou seja, quando se conhecem e se praticam os limites. Ele 

admite uma certa excentricidade, pois ela revigora ainda mais os limites.” (LANDOWSKI, 

FIORIN, 1997, p. 26). Se os limites vão caracterizar uma nova legitimidade, esta, por sua vez, 

dará origem a novos tipos de sanção (positiva ou negativa), que serão responsáveis pelo 

aumento ou diminuição do capital simbólico dos sancionados positiva ou negativamente. Ou, 

segundo Bourdieu: 

O acesso aos instrumentos legítimos de expressão e, portanto, a 

participação no quinhão de autoridade institucional, está na raiz de toda a 

diferença – irredutível ao próprio discurso – entre a mera impostura dos 

“mascaradores” (masqueraders) que disfarçam a afirmação performativa 

em afirmação descritiva ou constatativa e a impostura autorizada 

daqueles que fazem a mesma coisa com a autorização e a autoridade de 

uma instituição. O porta-voz é um impostor provido de cetro (skeptron). 

(BOURDIEU, 1998, p. 87) 

A questão da justa medida representada pelo bom gosto interessa-nos em função do 

fato de que ela (a justa medida) pode ser considerada como um operador das práticas 

cotidianas do campo, particularmente no contexto das premiações. Dizemos isso, 

considerando como Bourdieu (2006, p. 17) que “o julgamento do gosto é a manifestação 

suprema do discernimento”. Se se trata de uma “manifestação suprema”, como ela poderia ser 

questionada? Em outras palavras, o gosto não seria passível de questionamento? Um gosto 

considerado bom – o bom gosto – representaria a condição de um agente portador de gosto 

inquestionavelmente bom, capaz de fazer mais do que as escolhas necessárias, mas as únicas 

escolhas possíveis. Mas, para Bourdieu (2006, p. 17), “(a sociologia) terá ainda de questionar 

esta relação que, apenas na aparência, é autoexplicativa”. 

A questão ingênua do poder das palavras está logicamente implicada na 

supressão inicial da questão acerca dos usos da linguagem e, por 

conseguinte, das condições sociais de utilização das palavras. Desde o 

momento em que se passa a tratar a linguagem como um objeto 

autônomo, aceitando a separação radical feita por Saussure entre a 

linguística interna e a linguística externa, entre a ciência da língua e a 

ciência dos usos da língua, fica-se condenado a buscar o poder das 

palavras nas palavras, ou seja, a buscá-lo onde ele não se encontra. 

(BOURDIEU, 1998, p. 85) 

Uma das maneiras mais profícuas de entender o processo de naturalização do gosto é 

vê-lo como uma manobra altamente interessada por parte daqueles que têm capital simbólico 

para ser definidor da justa medida do gosto num determinado campo. Naturalizar determinada 
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posição é tirar toda a historicidade envolvida; é ver como dado o que é construído. É 

considerar natural o que é social.  Se o gosto é uma construção social, se o gosto deve ser 

discutido, assim como são passíveis de discussão, no caso aqui estudado, os elementos que 

permitem identificar os possíveis critérios responsáveis pela distinção criativa nas peças 

publicitárias no contexto de premiação. Ou, em outras palavras, determinar se algo é de bom 

ou de mau gosto. Se gosto se discute, por que não seriam discutíveis os critérios que o 

classificariam? Ou ainda, por que não seriam discutíveis os elementos que constituem os 

critérios? O que se poderá dizer sobre o elenco de critérios que foram legitimados para 

qualificar e, assim, legitimar o gosto? 

Temos por verdadeiro que as normas do gosto variam historicamente. Se variam, elas 

podem sempre ser alteradas e, segundo Fiorin, os “traços semânticos” do objeto são 

tematizados ou figurativizados ou ainda descritos de maneira diferente conforme o lugar, o 

grupo social, ou seja, os “traços semânticos” podem variar de acordo com o contexto 

histórico. Nas palavras de Fiorin (LANDOWSKI, FIORIN, 1997, p.15), “A Semiótica deixa 

de lado uma definição substancialista do sujeito, para dar dele uma definição relacional. 

Assim, o sujeito define-se pela relação com o objeto. Sua existência semiótica é dada pela 

relação com o objeto.” Trata-se de uma relação biunívoca: o agente, dotado de capacidade de 

simbolização, simboliza o objeto, que o define histórica e sociologicamente, e o situa dentro 

do campo em uma posição mais ou menos favorável. Dependendo do sucesso de sua 

estratégia de simbolização, o agente terá aumentada, ou diminuída, sua competência para 

continuar simbolizando, sendo assim legitimado pelo campo como agente com potencial para 

continuar simbolizando e, assim, tendendo a permanecer em uma posição de dominância – 

tudo o que foi dito acima vale equivalentemente se associarmos a essa simbolização a questão 

da definição do gosto, do bom gosto. 

Discutimos não apenas o gosto como variável definidora da excelência de uma peça 

publicitária criativa, mas problematizamos também os elementos que podem ser identificados 

como responsáveis pelos critérios que definem o que é e o que não é de bom gosto, lembrando 

que no caso da criação publicitária, “de bom gosto” vai significar “com distinção criativa”. 

Falar de critério é falar de quem produz o critério; é falar da situação histórica na qual está 

inserido o agente produtor do critério; é falar da capacidade deste agente de influenciar a 

dinâmica do campo no qual está inserido. É, portanto, uma arbitrariedade, no sentido 

sociológico do termo, por se tratar de uma construção. Não é criticável – é questionável. 

Observa Fiorin: 
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No âmbito do gosto, toma-se o que se considera bom gosto numa certa 

época, num dado lugar, numa determinada classe social (em geral, as 

camadas privilegiadas mais antigas) e, ignorando todas essas restrições e 

esses condicionamentos, eleva-se norma à categoria de universal, 

promove-se a variante à invariante. Por isso, o gosto significa ‘bom 

gosto’. (LANDOWSKI, FIORIN, 1997, p. 17) 

A adição do adjetivo bom ao substantivo gosto parece não deixar dúvida sobre a 

autossuficiência que se pretende: se é bom, não há o que questionar. Se esta operação de 

inquestionabilidade do gosto pretende ser bem-sucedida em qualquer campo da atuação 

humana, inibindo a discussão sobre as forças em luta para definição dos elementos 

constitutivos dos critérios norteadores da excelência desse gosto, ela é particularmente 

significativa no caso das artes, ou, o que nos interessa, na visão artística, por assim dizer, da 

criação publicitária, que podemos observar na questão do gosto. Fiorin (LANDOWSKI, 

FIORIN, 1997, p. 21) estuda como o gosto é um “meio de estetização do mundo”. Segundo o 

autor, do universo do belo fazem parte atributos de distinção adjetivados como “chique, alto, 

sublime, elevado, puro, fino, espiritual, brilhante, inteligente”. No polo oposto, o feio “é 

classificado como vulgar, brega, baixo, material, obscuro, medíocre, cinzento”. Em função 

do que foi até aqui analisado, seria quase desnecessário observar que esse processo de 

estetização do mundo é também ele uma tentativa de naturalizar a chamada “estetização do 

mundo” do processo do qual ele é o resultado, como se estetizar o mundo fosse obtido por 

uma espécie de geração espontânea, prescindindo, portanto, de análise. Também referindo-se 

ao universo das artes, vejamos o que nos diz Bourdieu: 

Não existe ciência do discurso considerado em si mesmo e por si mesmo; 

as propriedades das obras desvelam seu sentido somente quando referidas 

às condições sociais de sua produção – ou seja, às posições ocupadas por 

seus autores no campo da produção – e, por outro lado, ao mercado para 

o qual foram produzidas (que não é outra coisa senão o próprio campo de 

produção) e, eventualmente aos mercados sucessivos de recepção de tais 

obras. (BOURDIEU, 1998, p.129) 

Em questão de gosto, o que se persegue é o que Pierre Bourdieu (2006, p. 239) 

define como naturalização do gosto: “a coincidência do ser com o dever ser”. Esta reflexão 

de Bourdieu nos permite investigar como a naturalização em termos de gosto é socialmente 

construída e como ela entra no caudaloso rio da memória. Para Gregolin, 

A memória social, inscrita nas práticas de uma sociedade, constrói-se no 

meio-termo entre a a-temporalidade do mítico e a forte cronologia do 

histórico; isto porque, apesar de determinada pela ordem do histórico, não 

chega a ser, como esta, uma memória construída, ordenada e 

sistematizada. (GREGOLIN, BARONAS 2003 p. 54) 
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Mas, antes de entrar no rio da memória, o que o campo constitui e institui como 

gosto precisa, por óbvio, ser construído (e construir-se). No caso do campo publicitário e, 

especificamente do subcampo da criação publicitária, a valoração do gosto, digamos assim, 

ocorreu pioneiramente na década de 1920, como já dissemos, quando foi criado o Art 

Directors Club, considerada a primeira iniciativa de se premiar peças publicitárias, que eram 

julgadas, aliás, com os critérios analíticos tomados de empréstimo do campo das artes 

plásticas. Esse processo intersemiótico entre os campos é assim analisado por Baccega: 

No processo mesmo de incorporação (que se inicia com a apropriação), 

temos um primeiro momento de metassignificação, uma vez que essa 

ciência se desloca de seu domínio de origem, com as configurações que 

apontamos, e passa a fazer parte de outro. Mas há outros processos, 

configurando outros níveis de metassignificação: ao compor o novo 

campo, essa ciência encontra-se com outras que também aí figuram nas 

mesmas condições, ou seja, na condição de metassignificação, e vai 

dialogar com elas, reelaborando-se cada uma delas, nessa 

interdiscursividade. A interdiscursividade implica o diálogo com os 

outros discursos ao mesmo tempo que revela a especificidade do discurso 

construído nesse processo. (BACCEGA, 2007, p.83) 

Desde seus momentos formadores, nos quais emprestou critérios do campo das artes 

plásticas, foi longo o caminho trilhado no e pelo campo da propaganda, particularmente pelo 

subcampo da criação publicitária, para o desenvolvimento de critérios analíticos próprios. 

Como vimos reiteradamente até aqui, a formação e o desenvolvimento desses critérios ocorre 

como resultado de lutas incessantes por parte dos agentes em busca de posições de 

dominância no campo – do mesmo modo, a distinção criativa que determinada peça alcança, 

resultado do julgamento que o campo faz a partir dos critérios então dominantes, dentro das 

cenas enunciativas devidamente legitimadas. No caso do Anuário do Clube de Criação, as 

peças distinguidas criativamente assim o foram em função de critérios estabelecidos, ainda 

que tacitamente, antes de as peças serem escolhidas. Em outros termos, o veredito final de 

peça com distinção criativa foi alcançado porque a peça foi julgada criativa pelos critérios que 

dariam conta da criatividade da peça. 

Como vimos, nos primórdios de sua atividade, a propaganda anunciava produtos e 

serviços com uma abordagem mais descritiva. Uma maior participação de recursos criativos 

mais elaborados foi-se dando com o tempo e ganhou tal extensão que motivou o pesquisador 

Everardo Rocha a comentar que “o produto é muito menor que sua publicidade” (ROCHA, 

1995, p. 148). O autor amplia essa ideia em uma citação já utilizada anteriormente, que 

repetimos aqui: 
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Se compararmos o fenômeno do “consumo” de anúncios e o de produtos, 

iremos perceber que o volume de “consumo” implicado no primeiro é 

infinitamente superior ao do segundo. O “consumo” de anúncios não se 

confunde com o “consumo” de produtos. Podemos até pensar que o que 

menos se consome num anúncio é o produto. Em cada anúncio, vende-se 

“estilos de vida”, “sensações”, “emoções”, “visões de mundo”, “relações 

humanas”, “sistemas de classificação”, “hierarquia” em quantidades 

significativamente maiores que geladeiras, roupas ou cigarros. Um 

produto vende-se para quem pode comprar, um anúncio distribui-se 

indistintamente. (ROCHA, 1995, p. 27) 

E é a publicidade criativa que pode vender “estilos de vida”, “sensações”, 

“emoções”, “visões de mundo”, “relações humanas”, “sistemas de classificação” e 

“hierarquia”, abordagens essas mais bem realizadas com a utilização de seus recursos (os da 

publicidade criativa). Mas, como reconhecer a excelência criativa de peças publicitárias com 

tamanha diversidade e importância de abordagens? Tomemos 103 peças reconhecidas como 

de excelência e passamos agora a analisa-las.  

Como observamos, nosso objetivo, ao propor e apresentar um Protocolo de Análise 

das Peças premiadas, é localizar os elementos que nos permitem identificar os possíveis 

critérios utilizados (mesmo quando não ditos) que confeririam legitimidade da peça escolhida 

como de distinção criativa. Nosso corpus tem recorte totalmente delimitado: 103 Peças 

(avulsas ou integradas a campanhas) que receberam a Estrela de Ouro na categoria anúncio 

impresso, durante os 40 anos do Anuário do Clube de Criação. Por anúncio impresso 

entendemos todo e qualquer anúncio que tenha sido veiculado em jornais e revistas. Essa 

observação é importante, uma vez que o Clube de Criação nomeou diferentemente, ao longo 

de sua história, a categoria que engloba anúncios impressos.  

Ao analisarmos as 103 Peças que fazem parte de nosso corpus podemos dizer que 

todo o universo de peças poderia ser colocado dentro da abordagem predominantemente 

dionisíaca, como assim conceituou Carrascoza. Isso se explica porque as peças que se 

limitavam a descrever os produtos e serviços (dentro da abordagem predominantemente 

apolínea) já não eram mais vistas como detentoras de potencial de distinção criativa, à época 

da publicação do Anuário 1. Por certo que ainda havia peças que se limitavam a descrever 

benefícios de produtos e serviços, como existem até hoje, mas essas peças, como dissemos 

antes, não estariam dentro daquele grupo chamado de publicidade criativa. 

Gosto não está relacionado a um elemento técnico, mas, sim, a um elemento sócio-

historico. Ao dizer eu gosto diante de uma peça, o agente não está caracterizando sua fala de 

maneira pessoal, não está exprimindo um gosto pessoal, mas, ao contrário, está proferindo 

uma expressão que sintetiza de modo pessoal uma série de injunções sócio-históricas. Em 
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outros termos, um determinado momento sócio-histórico cristaliza determinadas percepções 

que vão se consubstanciar nos elementos técnicos apreciados pelos agentes. Passaremos a 

partir de agora a discutir esses elementos técnicos. 

 

4.2 ANÁLISE DAS PEÇAS 

Como dito no início deste capítulo, a análise foi feita considerando a ideia central da 

peça e a maneira como essa ideia foi transmitida. De forma sumarizada poderíamos descrever 

assim o que foi analisado em cada peça: “como” se escolheu dizer “o que” deveria ser dito. 

Para examinar cada peça, criamos o seguinte Protocolo de Análise: 

PROTOCOLO DE ANÁLISE 

1º. Nível: Tipologia: tipificação acerca da utilização dos códigos textuais e visuais (análise 

descritivo-quantitativa). 

2º. Nível: Descrição da ideia contida na peça: “como” foi dito “o que” era para ser dito e 

localização dos possíveis elementos técnicos (recursos criativos) responsáveis pela distinção 

criativa. 

3º. Nível: Síntese dos elementos técnicos localizados no 2º. Nível. 

 

No Apêndice Empiria é possível encontrar todas as 103 Peças analisadas, 

acompanhadas de uma ficha individual com o Protocolo de Análise, com os 3 níveis 

discriminados. Além de constarem da ficha individual, todos os elementos localizados por 

Peça constam também do Quadro 7 – Síntese Elementos/Peças, encartado na versão impressa 

deste trabalho. 

 

Protocolo de Análise | 1º. Nível: Tipologia 

No primeiro nível da análise, classificamos cada anúncio segundo uma tipificação, 

considerando se a ênfase da Peça era textual, visual/imagética, ou poderia ser classificada 

como uma Peça híbrida – aquela que usa uma combinação dos dois códigos. Aos códigos 

textuais e visuais, acrescentaremos ainda outra possibilidade: o uso do próprio meio 
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impresso
19

, como recurso criativo. Os códigos verbais, não verbais e a possibilidade do uso de 

outros recursos criativos em anúncios impressos são descritos assim por Hoff e Gabrielli: 

(...) podemos classificar as mensagens em verbais, não-verbais e 

plurissígnicas, isto é, as que são construídas com dois ou mais tipos 

de signos, como a mensagem publicitária. O anúncio, o outdoor e o 

folheto, por exemplo, são compostos por textos e por imagens, 

além da possibilidade de explorar a linguagens olfativas, táteis e 

sonoras por meio de recursos criativos já bastante utilizados 

atualmente. HOFF, GABRIELLI, p. 104 

Com relação ao recurso criativo uso do próprio meio impresso, em ABRANCHES 

(2008), verificamos que dois fatores complementares podem ter sido os responsáveis pela 

produção cada vez mais regular ou frequente de peças que utilizam as características do meio 

impresso como recurso criativo. Esses fatos são: de um lado, os avanços tecnológicos de 

produção gráfica que ampliaram as possibilidades de uso de papel, impressão e encarte 

manual e de outro lado a difusão da interatividade trazida pela Internet. Esses dois fatores 

combinados geraram a partir da década de 1990 uma prática sistemática da utilização do meio 

impresso como recurso criativo, como se pode ver na dissertação de mestrado da autora. 

Através de nosso Protocolo de Análise 1º. Nível, constatamos como sendo o aproveitamento 

do meio impresso um dos elementos possivelmente responsável pela distinção criativa em 21 

das 103 peças.  

Reforçamos que essa classificação das peças em 4 grupos, conforme taxionomia 

abaixo, leva em conta a predominância dos códigos utilizados na peça, por isso, foi utilizado o 

termo ênfase. Como sabemos, nenhuma peça poderia ser classificada como utilizando apenas 

um código de forma absoluta. Ressaltamos também que essa análise inicial, embora 

entendamos como relevante, não nos aponta os motivos pelos quais a peça teria sido 

considerada como portadora de distinção criativa. Trata-se neste primeiro nível de uma 

análise descritivo-quantitativa e as 103 Peças analisadas foram classificadas de acordo com a 

seguinte taxionomia: 

 

 

                                                           
19 Sobre esse terceiro recurso criativo, ver nossa dissertação de mestrado: “O uso das características 

específicas dos meios impressos nas peças publicitárias – um convite à interatividade” 

(ABRANCHES, 2008). 
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Protocolo de Análise | 1º. Nível: Tipologia 

29 Peças híbridas (equilibradas entre textual e visual);  

29 Peças com ênfase visual/imagético;  

24 Peças com ênfase textual;  

21 Peças utilizaram o meio impresso como recurso criativo (Aproveitamento do Meio)  

 

No Protocolo de Análise e no Quadro 6 - Análise Peças 1º. Nível - discriminamos a 

tipologia de cada Peça. Ambos encontram-se no Apêndice Empiria. Passamos agora para o 2º. 

Nível de nossa análise. 

 

Protocolo de Análise | 2º. Nível: Descrição da ideia e localização dos possíveis elementos 

responsáveis pela distinção criativa. 

Depois da análise dos códigos utilizados, analisamos em cada Peça a ideia proposta, 

ou seja, “como se escolheu dizer o que era para ser dito” para localizar os elementos 

responsáveis pela possível distinção criativa. Lembremos que, diferentemente da publicidade 

que se restringia a descrever atributos de produtos e serviços, para a publicidade criativa o 

“como se diz” é mais importante do que “o que se diz”. Observamos, contudo, que “o que se 

diz” parece ser um procedimento particularmente válido para os momentos históricos nos 

quais produtos e serviços ainda apresentavam certa diferença entre si. Com a comoditização 

desses produtos e serviços, no entanto, a distinção inexistente de produtos e serviços passou a 

ser fornecida pelo discurso publicitário criativo. Em outros termos, o “como se diz”, passou a 

ser mais importante do que “o que se diz”. 

Ressaltamos que em nossa análise, nosso objetivo não foi nem explicar a Peça e nem 

fazer um levantamento de todos os recursos criativos utilizados em cada uma delas. Ao 

contrário, nosso objetivo foi tentar identificar “os” elementos possíveis de ser vistos como os 

responsáveis pela distinção criativa. 

A análise do 2º. Nível, descrevendo a ideia de cada peça e discriminando os possíveis 

elementos responsáveis pela distinção criativa, encontra-se na ficha individual das peças no 

Apêndice Empiria. 

 



225 

 

Protocolo de Análise | 3º. Nível: Síntese dos possíveis elementos responsáveis pela 

distinção criativa: 

Depois de identificarmos os elementos técnicos (recursos criativos) que podem ser 

considerados como possivelmente responsáveis pela distinção criativa de cada peça, 

sintetizamos esses elementos, em número de 19, conforme lista abaixo. Observamos que 

nenhum elemento aparece isoladamente nas peças, mas sim, combinados entre si, conforme se 

vê na ficha individual do Protocolo de Análise e Quadro 7 – Síntese Elementos/Peças, 

encartado na versão impressa deste trabalho. 

 

 

4.3. SÍNTESE DOS 19 ELEMENTOS TÉCNICOS IDENTIFICADOS 

Nossa análise das 103 Peças impressas premiadas com Medalha de Ouro durante os 

40 anos do Clube de Criação resultou na localização de 19 recursos criativos, aqui chamados 

de elementos técnicos. Nas páginas seguintes apresentamos uma breve descrição de cada um 

deles seguida de alguns exemplos extraídos da empiria. 

 

Elementos Técnicos (Recursos Criativos) Encontrados nas Peças: 

 

1. Elemento Técnico: Figuras de Linguagem 

2. Elemento Técnico: Apelo à Autoridade  

3. Elemento Técnico: Aproveitamento de Fato Real 

4. Elemento Técnico: Aproveitamento do Meio Impresso 

5. Elemento Técnico: Argumento Inquestionável 

6. Elemento Técnico: Assunção de Ponto Fraco 

7. Elemento Técnico: Conscientização Social 

8. Elemento Técnico: Escolha Lexical – Palavra de duplo sentido 

9. Elemento Técnico: Referência à Arte 

10. Elemento Técnico: Imagético – Ideia Visual 

11. Elemento Técnico: Ênfase na Diagramação ou na Tipografia 

12. Elemento Técnico: Humor 

13. Elemento Técnico: Comoção 

14. Elemento Técnico: Texto Narrativo (long copy) 

15. Elemento Técnico: Uso de Expressão Conhecida 

16. Elemento Técnico: Intimidação 

17. Elemento Técnico: Provocação 

18. Elemento Técnico: Sedução 

19. Elemento Técnico: Tentação 
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4.3.1 Elemento Técnico: Figuras de Linguagem 

São recursos estilísticos que ampliam a expressividade da mensagem. O uso de figuras de 

linguagem é frequente na publicidade, como nos diz Carrascoza: 

(...) as figuras de linguagem de sintaxe (elipse, zeugma, silepse, 

pleonasmo, polissíndeto, assíndeto, inversão, anacoluto, anáfora, 

aliteração e onomatopeia), de palavras (metáfora, metonímia, catacrese, 

sinédoque, sinestesia e antonomásia) e de pensamento (antítese, 

hipérbole, apóstrofe, prosopopeia, gradação, perífrase, eufemismo, ironia, 

reticências e retificação) são usadas para ampliar a expressividade da 

mensagem (...) são comuns na publicidade não só no registro verbal como 

também nos códigos visuais. (CARRASCOZA, 2004, p. 52-53) 

Nas Peças que compõe nossa empiria localizamos vários usos no registro verbal, como exemplificado 

abaixo. 

 
   

(Fig. 6) (Fig.7) (Fig.8) (Fig.9) 

Peça 15 

Fiat 
Comparação 

entre as 

marchas do 

veículo e as 

lições para se 

gastar menos 

combustível. 

Peça 28 

Walita  

A personificação, ou 

prosopopeia, é um recurso 

bastante utilizado na 

publicidade. Aqui o título 

diz: “Parabéns. Seu 

liquidificador acaba de se 

tornar avô.”. 

Peça 38 

Prefeitura de Salvador 
(Ação para angariar fundos 

para o Pelourinho)  

A ironia é usada no título 

que diz: “Dinheiro não cai 

do céu. Chuva cai”. 

Peça 30 

Banco Itaú  

Para mostrar que o caixa 

eletrônico do banco abre 

aos feriados, o título 

enumera vários deles, 

fazendo uma elipse 

justamente da palavra 

feriado. 
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4.3.2 Elemento Técnico: Apelo à autoridade 

É o uso de autoridade representada por pessoas notoriamente conhecidas. O apelo à 

autoridade é “a utilização de citações de especialistas que dão seu testemunho favorável, validando 

assim o que está sendo afirmado.” Carrascoza (2004, p. 57). O pesquisador nos lembra que o apelo à 

autoridade é uma arma de sedução medieval, época em que as sociedades europeias eram controladas 

pela tradição e a verdade vinda da autoridade tinha mais valor do que as provas e os raciocínios 

independentes. Seguindo o pensamento de teóricos da linguagem, Carrascoza vê o uso de provérbios, 

máximas, ditos populares, expressões consagradas pelo uso popular também como uma argumentação 

por autoridade.  

 

  

(Fig. 10) 

Peça 25 – Fraldas J&J  

Títulos:  

“Fralda que o Fiorucci assinaria.” 

“Mamãe que veste Calvin Klein tem bebê que veste fraldas J&J” 
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4.3.3 Elemento Técnico: Aproveitamento de fato real 

É quando a publicidade aproveita um fato real, ou uma data comemorativa, para divulgar um 

produto ou um serviço. Essa estratégia é também conhecida como “anúncio de oportunidade”. O 

aproveitamento de um fato real é um recurso bastante utilizado na publicidade. Sabe-se que algumas 

vezes ele pode surtir um efeito negativo, por exemplo, no caso da ação que a Red Bull fez quando 

houve o acidente durante a construção da estação do Metrô Pinheiros, em São Paulo, em 2007. 

Enquanto bombeiros buscavam por vítimas, promotoras da Red Bull distribuíam latas do energético no 

local do acidente. Essa foi uma ação condenada pela mídia que questionava se o anunciante, com essa 

ação, demonstrava não saber a diferença entre oportunidade e oportunismo. Fato é que muitas ações e 

peças publicitárias utilizam o recurso de aproveitamento do fato real de maneira a beneficiar a imagem 

de marca, mesmo quando o fato é negativo. Uma marca que utiliza esse recurso em sua comunicação é 

o Google, pois através dos doodles, a marca aproveita as datas comemorativas brincando com seu 

logotipo. Carrascoza nos diz que “é nos chamados anúncios de oportunidade que a alusão tem seu 

poder ampliado” (Carrascoza, 2004, p. 61) e oferece como exemplo um anúncio do Alvejante Clorox 

fazendo referência – ou alusão – ao Dia da Paz. Abaixo apresentamos dois exemplos da utilização 

desse elemento extraídos de nossa empiria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig.11) (Fig.12) 

Peça 1 

Mills Andaimes 
Aproveitando-se de um fato real: um acidente 

em um canteiro de obras, a peça faz uma 

denúncia sobre a negligência com a segurança, 

A peça mostra uma ambulância estacionada na 

frente de um prédio em construção com o título: 

“Fatalidade, às vezes, é sinônimo de cinismo.”. 

 

Peça 40 

Adria 

A peça aproveitou de forma bem-humorada o fato 

da Adria patrocinar a Corrida de São Silvestre.  
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4.3.4 Elemento Técnico: Aproveitamento do meio impresso (incluindo sequenciais)  

É quando se aproveitam as especificidades do meio impresso (a lombada da revista, a textura 

do papel, a tinta de impressão etc.) como recurso criativo. Por óbvio que pareça, não será demais dizer 

que embora o aproveitamento do meio tenha se mostrado um potente recurso criativo, ele, 

isoladamente, não pode ser entendido como determinante na distinção criativa. Ou seja, se 

considerarmos uma peça publicitária que utiliza as especificidades do meio impresso criativamente, 

mas que não se mostra nem visualmente e nem textualmente atraente, essa peça pode não ser 

consagrada em uma premiação. 

Como dissemos antes, 21 peças entre as 103 que analisamos parece ter neste elemento – o 

aproveitamento do meio impresso – o elemento técnico principal para a consagração da peça. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fig. 13) (Fig. 14) 

Peça 55 - O Boticário 

Bom exemplo da possibilidade que a tecnologia de 

produção gráfica permitiu: o anúncio foi impresso com 

uma tinta que exalava o cheiro de mata queimada para 

ressaltar que o anunciante preserva o meio ambiente, 

já que o título trazia o seguinte: “O Boticário apresenta 

a essência mais cara da Amazônia. E a única que 

cheira mal.”. 

 

Peça 12 – EMOPS 
Em alguns casos o aproveitamento do meio 

impresso pode se dar de forma mais simples, 

sem aparatos tecnológicos, por exemplo, 

através de peças sequenciais. Esse é o caso 

da peça feita para promover o serviço de 

dedetização que sugeria uma sequencia de 

atos. 
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4.3.5 Elemento Técnico: Argumento inquestionável 

Trata-se dos casos em que o recurso criativo está na formulação de uma frase que contém 

uma informação considerada inquestionável. Esse recurso se utiliza de uma constatação que 

dificilmente pode ser negada, dada sua obviedade. Esse tipo de recurso persuasivo acaba por transferir 

ao produto ou serviço anunciados a mesma certeza contida no argumento da frase. 

 

 

 

(Fig 15) (Fig. 16) 

Peça 3 - Secretaria da Justiça.  

Com o título: “Este é o melhor lugar para os 

criminosos planejarem os crimes mais 

perfeitos sem serem incomodados pela 

polícia.”, a peça mostra a foto de uma 

penitenciária e argumenta no texto sobre a 

necessidade de construção de prisões 

albergues para separar os criminosos por 

crimes mais leves, alegando que em prisões 

eles acabam se especializado a praticarem 

crimes mais graves. 

Peça 35 – Banco Multiplic. 

O anúncio acima faz parte de uma campanha impressa 

cujos títulos trazem argumentos inquestionáveis como 

esse “O Banco Multiplic desafia a terceira lei da 

economia: “quanto maior for a segurança do 

investimento, menor será sua rentabilidade.”.”. 
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4.3.6 Elemento Técnico: Assunção de ponto fraco 

Esse elemento é utilizado quando a estratégia criativa se aproveita positivamente de um 

aspecto frágil do produto, do serviço ou do contexto. A publicidade criativa tem um exemplo histórico 

do uso deste elemento: a Avis aproveitou criativamente o fato de ser a vice-líder do mercado de 

locação de automóveis e de não ter condições de disputar a liderança com a Hertz (então líder). A 

campanha da Avis é vista até hoje como uma das mais memoráveis da história da propaganda 

mundial. No Brasil, Washington Olivetto utilizou o mesmo recurso em sua campanha para o SBT que 

também era vice-líder no mercado. 

 

 

 

 

(Fig. 17) (Fig. 18) (Fig. 19) 

Peça 34 – Artex 

Assumindo que a empresa não tinha como 

atender a demanda de produtos, pois o 

produto não era encontrado nos pontos de 

venda, a peça mostra um rapaz enxugando as 

lágrimas com uma toalha junto ao título 

“Nunca produzimos e nem vendemos tanto. 

A gente não sabe se ri ou se chora.”.  

Peça 16 – MPM 

Através da peça, a 

agência MPM assume 

que perdeu a conta da  

Pan Am e incentiva 

outros marcas do mesmo 

segmento a entregarem a 

conta para ela. 

Peça 41 – Denison 

Para falar da conta que 

perdeu, a Denison cita 

grandes agências que 

perderam grandes contas, 

minimizando assim o 

fato. 
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4.3.7 Elemento Técnico: Conscientização social 

Trata-se da exploração de temáticas de interesse público como uma estratégia de valorização 

e relevância do trabalho criativo. Registre-se, entretanto, que ainda que não se possa rigorosamente 

dizer que a conscientização social seja um elemento técnico (recurso criativo), estando na verdade 

mais próximo de um tipo de abordagem, elencamos aqui esse elemento, considerando o fato de que ele 

é utilizado para valorizar o trabalho criativo. Atualmente grande parte dos publicitários condena a 

prática de se fazer campanhas de interesse publico apenas para inscrevê-las em concursos. Essa crítica 

parece vir do fato de que campanha desse tipo costuma contar antecipadamente com a simpatia de 

todos, o que facilitaria o processo de criação. Em outras palavras, para defender uma causa social, o 

discurso pode ser utilizar de abordagens mais contundentes, ou até certo ponto agressivas, que 

dificilmente um anunciante de produto ou serviço poderia utilizar, sob o risco de soar inadequado ao 

público-alvo. No debate publicado no Anuário 5 esse assunto já era tratado com tom crítico, como se 

vê abaixo: 

Por que Cannes resolveu que não dá mais prêmio pra acidente de trânsito, cigarro dá câncer, etc.? 

Porque perceberam que é mole criar. É lógico que há produtos para os quais é mais fácil fazer 

campanha. (...) O que aconteceu com o júri de imprensa foi sintomático: quando começaram a entrar 

os anúncios de cunho social, pegavam a gente já com uma má vontade tão grande... Todos nós já 

fizemos anúncios de cunho social, a gente sabe que é mais fácil de fazer. O coitado que teve que fazer 

o varejo não sei das quantas trabalhou muito mais que aquele cara que fez o anúncio de segurança no 

trânsito. (Ercílio Tranjan, Anuário 5, Apêndice Empiria) 

  

(Fig. 20) (Fig. 21) 

Peça 6 – Juizado de Menores 
Na ficha que contém a análise de cada peça 

(Apêndice Empiria), classificamos a peça acima 

como a que utiliza os elementos “Manipulação 

por provocação” e “Apelo à autoridade”, 

entretanto ela também pode ser vista como um 

exemplo de uso de Conscientização Social, já que 

convoca as celebridades a ajudarem os menores 

abandonados. 

Peça 57 - Jornal O Estado de São Paulo 
Uma série de selos com o slogan do jornal “É 

melhor você começar a ler o Estadão” incentivava 

o receptor a enviar cartas para Alagoas, 

demonstrando seu descontentamento com o 

governo. 



233 

 

4.3.8 Elemento Técnico: Escolha lexical e palavra com duplo sentido 

É a seleção rigorosa de palavras que no contexto da peça podem ter o caráter denotativo ou 

conotativo. No caso do uso de palavras de duplo sentido, a comunicação torna-se mais rica porque 

mobiliza o repertório do leitor na compreensão da mensagem, a partir do segundo sentido da palavra. 

Muitas peças de nossa empiria tiveram como um dos elementos possivelmente responsáveis por sua 

distinção criativa a escolha lexical. Para Carrascoza, “na montagem do texto publicitário (...) as 

palavras são escolhidas a dedo (...) de forma a criar intimidade com o leitor, para assim simular um 

diálogo que em realidade é impossível.” (CARRASCOZA, 2004, p. 49) 

 

 

 

(Fig. 22) (Fig. 23) 

Peça 2 – Xerox 

Provavelmente feita para celebrar o Dia dos Pais 

a peça apresenta uma escolha lexical interessante, 

aproveitando-se da marca anunciada. 

Peça 37 - Fiat.  

O título “Como cavar vagas sem destruir as 

praças” faz uma referência ao tamanho do 

automóvel que facilitaria seu estacionamento. 

Entretanto há um duplo sentido da palavra 

“cavar” que quando associada à palavra “praça” 

deixa a mensagem mais coloquial e bem-

humorada. 
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4.3.9 Elemento Técnico: Referência à arte 

Trata-se de uma alusão, ou seja, utilizar um trabalho artístico como referência para a 

produção de sentido na peça publicitária. As peças que utilizam referências artísticas mobilizam a 

memória discursiva do leitor e, em alguns casos, elevam a imagem da marca, associando-a com 

trabalhos de artistas renomados. Carrascoza analisa uma série de peças em que há um “jogo 

intertextual” com imagens conhecidas, como a Monalisa, apenas para citar uma delas: “A mensagem 

também pode ser entendida pelo público que desconhece sua matriz cultural, mas ganhará a 

compreensão plena de seu jogo intertextual somente quem a conhece (...)” (CARRASCOZA, 2008, p. 

49). 

 

  

(Fig. 24) (Fig. 25) 

Peça 13 – Hilton 

A peça é uma releitura de um trabalho de Picasso, 

adaptando-a a uma embalagem do produto. 

Peça 52 – Jornal Notícias Populares 
A peça faz uma alusão a um clássico da literatura, 

comparando o estilo sensacionalista do 

anunciante ao de grandes escritores. 
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4.3.10 Elemento Técnico: Imagético – Ideia Visual 

É o uso da imagem como recurso criativo principal. Como vimos, 29 peças entre as 103 

analisadas têm no registro visual o possível elemento responsável pela distinção criativa. Pode-se dizer 

que muitas dessas peças tem a ideia transmitida pela imagem. No jargão do mercado, essas peças são 

vistas como “peça de sacada visual”. Neste trabalho, separamos as Peças que usam a imagem como 

ideia (como nas Peças abaixo) das Peças que tem sua ênfase no lay-out. As Peças com ênfase no lay-

out foram classificada sob o elemento denominado “Ênfase na Diagramação ou Tipografia”. Optamos 

por esse procedimento metodológico por entender que denominar ambos os grupos de elementos sob o 

título de “Direção de Arte” seria generalizar esses elementos e perder a especificidade de cada grupo. 

 

  

 

 

 

 

 

(Fig. 26) (Fig. 27) 

Peça 90 - Vick Vaporub 

Fazendo uma analogia visual do ato de respirar, 

espaço através do qual passa o ar, a peça mostra a 

embalagem do produto servindo de calço para 

uma abertura na janela, com o título “Respire”. 

Peça 97 - Seguro Auto Nissan 
A imagem do carro assume materialidades 

específicas (milho de pipoca, madeira e sabão em 

pó), sugerindo que ao encontrar um obstáculo 

(fogo, cupim e água), o carro desaparece. 
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Assim como ocorreu com o texto, o Clube de Criação criou categorias técnicas a partir do 

Anuário 35 e a Direção de Arte acabou por tornar-se também uma categoria, em separado. A análise 

das Peças vencedoras nas categorias técnicas, como direção de arte e texto, facilitou a identificação 

dos elementos, mas ainda assim a inclusão dessas peças se fez necessária por uma questão de 

coerência metodológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 28) (Fig. 29) 

Peça 94 – Havaianas 

Composição gráfica, unindo fotografia e 

ilustração, brinca com a plasticidade do 

produto. 

 

Peça 103 – Pinacoteca  

Para divulgar a exposição do artista MUECK, as peças 

mostram as esculturas do artista, em composição ao 

lay-out. 
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4.3.11 Elemento Técnico: Ênfase na Diagramação ou na Tipografia 

São peças que utilizam a direção de arte, ressaltando a excelência da diagramação, ou lay-

out, e a escolha tipográfica. No jargão do mercado, peças com esses cuidados podem ser chamadas de 

peças com design, trazendo as referências do design gráfico que se ocupa de estudos de fontes e 

elementos gráficos. Anos atrás essas peças eram chamadas também de anúncios gráficos.  

 

  

 

 

 

  

  

(Fig. 30) (Fig. 31) 

Peça 100 - Revista Forbes. 

A campanha usa o design dos infográficos, cada 

vez mais comum nas páginas da internet, para 

mostrar graficamente o que deixaria de existir no 

mundo se algumas das personalidades bilionárias 

também não existissem.  

Peça 98 – Billboard 

Na mesma linha das peças com foco no design 

estão as peças que valorizam a tipografia, como a 

campanha acima, feita para a revista Billboard. 

Nela cada letra do alfabeto mostra a influência 

musical na vida de um astro da música. 
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4.3.12 Elemento Técnico: Humor 

Trata-se da utilização do humor como principal elemento da abordagem criativa Em nossa 

empiria, o humor está presente em 26 das 103 peças analisadas, conforme apontamos no Quadro 7 - 

Síntese Elementos/Peças entregue encartado a este trabalho. As pesquisas acadêmicas sobre a 

utilização do humor, como uma das abordagens publicitárias mais utilizadas pela criação publicitária, 

talvez sejam as mais abundantes na área. No artigo “Porque rimos: um estudo do funcionamento do 

humor na publicidade”, Celso Figueiredo (2012) nos diz que são 4 as teorias para que o humor seja 

tão utilizado. 

 

(...) teoria da superioridade, teoria do alívio, teoria da incongruência e 

teoria conceitual. Depois de dedicar boas horas ao estudo de cada uma em 

separado e do conjunto, chegamos à conclusão de que elas são variações 

de ponto de vista, de ataques ao assunto. Que todas podem, a seu modo, 

com certo esforço, dar conta do tema, mas que, numa visão plural e 

interdisciplinar, poderíamos trabalhar com as quatro juntas, entendendo-

as não como caminhos exclusivos, mas como diferentes temperos que se 

dá a um prato. (FIGUEIREDO, 2012, p. 179) 

 

  

(Fig. 32) (Fig. 33) 

Peça 43 – SBT 

Esta é peça pode ser classificada tanto na 

Utilização de fato real (o ranking das emissoras), 

quanto no Elemento Apelo à autoridade, 

entretanto não podemos descartar o humor como 

um dos elementos responsáveis por sua distinção.   

Peça 51 – Itaú Seguros 

A peça utiliza o humor para comunicar que o 

anunciante é a seguradora do automóvel do Papa. 

 



239 

 

4.3.13 Elemento Técnico: Comoção 

Nomeamos esse elemento de comoção por trata-se do uso de recursos textuais ou imagéticos 

que busquem sensibilizar o leitor, provocando nele sentimentos de empatia. Muitas peças utilizam 

esses recursos com maior ou menor grau. Em nossa análise, classificamos as Peças que usam esse 

recurso de forma significativa. 

Nota: acreditamos que o termo comoção seja mais adequado do que o termo apelo 

emocional por entendermos que emocional é uma abordagem utilizada frequentemente em contraponto 

às abordagens racionais, ou seja, seria demasiadamente abrangente. 

 

  

  

 

 

 

(Fig. 34) (Fig. 35) 

Peça 67 - Previdência Bradesco 

Com o título “Lembra como o seu filho chorou 

quando o Rei Leão morreu?”, a peça busca 

envolver emocionalmente o leitor. 

 

 

Peça 59 – Banco de Olhos 

Para persuadir as pessoas a doarem suas córneas, 

a campanha envolve emocionalmente o leitor. 
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4.3.14 Elemento Técnico: Textos Narrativos (Long Copy ) 

Entre os recursos criativos bastante utilizados estão os anúncios narrativos, ou os anúncios 

de long copy, como também são conhecidos. São textos que contextualizam produtos e serviços em 

narrativas que podem até mesmo ser de caráter literário. Menna Barreto dedicou um livro inteiro às 

peças impressas que contam boas histórias: “Há sempre dois modos (pelo menos) de se expressar um 

mesmo pensamento: o óbvio e o criativo, original, espirituoso. E somente este último encanta, seduz 

quem trava relações com ele” (BARRETO, 2004, p. XVII). Embora as 177 peças trazidas por Menna 

Barreto em seu livro tenham de fato textos longos, cabe aqui a observação de Carrascoza: 

O texto longo não é medido pela sua extensão, mas pela capacidade ou 

não de gerar interesse. Um texto de duas linhas pode ser longo demais, se 

a primeira linha não nos levar com naturalidade à segunda. Nesse caso, 

certamente, não será lido até o final – e, portanto, não cumprirá sua 

função suasória. (CARRASCOZA, 2003, p. 137) 

O mesmo autor descreve esse recurso criativo assim: “anúncios narrativos são anúncios em 

que o texto conta uma história (...) nas quais a narração reina absoluta, alijando a dissertação e/ou 

descrição predominantemente no padrão publicitário.” (CARRASCOZA, 2002, p. 161). Dentre as 

Peças de nossa empiria estão várias em que se pode verificar o texto narrativo (ou long copy) como um 

dos elementos possíveis de ser o responsável pela distinção criativa da peça. Como dissemos, 

recentemente o Clube de Criação criou as categorias técnicas, entre elas a categoria Texto. Abaixo 

vemos dois exemplos, o primeiro trata-se de uma Peça antiga, premiada antes da categoria técnica 

específica e o segundo, premiado na categoria recém-criada. 

 

  

(Fig. 36) (Fig. 37) 

Peça 9 - Lycra.  

Ao ler o texto, nota-se sua qualidade expressiva e 

narrativa bem construída com a utilização de 

expressões conhecidas pertinentes ao tema e 

metáforas. 

Peça 99 – Pinacoteca 

Para divulgar a exposição de Matisse, o texto 

conta a história do artista a partir de um fato 

insólito: a retirada de seu apêndice. 
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4.3.15 Elemento Técnico: Uso de expressão conhecida 

Trata-se do uso de expressões bastante difundidas na sociedade no momento sócio-histórico 

da veiculação da peça. O uso de citações ou expressões conhecidas na publicidade é um recurso que, 

além de conferir expressividade à linguagem, também aumenta o grau de persuasão, pois são mais 

facilmente aceitas como verdade pelo público. Nesse sentido, citações, expressões conhecidas, frases-

clichê equivalem-se a estereótipos, recurso também bastante recorrente na linguagem publicitária. 

Vistos como “verdade já aceita pelo público, o estereótipo impede o questionamento a respeito do 

que está sendo comunicado.” (Carrascoza, 2004, p. 57). “Associar um produto, serviço ou marca a um 

enunciado fundador – que tem o status de citação de autoridade – é certamente, uma ótima tática 

para influenciar os consumidores.” (Carrascoza, 2008, p. 84). 

 

  

(Fig. 38) (Fig. 39) 

Peça 14 – Cotonetes York 

O título “Você cutucaria o leão com uma varinha 

deste tamanho?” faz uma alusão à frase conhecida 

e ao mesmo tempo ao formato do produto. 

Peça 44 – Whisky Teacher’s 

Provavelmente feita para celebrar o Dia dos Pais, 

a expressão conhecida “dor de cabeça” tem na 

peça dois sentidos. 
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4.3.16 Elemento Técnico: Intimidação 

Trata-se de um convencimento por ameaça, mais utilizado na publicidade em campanhas de 

cunho social, nas quais o que está sendo defendido conta com a concordância do leitor. Por tratar-se de 

um recurso mais contundente – e até mesmo, em alguns casos, mais agressivo – é menos encontrado 

na publicidade de produtos e serviços. A intimidação é uma das formas de manipulação, “não como 

algo maquiavélico”, como nos diz Carrascoza (2003, p. 50), mas como técnica persuasiva do discurso. 

Para o mesmo autor, a manipulação faz parte da “dinâmica do aconselhamento, do esforço legítimo do 

emissor convencer o destinatário da mensagem”. São 4 tipos de manipulações e neste trabalho, 

agrupamos separadamente as Peças que utilizam cada um desses tipos: intimidação, provocação, 

sedução, tentação. 

 

 

(Fig. 40) 

Peça 7 - Exército da Salvação  

Como um exemplo de manipulação por intimidação, a peça mostra a imagem de alguns músicos 

empunhando seus instrumentos junto ao título: “Ou dá ou nóis toca.”. 
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4.3.17 Elemento Técnico: Provocação 

Trata-se de provocar negativamente a competência do receptor, manipulando-o para que ele 

reaja do modo que o emissor deseje.  Como dito antes, provocação é um dos 4 tipos de manipulação. 

Assim como a intimidação, esse tipo de abordagem é mais frequente em peças de interesse público ou 

com finalidade de conscientização social. Isso ocorre porque trata-se de um discurso mais agressivo 

que poucos anunciantes adotariam sob o risco de serem vistos como antipáticos ou até inadequados. Já 

na comunicação de causas que contam com a simpatia do senso comum, é mais fácil adotar um 

discurso provocativo.  

 

 

(Fig. 41) 

Peça 83 - Instituto Akatu.  

O anúncio mostra a imagem de uma favela com o título “Seu descaso é tanto que nem reparou que a 

imagem está de cabeça para baixo”, provocando negativamente a competência (e sensibilidade) do 

leitor. 
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4.3.18 Elemento Técnico: Sedução 

O discurso publicitário faz bastante uso da sedução, o recurso persuasivo em que o emissor 

evoca as qualidades do receptor. Entende-se que essa seja uma abordagem bastante utilizada pelo 

discurso publicitário porque, dizendo de forma resumida, quem deseja vender algo costuma ser 

simpático e enaltecer os possíveis compradores. Ao analisar as 103 peças, entretanto, percebemos que 

com o passar do tempo o uso do recurso persuasivo da sedução foi diminuindo. Uma explicação para 

esta diminuição pode ser a seguinte: atualmente os consumidores estejam mais críticos a esse tipo de 

abordagem já que ele foi demasiadamente utilizado no passado. Registre-se, entretanto, que existem 

campanhas atuais que utilizam essa abordagem como é o caso da Rádio Eldorado, por exemplo, que 

usa o seguinte slogan: “A Rádio dos melhores ouvintes”. 

 

 

(Fig. 42) 

Peça 10 – Lycra 

A peça mostra a imagem de parte do corpo de uma jovem com o título “Lycra não é sexy. Você que 

é.”. Um exemplo de persuasão por sedução. 
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4.3.19 Elemento Técnico: Tentação 

A manipulação por tentação é aquela em que o emissor propõe uma recompensa ao receptor. 

Em nossa pesquisa não foi encontrada nenhuma peça em que se pode-afirmar que a tentação foi um 

dos elementos responsáveis pela distinção criativa, entretanto essa abordagem aparece em conjunto 

com outros elementos, como nos exemplos abaixo. 

 

 

 

 (Fig. 43) (Fig. 44) 

Peça 47 – J&B Whiskey 

Pode-se dizer que a peça também utiliza a 

persuasão por tentação por propor uma 

recompensa ao leitor, entretanto esse a utilização 

do humor no texto nos parece ser um dos 

elementos responsáveis pela distinção da peça.  

Peça 75 - Pepsi Light 

Embora a peça utilize a persuasão por tentação na 

medida em que mostra dois jovens magros 

segurando um refrigerante light nas mãos, ou 

seja, oferecendo, a quem tomar esse refrigerante 

uma recompensa (ser magro), esse não nos parece 

ter sido um dos elementos responsáveis pela 

distinção. A peça utilizava a dobra interna na 

revista para mostrar que os jovens eram tão 

magros que cabiam nesse pequeno espaço e foi 

esse aproveitamento criativo do meio impresso, 

no caso a dobra interna da revista, um dos 

elementos responsáveis pela distinção criativa.  
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4.4. ELEMENTOS TÉCNICOS (RECURSOS CRIATIVOS) ENCONTRADOS NAS 

PEÇAS 

 

Ainda que tenha sido necessário analisar cada uma das 103 Peças premiadas com 

Medalha de Ouro tentando, assim, localizar os elementos que pudessem ter sido relevantes no 

momento do julgamento, não nos parece possível afirmar que a utilização destes elementos 

justificaria por si só a premiação. Em outros termos, os 19 elementos localizados foram 

utilizados de alguma forma e em alguma medida também em peças que não receberam a 

consagração em premiações.  

Como dissemos ao longo desse trabalho, a sociologia bourdiana ensina que o campo 

é um espaço altamente agônico, no qual as disputas se dão em função de múltiplos fatores e 

interesses do campo. Portanto, a legitimidade de premiação de cada peça pode não estar 

atrelada apenas à valoração técnica. Assim, não parece fazer sentido resumir a premiação a 

uma espécie de “check-list” de elementos que, presentes na peça, garantiriam sua premiação.  

Por outro lado, se a análise que apresentamos aqui, problematizando os elementos 

criativos utilizados nas Peças premiadas, não tivesse sido feita, poderia parecer que a 

atribuição de Medalha de Ouro fosse algo da ordem do arbitrário. E isso também não é. 

Ao identificar e sintetizar os elementos que podem ser considerados como os 

responsáveis pela distinção criativa das Peças publicitárias que compõem nossa empiria, é 

oportuno constatar a expectativa presente no campo, por parte de agentes com diversos níveis 

de capital simbólico, por uma espécie de gabarito ou modelo do que seria uma peça com 

distinção criativa. Lembremo-nos, contudo, de um trecho da Carta 24 segundo a qual, se 

dependesse do critério de qualquer um de nós, bastava que uma peça tivesse um título 

pequeno, um logotipo pequeno e uma pequena sacada visual para que ela entrasse no Anuário. 

O Anuário existe para reunir aquilo que, segundo o nosso critério, se fez de melhor na propaganda 

brasileira no ano. O problema é que, segundo o nosso critério, muito mais coisa merece entrar. Sem 

medo de exagerar, pode-se dizer que, segundo o nosso critério, qualquer peça que tenha um título 

pequeno, um logotipo pequeno e uma pequena sacada visual deveria entrar no Anuário. Alguém 

precisa ser rígido - nem que esse alguém seja um computador. (Carta 24) 

 

Se uma coisa é localizar os elementos que podem conferir distinção criativa a uma 

peça em contexto de premiação, outra é dizer que a presença desses elementos garantiria a 

obtenção da referida distinção. Em outras palavras, se a presença desses elementos é uma 

condição necessária, certamente pode não ser condição suficiente, não apenas pelo fato de que 
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um julgamento não é um procedimento absolutamente técnico, mas porque a distinção criativa 

pode ser conferida a uma peça por diversos outros motivos que não apenas a presença dos 

elementos que o campo está consagrando em determinado momento histórico. Assim o gosto 

e os critérios de avaliação das peças publicitárias também são uma construção sócio-histórica.  

A premiação de uma peça publicitária é uma operação complexa dentro do campo, 

que, se passa pela avaliação dos elementos técnicos (recursos criativos) presentes na peça, vai 

muito além deles. O que uma premiação demonstra é que ela não é só o resultado das 

características técnicas da peça – o que inclui certamente a criatividade e a qualidade de 

execução –, mas também o momento sócio-histórico em que essa peça está sendo julgada e as 

disputas e questões do próprio campo. Numa premiação, embora os integrantes do júri não 

possam votar em peças feitas por sua agência, os agentes dominantes no campo que constam 

das fichas-técnicas são conhecidos. E o alto capital simbólico de alguns pode influenciar 

positivamente, conforme falamos anteriormente neste trabalho. Deixamos para a Conclusão 

os achados nas Cartas e nas Peças.  
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CONCLUSÃO 

A propaganda brasileira percorreu um longo caminho em seu processo de busca de 

autonomia relativa no todo social, desde quando começou a se constituir como parte do tecido 

social em meados do século XIX, quando a Revolução Industrial reconfigurava o universo da 

produção e, posteriormente, do consumo – nesse momento, a propaganda começou a se 

constituir como o sistema operativo capaz de contribuir para fazer circular o aumento da 

produção.  

O desenvolvimento ainda maior das forças produtivas no século XX só fez crescer a 

necessidade de que a propaganda se desenvolvesse não mais como um ator coadjuvante do 

processo maior da racionalidade capitalista. Ao contrário, estavam dadas as condições para 

que a propaganda pudesse, alinhada às práticas do consumo, lutar para se impor como campo 

autônomo relativamente a outras instâncias da vida social e produtiva. A publicidade passou a 

tomar parte desse novo mundo, conhecido como sociedade de consumo.  

Uma das funções da propaganda estava clara desde seu início: dar aos produtos uma 

característica que a diferenciasse dos outros produtos, na medida em que, produzidos em 

série, eles tendiam à comoditização. Se na produção os produtos eram iguais, era necessário 

desenvolver estratégias que os diferenciasse. Essas estratégias foram sistematizadas sob o 

nome de publicidade ou propaganda. 

O ineditismo da presença da propaganda no quadro até então vigente das instâncias 

sociais tornava necessário que a própria prática da propaganda fosse desenvolvida, 

apresentada (e ensinada) à sociedade. Assim, a ascensão da propaganda como campo de 

alguma relevância social foi marcada por uma característica que chamamos neste trabalho de 

didática. Em seus momentos iniciais a propaganda trabalhava no registro mais descritivo, pelo 

qual os produtos eram apresentados de maneira informativa. Essa mesma característica 

destacava a relação que o discurso da propaganda tinha com a sociedade, na medida em que a 

própria propaganda precisava apresentar-se socialmente e ensinar aos consumidores como 

utilizá-la – ela deveria ser, ela própria, consumida, por assim dizer. 

A partir da segunda metade do século XX, passamos por um período de grande 

progresso material na sociedade ocidental, aos menos para os países mais avançados. O 

mercado passou a ser verdadeiramente inundado com uma quantidade de produtos que tinham 

entre si diferenças mínimas. Essa diferença que os produtos não mais apresentavam passou a 

ser fornecida através do discurso publicitário, um diferencial da ordem do simbólico. E para 

cumprir essa função, a publicidade precisaria ser cada vez mais criativa. 
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Esse novo momento da criação publicitária podia contar com recursos criativos e 

técnicos de produção (inicialmente gráfica, depois eletrônica) que permitiam que a 

propaganda se apresentasse como efetivamente criativa. A sofisticação da criação publicitária 

acabou fazendo com que ela passasse a ser vista como “algo mais”, como um diferencial (o 

diferencial não estava mais no produto ou no serviço, mas sim na própria publicidade), não 

mais como auxiliar de vendas – ela passou a ser vista como podendo ter vida própria, que, 

mesmo estruturalmente ligada a essa estratégia vendedora, poderia existir de forma semi-

independente em relação ao mundo da produção. Esse é o momento em que as peças 

publicitárias passam a utilizar abordagens e recursos mais criativos. Estavam lançadas as 

bases para que a propaganda fosse vista não com um discurso próprio (o que, de certa forma, 

ela sempre teve), mas como um discurso próprio. Estamos falando da chamada revolução 

criativa que acontece no Brasil por volta do ano de 1970, conforme tivemos oportunidade de 

detalhar na primeira parte deste trabalho. 

Trazer à luz o discurso publicitário – com foco na publicidade criativa, como fizemos 

neste trabalho – é perceber a publicidade criativa como um bem simbólico que atrai para si 

um consumo que antes se pretendia apenas para os produtos e serviços que a publicidade 

ajuda a divulgar. E no caso da publicidade criativa, é ela – a própria publicidade – que vai 

para a vitrine para ser exibida. Assim, o contexto das premiações torna-se essa grande vitrine 

para a exposição dessa mercadoria, produto da ordem do simbólico que atrai cada vez mais 

interesse de ser consumido não apenas para os agentes que diretamente produzem esse bem 

simbólico, mas para toda a sociedade. Para referendar esse fato não será demais lembrar a 

observação feita por Rodolfo Lima Martensen, já mencionada antes, sobre a exposição de 

peças publicitárias realizada no saguão do Museu de Arte de São Paulo, a convite de Pietro 

Maria Bardi: “Corria o mês de dezembro de 1950. A mostra foi um autêntico sucesso. Jamais 

uma exposição do Museu atraíra tanto público.” (GRACIOSO, PENTEADO, 2001, p. 72). 

Esse fato acontece 20 anos antes da chamada revolução criativa chegar ao Brasil. Lembremos 

também que a chegada da publicidade às vitrines – que são os contextos de premiações – 

acontece nos Estados Unidos em 1920, com a criação do Art Directors Club de Nova York. 

Na primeira parte deste trabalho, no Capítulo 1, abordamos levemente a constituição 

do mercado de consumo no Brasil e a genealogia do campo publicitário brasileiro. 

Focalizamos a materialidade econômica e o processo de legitimação do campo publicitário, 

responsável, a partir de determinado momento, por atrair uma mão de obra que passou a ver 

na nova atividade algo mais do que um serviço complementar de renda – esse fato mostra 
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como o campo passava a ser visto como legitimado pelo social. Em seguida, no Capítulo 2, 

nos dedicamos ao tema específico da Criação Publicitária, com ênfase na chamada 

Publicidade Criativa. Problematizamos como o subcampo da criação publicitária acabou, 

metonimicamente, sendo tomado pela propaganda como um todo. O motivo para isso talvez 

se encontre no fato de que a criação não é apenas a parte visível do processo (o que por si só 

já chamaria a atenção), mas porque, para fazer frente à comoditização de produtos e serviços, 

entrou em cena a chamada propaganda criativa, aquela que, passando a contar com 

sofisticados recursos de comunicação, linguagem, recursos gráficos, técnicos, tecnológicos e 

digitais, passou a ocupar no novo “Espírito do Tempo” (que orientava a percepção das coisas 

para esse tipo de abordagem) um espaço privilegiado. Ao falarmos de premiações – as vitrines 

dessa mercadoria simbólica – com ênfase na realizada pelo Clube de Criação, vimos como o 

campo publicitário possibilitou que se desenvolvessem as estratégias mais interessadas dos 

agentes em busca da consagração que as premiações representam. Mesmo que um publicitário 

do peso simbólico de Nizan Guanaes tenha proposto “(...) ao fundar sua nova agência, a 

Africa (...) entre outras mudanças de modelo de negócios, que a empresa não concorreria em 

festivais publicitários” (FIGUEIREDO, 2007, p. XIII), esse fato em nada alterou o interesse 

que as premiações continuam tendo no campo – posteriormente a Africa voltou a participar 

das premiações. 

Analisado do ponto de vista da sociologia bourdiana, o processo de crescimento do 

campo da propaganda deve ser visto como um processo de conquista de autonomia relativa no 

todo social. Como se sabe, esse processo tem duas dinâmicas: a externa, pela qual o novo 

campo busca legitimar-se no todo social, e uma dinâmica interna, que dá conta das lutas que 

os agentes do campo travam para ocupar as posições mais privilegiadas, capazes de maior 

grau de influência. Para tratar dessas duas dinâmicas, elaboramos uma Matriz de Lógicas 

Operativas (MLO), apoiados pelo aporte teórico de Bourdieu e Everardo Rocha, entre outros. 

Mesmo tendo obtido o grau de autonomia relativa que obteve socialmente, aos olhos 

“produtivos” da sociedade capitalista, a propaganda está sempre sujeita a ter o “destino” 

antevisto por Séguéla: 

A publicidade é a eterna mal-amada da economia, é a primeira a ser 

sacrificada pelos cortes orçamentários, é presa fácil dos administradores 

de vista curta, que vivem com o nariz em cima do balanço anual, adeptos 

de reduções fáceis, sem se importar com o que isso pode custar para o 

futuro da empresa (SÉGUÉLA, 2004, p. 243-244). 

Vimos ao longo deste trabalho que a criatividade publicitária deve ser entendida em 

contexto sociológico, despida, portanto, de teorias que a veem como instância mágica, uma 
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dotação exclusiva de privilegiados que se relacionam com musas. Através dos recursos 

crítico-analíticos da AD, observamos que “(...) as formações ideológicas discursivas 

mascaram, no geral, suas articulações e não permitem ao indivíduo/sujeito a percepção 

dessa totalidade, alienando-o, portanto” (BACCEGA, 1995, p. 55). 

Na segunda parte deste trabalho, apresentamos a análise de nossa empiria constituída 

por dois corpora que se complementam, dividida em duas partes. A primeira dedicada às 

Cartas dos Presidentes do Clube de Criação (Capítulo 3) e a segunda parte dedicada às Peças 

impressas premiadas com Medalha de Ouro (Capítulo 4). No Apêndice Empiria esses dois 

corpora apresentam-se de forma integrada, ou seja, na sequência de cada carta publicada em 

cada edição do Anuário, são apresentadas as Peças que foram premiadas naquela edição do 

Anuário. Na análise das Cartas, fizemos nosso trabalho contando com os recursos críticos e 

analíticos da Análise de Discurso de linha francesa – nosso outro pilar teórico – que nos 

permitiu problematizar a publicidade enquanto discurso histórico e sociologicamente 

matizado que se constrói e constrói a realidade a um só e mesmo tempo, enquanto processo. 

Para a análise das Peças, propusemos um protocolo – apoiado nos aportes teóricos de 

pesquisadores da área de criação publicitária – que incluía três níveis. O 1º. Nível, descritivo-

quantitativo, deu conta de apresentar um levantamento da utilização de códigos textuais, 

imagéticos ou, ainda, da utilização das características do meio impresso como recurso 

criativo. O 2º. Nível identificou a ideia central de cada Peça para se localizar os elementos 

técnicos (recursos criativos) possíveis de ser o responsável pela distinção criativa. E no 3º. 

Nível, apresentamos uma síntese desses elementos que somados resultaram no número de 19 

elementos. 

Antes de relatarmos os resultados de nossa pesquisa, recuperemos nosso problema de 

pesquisa para verificarmos se, ainda que parcialmente, conseguimos respondê-lo. Seria 

possível identificar os elementos técnicos (recursos criativos) e os elementos discursivos 

(sócio-histórico) que poderiam ser entendidos como os responsáveis pela consagração de 

peças em contextos de premiação?  

Para responder essa questão, escolhemos uma premiação – a do Clube de Criação, 

uma das mais relevantes no país que completou em 2015, 40 anos de edições anuais 

ininterruptas – e analisamos o que julgamos ser duas partes complementares de uma mesma 

empiria: as Cartas dos Presidentes do Clube de Criação publicadas nos Anuários que 

registram a premiação anual e as Peças reconhecidas com a Medalha de Ouro na categoria 

anúncio impresso. Nosso objetivo, com isso, era localizar, nas Cartas, os ditos e não-ditos 
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sobre critérios e julgamentos e localizar, nas Peças, os possíveis elementos responsáveis pela 

distinção criativa. Sobre a seleção de peças optamos pelos anúncios impressos por dois 

motivos: 1) já havíamos analisado os recursos criativos utilizados em anúncios impressos 

durante o mestrado e, portanto, teríamos na pesquisa atual uma continuidade do trabalho feito, 

2) a peça impressa utiliza apenas dois códigos linguísticos, o textual e o imagético, 

combinados entre si, e isso facilitaria o protocolo de análise que nos propusemos a definir. Os 

resultados poderiam ser assim relatados:  

Nas Cartas, verificou-se que, embora a maioria comente o julgamento, elas não 

trazem um discurso de justificativa ou explicação do que se premiou naquele determinado 

ano. Não descrevem critérios ou listam “quesitos” analisados em cada tipo de trabalho, como 

ideia, execução etc. As Cartas analisadas evidenciam uma polifonia monofônica, nas quais as 

vozes são uma voz única. Podemos verificar isso, não apenas na análise qualitativa, com o 

extenso volume de citações das Cartas inseridas ao longo deste trabalho, mas também em 

nossa análise quantitativa, apresentada no Quadro 5: Termos, temas e temas duplos nas 

Cartas que pode ser consultado no Apêndice Empiria. Entretanto, entendemos que temas 

importantes discutidos no debate transcrito, publicado no Anuário 5, poderiam ter voltado a 

ser discutidos nas Cartas dos Anuários seguintes. Como exemplo citamos a discussão sobre o 

peso que a execução tem na realização da ideia, nas peças que disputam premiações, tema que 

surgiu no debate do Anuário 5 e não foi mais mencionado nas edições seguintes; a 

tematização sobre o exercício da profissão ser fruto de talento artístico ou esforço e 

aprimoramento de técnica foi encontrada em apenas 7 dos 40 anuários, por fim, a discussão 

sobre criatividade versus eficiência, em peças que participam das lógicas da publicidade 

criativa, apareceu apenas em 11 dos 40 anuários. Nesse sentido as Cartas nos pareceram mais 

parafrásicas do que polissêmicas. A grande maioria delas falou sobre os critérios justos do 

julgamento, sem que estivessem expostos, mas especificadamente que critérios seriam esses. 

Como vimos, a polissemia é um recurso necessário para dinamizar as forças do 

campo, ampliando-lhe as margens, mas nunca a ponto de colocar em risco a continuidade 

mesma do campo: “Qualquer jogo termina quando se começa a perguntar se ele vale a 

pena”. (BOURDIEU, 1998, p. 45). Mas o campo sabe proteger-se: “(...) a lei do mercado não 

precisa se impor através de um constrangimento ou de uma censura externa porque acaba se 

realizando por intermédio de uma relação com o mercado que constitui a forma incorporada 

de tal censura” (BOURDIEU, 1998, p. 72). Sabemos que nenhum campo se interessa em 

discutir seus mecanismos operatórios, porque “(...) é toda a estrutura social que se faz 
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presente em cada interação (e, por esta via, também presente no discurso) (...)” 

(BOURDIEU, 1998, p. 54). Assim, o estudo dos conceitos de Bourdieu ajuda a explicar a 

predominância parafrásica das Cartas.  

A análise das Peças mostrou-se como uma operação absolutamente necessária, mas 

não suficiente. Não há como construir uma fórmula para a partir dos elementos técnicos 

identificados como possíveis de ser o responsável pela distinção criativa elaborar com esses 

elementos, um check-list para se produzir peças com distinção criativa. Entretanto, esperamos 

que o observador atento não deixe de perceber o quanto os 19 elementos identificados por nós 

nas 103 Peças analisadas podem contribuir para valorizar trabalhos de criação publicitária. 

Através do Protocolo de Análise de cada peça (Apêndice Empiria) é possível perceber que 

com o passar dos anos foi ficando mais fácil identificar os elementos possivelmente 

responsáveis pela distinção criativa. Nas primeiras peças premiadas identificamos em média 3 

elementos como os possivelmente responsáveis pela distinção criativa. Ao longo do tempo, o 

campo e suas lógicas internas foram trabalhando, por assim dizer, em torno de consensos, o 

que tornou possível a identificação desses elementos técnicos de uma forma mais nítida, por 

assim dizer. Em outras palavras, com o passar do tempo os agentes do campo foram 

assimilando os atributos técnicos mais valorizados das peças publicitárias que pretendem 

participar dessas arenas competitivas que são as premiações. Outra forma de dizer isso seria 

mencionar que através das disposições adquiridas, os agentes foram buscando utilizar 

elementos que facilitariam a aceitação da peça de maneira mais consensual. Aqui como nas 

Cartas, diminuía-se o espaço para a polissemia.  

Concluímos da análise das Peças que os critérios técnicos de avaliação da criação 

publicitária existem (ainda que tacitamente) e que foram assimilados pelos participantes do 

campo (independente das posições que ocupem) através dos mecanismos de aquisição das 

disposições e podem ser problematizados, em que pese a evidente dificuldade em descrever 

objetivamente critérios que teimam em parecer querer fazer parte apenas do universo da 

subjetividade. Se considerarmos que o “Espírito do Tempo” tem e sempre teve “voto” nas 

mesas de jurados, muitas campanhas premiadas, selecionadas em nossa empiria, atualmente 

deixariam de sê-lo. Exemplos de peças que teriam a avaliação influenciada pelo “Espírito do 

Tempo” são aquelas que hoje seriam consideradas politicamente incorretas. Um breve 

comentário nosso foi registrado nos protocolos de análises individuais entregue no Apêndice 

Empiria, das Peças que acreditamos seriam colocadas nessa categoria.  
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Segundo os critérios analíticos desse trabalho, não deve restar dúvida que os critérios 

que distinguirão a excelência criativa de determinada peça são uma construção 

ideologicamente interessada. Assim, ao serem premiadas, essas peças, a um só tempo, 

refletem essa ideologia, mas o fazem de maneira refratada. Nos termos da ADF, estamos 

falando simultaneamente de um processo de paráfrase, responsável pelo aspecto da 

continuidade discursiva, e de um processo de polissemia, que agrega elementos originalmente 

estranhos ao continuum da formação discursiva, ou, se se quiser, à memória discursiva. 

Sobre a análise das Cartas e das Peças, utilizando o quadro teórico de Bourdieu, 

poderíamos dizer que em ambas, vê-se a busca pelas posições de dominância, a busca pelo 

consenso. O consenso seria o objeto de grande disputa no campo. Consenso que é disputado 

por representar uma estrutura estruturante necessária para a coesão do campo e certamente 

apresentado e justificado dessa forma, impedindo, dada a necessidade inquestionável da 

coesão, que sejam colocados em questão os critérios em torno dos quais se estabeleceu esse 

consenso, critérios interessados dos grupos em luta pela dominância, critérios esses que irão 

nortear a formatação do consenso. 

Com este trabalho acreditamos ter contribuído para um estudo necessário em nível 

acadêmico. Para nós, ele representa apenas um primeiro passo, uma primeira contribuição, 

aliás, coerente com um dos pressupostos da AD, segundo o qual não há objeto que possa ser 

esgotado em uma análise. Segundo Orlandi, 

(...) isto não tem a ver com a objetividade da análise mas com o fato de 

que todo discurso é parte de um processo discursivo mais amplo que 

recortamos e a forma do recorte determina o modo da análise e o 

dispositivo teórico da interpretação que construímos. Por isso o 

dispositivo analítico pode ser diferente nas diferentes tomadas que 

fazemos do corpus, relativamente à questão posta pelo analista em seus 

objetivos. Isso conduz a resultados diferentes. (ORLANDI, 2012, p. 64) 

No caso desta pesquisa, os “resultados diferentes” referem-se tanto à inserção 

específica que fizemos na formação discursiva – nosso recorte – como ao resultado 

pretendido: identificar os elementos técnicos e sócio-históricos possivelmente responsáveis 

pela distinção criativa de uma peça inserida em contexto de premiação. 

Julgamos conveniente observar que, relativamente ao resultado, não se tratou nesse 

trabalho em momento algum de desvendar uma possível fórmula para produzir uma peça/ação 

com potencial de distinção criativa, na qual estivessem presentes os elementos técnicos 

(recursos criativos) responsáveis por essa distinção. Não acreditamos que o campo opere 

dessa maneira. Em outros termos, aqueles interessados em saber o que caracteriza uma peça 
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que foi distinguida criativamente não encontrarão uma resposta pronta, não encontrarão uma 

fórmula, como se referiu Luiz Celso de Piratininga. Ao contrário, aqueles serão mais bem 

sucedidos ao entenderem a questão através de abordagens como as disposições adquiridas de 

Pierre Bourdieu, ou através do aporte teórico-metodológico advindas da Análise de Discurso 

relativas ao discurso (formação discursiva, memória discursiva, comunidade discursiva). No 

final das contas, o que se tem é uma determinada produção de sentido também sobre critérios 

de avaliação de criação publicitária, e produzir sentido é uma ideia basilar na AD: 

A análise do discurso (AD) é um campo de estudo que oferece 

ferramentas conceituais para a análise desses acontecimentos discursivos, 

na medida em que toma como objeto de estudos a produção de efeitos de 

sentido, realizada por sujeitos sociais, que usam a materialidade da 

linguagem e estão inseridos na história. (GREGOLIN, 2007, p. 13) 

Esse trabalho procurou mostrar que não é o caso de se falar em receitas prontas que 

descreveriam os critérios de avaliação responsáveis pela distinção criativa consubstanciada 

nas Peças premiadas. Ao contrário, parece-nos mais correto falar que esses critérios são 

assimilados pelos agentes do campo de maneiras que a sociologia bourdiana e a Análise do 

discurso de linha francesa ajudam a compreender. Pode-se dizer, assim, que o ponto central 

deste trabalho teve como ponto de partida a reflexão de Michel Foucault. Nas palavras de 

Gregolin, 

(...) o discurso é tomado como uma prática social, historicamente 

determinada, que constitui os sujeitos e os objetos. Pensando a mídia 

como prática discursiva, produto de linguagem e processo histórico, para 

poder apreender o seu funcionamento é necessário analisar a circulação 

dos enunciados, as posições de sujeito aí assinaladas, as materialidades 

que dão corpo aos sentidos e as articulações que esses enunciados 

estabelecem com a história e a memória. (GREGOLIN, 2007, p. 13) 

Ainda sobre os resultados, para além da identificação de elementos técnicos e sócio-

históricos que explicariam a consagração de uma peça em contexto de premiação, entendemos 

que esta pesquisa revelou um quadro de relações de forças dentro do campo. 

Consubstanciando nossa discussão por meio do que chamamos de Matriz de Lógicas 

Operativas, dentro da qual a Lógica Endógena abrigaria os elementos técnicos e a Lógica 

Exógena, os elementos sócio-históricos, vimos que no processo de autonomização relativa do 

campo publicitário brasileiro o Clube de Criação, no bojo de disputas entre o marketing e a 

criação, alcança um protagonismo atinente à publicidade criativa. E a publicidade criativa, por 

sua vez, emerge como um argumento unificador do campo, capaz de distinguir o campo 

publicitário do campo da economia (vendas) e do campo da administração (marketing). A 
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publicidade criativa, no contexto das disputas endógenas e exógenas do campo publicitário, 

emerge como um argumento de adesão e consenso entre os agentes do campo. 

Segundo nos ensina a Análise de Discurso, esse trabalho representa uma produção de 

sentido. E, ao fazê-lo, esperamos ter contribuído para que todos aqueles que se interessem 

pelo tema possam, ao lê-lo, fazer a sua própria produção de sentido. Em outras palavras, 

esperamos que todos aqueles que lerem este trabalho, considerando conjuntamente o 

Apêndice Empiria, constituído pelas 40 Cartas e pelas 103 Peças acompanhadas de protocolo 

individual de análise, sintam-se incentivados a fazer uma produção de sentido diferente da 

que fizeram ao terem lido anteriormente os Anuários. E que constatem conosco que a 

polifonia materializada no debate publicado no Anuário 5, entre os oito agentes dominantes 

do campo à época, deu voz a uma espécie de archeion para a comunidade discursiva do Clube 

de Criação e do subcampo da criação publicitária, archeion que permite constantes releituras, 

não apenas as de caráter parafrásico, mas também as de caráter polissêmico. 
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APÊNDICE EMPIRIA 

 

ENTREGUE EM FORMATO DIGITAL: 

 

ÍNTEGRA DE TODAS AS 40 CARTAS DOS PRESIDENTES DO CLUBE DE CRIAÇÃO QUE 

CONSTAM DOS 40 ANUÁRIOS, SEGUIDAS DOS 103 ANÚNCIOS IMPRESSOS QUE 

RECEBERAM MEDALHA DE OURO NOS 40 ANOS DO CLUBE DE CRIAÇÃO. 

 

Número Data
20

 Texto Analisado Peças Analisadas 
01 1976 Texto de abertura 1-2-3 

02 1977 Texto de abertura 4-5-6-7 

03 1978 Texto do presidente Jarbas José de Souza 8-9-10-11-12 

04 1979 Texto do presidente Ercílio Tranjan - 

05 1980 Debate transcrito - 

06 1981 Carta do Vice_Presidente Raul Cruz Lima Neto 13-14-15 

07 1982 Carta/anúncio do Presidente Ciro Pelicano 16-17-18 

08 1983 Carta do Presidente Sérgio Graciotti Machado 19-20-21-22-23 

09 1984 Carta do Presidente Sérgio Graciotti Machado 24-25-26-27 

10 1985 Carta do Presidente Raul Cruz Lima 28-29-30 

11 1986 Carta/fotografia do Presidente Raul Cruz Lima 31-32-33 

12 1987 Carta do Presidente Gilberto dos Reis 34-35-36-37 

13 1988 Carta do Presidente Gilberto dos Reis 38-39-40-41-42 

14 1989 Carta do Presidente Washington Olivetto 43 

15 1990 Carta do Presidente Washington Olivetto 44 

16 1991 Carta do Presidente Ana Carmem Longobardi 45-46 

17 1992 Carta do Presidente Ana Carmem Longobardi 47-48-49-50-51 

18 1993 Carta do Presidente Carlos Chiesa 52-53-54-55-56-57 

19 1994 Carta do Presidente Carlos Chiesa 58-59-60-61-62 

20 1995 Carta do Presidente Luiz Toledo 63-64-65-66-67-68 

21 1996 Carta/fotografia do Presidente Luiz Toledo 69 

22 1997 Carta do Presidente Luiz Toledo - 

23 1998 Carta do Presidente Ricardo Freire - 

24 1999 Carta do Presidente Ricardo Freire - 

25 2000 Carta do Presidente Tomás Lorente 70 

26 2001 Carta do Presidente Tomás Lorente 71-72-73-74 

27 2002 Carta do Presidente Carlos Righi 75-76-77-78 

28 2003 Carta do Presidente Carlos Righi 79-80-81 

29 2004 Carta do Presidente Carlos Righi 82-83-84-85-86 

30 2005 Carta do Presidente Carlos Righi 87-88-89 

31 2006 Carta do Presidente Eduardo Martins 90 

32 2007 Carta do Presidente Jáder Rossetto 91 

33 2008 Carta do Presidente Marcello Serpa 92 

34 2009 Carta do Presidente Marcello Serpa 93 

35 2010 Carta do Presidente Eduardo Lima 94-95 

36 2011 Carta do Presidente Eduardo Lima 96 

37 2012 Carta do Presidente Eduardo Lima 97-98-99 

38 2013 Carta do Presidente Eduardo Lima 100 

39 2014 Carta do Presidente Fernando Campos 101 

40 2015 Carta do Presidente Fernando Campos 102-103 

 

                                                           
20 A data oficial da inauguração do Clube é 3 de março de 1975; embora no Anuário 1 impresso não 

tenha registro de data, considera-se como lançado em 1976. 
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ANEXOS 

ENTREGUES EM FORMATO DIGITAL 

 

 

ANEXO 1_RELAÇÃO DE ENTIDADES DE CLASSE 

ANEXO 2_RELAÇÃO DAS PRINCIPAIS PREMIAÇÕES DA CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA 

ANEXO 3_CARTA AOS SÓCIOS SOBRE CALENDÁRIO COM TRANSEXUAIS 
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Maria Aparecida da Silva Abranches 

 

 

DISTINÇÃO CRIATIVA 

O consumo da criação publicitária na ordem dos bens simbólicos: ditos e não-ditos sobre 

critérios de avaliação de peças publicitárias em contexto de premiação. 

 

 

 

 

 

APÊNDICE EMPIRIA 

(Conteúdo) 

 

• 40 CARTAS DOS PRESIDENTES NA INTEGRA. 

• 103 PEÇAS PREMIADAS, SEGUIDAS DE PROTOCOLO DE ANÁLISE 

• QUADROS E TABELAS: 

Quadro 1 – Categoria Anúncio Impresso no Clube de Criação 

Quadro 3 – Relação Cartas e Peças 

Quadro 4 – Lista de localização das Imagens nos Anuários 

Quadro 5 – Termos, Temas e Temas-duplos 

Quadro 6 – Análise Peças 1º. Nível 
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Quadro 1 – Categoria Anúncio Impresso no Clube de Criação 

 

O Clube de Criação organizou as peças impressas em diferentes categorias ao longo de seus 40 anos, 

conforme mencionamos na tese. Veja abaixo um quadro resumido. 

 

Anuário número Categorias peças impressas: 

 

 

Anuário 1 ao 29 Categorias revista e jornal competem separadamente. 

Anuário 30 ao 34 Categoria Imprensa (engloba peças veiculadas em revista e jornal) 

Anuário 35 ao 40 

 

Categoria Imprensa 

subdividida em 2: 

Imprensa Formatos 

Convencionais 

Imprensa Pequenos 

Formatos. 

 

Anuário 35 ao 37 

 

Subcategorias 

técnicas: texto, 

direção de arte, 

ilustração e 

fotografia. 

Anuário 38 ao 40 

 

Categorias 

técnicas não estão 

mais vinculadas 

apenas à categoria 

Imprensa, mas 

também à design, 

digital, etc. 
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Quadro 3 – Relação Cartas e Peças 

 

Número Data
21

 Texto Analisado Peças Analisadas 

01 1976 Texto de abertura 1-2-3 

02 1977 Texto de abertura 4-5-6-7 

03 1978 Texto do presidente Jarbas José de Souza 8-9-10-11-12 

04 1979 Texto do presidente Ercílio Tranjan - 

05 1980 Debate transcrito - 

06 1981 Carta do Vice_Presidente Raul Cruz Lima Neto 13-14-15 

07 1982 Carta/anúncio do Presidente Ciro Pelicano 16-17-18 

08 1983 Carta do Presidente Sérgio Graciotti Machado 19-20-21-22-23 

09 1984 Carta do Presidente Sérgio Graciotti Machado 24-25-26-27 

10 1985 Carta do Presidente Raul Cruz Lima 28-29-30 

11 1986 Carta/fotografia do Presidente Raul Cruz Lima 31-32-33 

12 1987 Carta do Presidente Gilberto dos Reis 34-35-36-37 

13 1988 Carta do Presidente Gilberto dos Reis 38-39-40-41-42 

14 1989 Carta do Presidente Washington Olivetto 43 

15 1990 Carta do Presidente Washington Olivetto 44 

16 1991 Carta do Presidente Ana Carmem Longobardi 45-46 

17 1992 Carta do Presidente Ana Carmem Longobardi 47-48-49-50-51 

18 1993 Carta do Presidente Carlos Chiesa 52-53-54-55-56-57 

19 1994 Carta do Presidente Carlos Chiesa 58-59-60-61-62 

20 1995 Carta do Presidente Luiz Toledo 63-64-65-66-67-68 

21 1996 Carta/fotografia do Presidente Luiz Toledo 69 

22 1997 Carta do Presidente Luiz Toledo - 

23 1998 Carta do Presidente Ricardo Freire - 

24 1999 Carta do Presidente Ricardo Freire - 

25 2000 Carta do Presidente Tomás Lorente 70 

26 2001 Carta do Presidente Tomás Lorente 71-72-73-74 

                                                           
21 A data oficial da inauguração do Clube é 3 de março de 1975; embora no Anuário 1 impresso não 

tenha registro de data, considera-se como lançado em 1976. 
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27 2002 Carta do Presidente Carlos Righi 75-76-77-78 

28 2003 Carta do Presidente Carlos Righi 79-80-81 

29 2004 Carta do Presidente Carlos Righi 82-83-84-85-86 

30 2005 Carta do Presidente Carlos Righi 87-88-89 

31 2006 Carta do Presidente Eduardo Martins 90 

32 2007 Carta do Presidente Jáder Rossetto 91 

33 2008 Carta do Presidente Marcello Serpa 92 

34 2009 Carta do Presidente Marcello Serpa 93 

35 2010 Carta do Presidente Eduardo Lima 94-95 

36 2011 Carta do Presidente Eduardo Lima 96 

37 2012 Carta do Presidente Eduardo Lima 97-98-99 

38 2013 Carta do Presidente Eduardo Lima 100 

39 2014 Carta do Presidente Fernando Campos 101 

40 2015 Carta do Presidente Fernando Campos 102-103 
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Quadro 4 – Lista de Localização das Imagens das Peças Premiadas nos Anuários 

IMAGENS/PEÇAS – Fonte: Anuário, página. 

 

Número 

Imagem 

Fonte: Anuário, p. 

(localização) 

 Número 

Imagem 

Fonte: Anuário, p. 

(localização) 

 Número 

Imagem 

Fonte: Anuário, p. 

(localização) 

1 1, p. 20  41 13, p. 223  81 28, p. 185 

2 1, p. 46  42 13, p. 223  82 29, p. 67-68 

3 1, p. 47  43 14, p. 101  83 29, p. 74 

4 2, p. 19, 42  44 15, p. 139  84 29, p. 66 

5 2, p. 20, 42  45 16, p. 136-139  
85 

29, p. 69-73 e  

p. 151-154 6 2, p. 22  46 16, p. 108  

7 2, p. 23  47 17, p. 116  
86 

29, p. 75-78 e  

p. 155- 158 8 3, p. s/n  48 17, p. 180  

9 3, p. s/n  49 17, p. 181  87 30, p. 77 

10 3, p. s/n  50 17, p. 182  88 30, p. 76 

11 3, p. s/n  51 17, p. 183  89 30, p. 78 

12 3, p. s/n  52 18, p. 96  90 31, p. 70 

13 6, p. 62  53 18, p. 97  91 32, p. 58-60 

14 6, p. 63  54 18, p. 98  92 33, p. 118-121 

15 6, p. 64  55 18, p. 99  93 34, p. 98-109 

16 7, p. 127  56 18, p. 100  94 35, p. 200-207 

17 7, p. 128  57 18, p. 168  95 35, p. 192, 193 

18 7, 129  58 19, p. 78-79  96 36, p. 200-209 

19 8, p. 72  59 19, p. 80-81  97 37, p. 180-185 

20 8, p. 73  60 19, p. 82  98 37, p. 266-275 

21 8, p. 76  61 19, p. 83  99 37, p. 256-257 

22 8, p. 78  62 19, p. 84  100 38, p. 160-169 

23 8, p. 77  63 20, p. 115  101 39, p. 216-217 

24 9, p. 61  64 20, 116  102 40, p. s/n 

25 9, p. 62  65 20, 117-118 e 276  103 40, p. s/n 

26 9, p. 63  66 20, 119-123    

27 9, p. 110  67 20, p. 275    

28 10, p.126  68 20, p. 277-279    

29 10, p. 157  69 21, p. 86-89    

30 10, p. 158  70 25, p. 68    

31 11, p. 110  71 26, p. 80-81    

32 11, p. 111  72 26, p. 72-79    

33 11, p. 143  73 26, p. 82    

34 12, p. 124  74 26, p. 186    

35 12, p. 125-127  75 27, p. 76-77    

36 12, p. 128  76 27, p. 78-80    

37 12, p. 190  77 27, p. 188    

38 13, p. 124-131  78 27, p. 189-194    

39 13, p. 132-136  79 28, p. 80-83    

40 13, p. 222  80 28, p. 184    



274 

 

 

Quadro 5 Termos, Temas e Temas-duplos localizados nas Cartas 

Anuários: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Termo Critério 1 0 1 2 26 0 2 0 0 1  0 

Termo Criação 15 2 3 3 6 2 9 4 1 8  1 

Termo Originalidade 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  0 

Termo Ideia 0 0 0 0 6 13 0 0 0 0  0 

Tema Luta e resistência S S S N S S S S S S  S 

Tema Julgamento  S S S S S S S S S N  N 

Tema Memória Criação Publicitária S S S N S S S S S S  S 

Tema Legitimidade do Clube S S S S S S S S S S  S 

Tema Criatividade versus Eficiência S N N N S N S S S N  N 

Tema Ideia versus Execução N N N N S N N N N N  N 

Tema Arte versus Técnica  N N N N S N S S S N  N 
 

 

Anuários: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Termo Critério 0 0 1 1 0 0 0 0  1 1 3 

Termo Criação 1 2 0 1 0 6 4 0  5 1 0 

Termo Originalidade 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 

Termo Ideia 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 

Tema Luta e resistência S N N N N N S N  N N N 

Tema Julgamento  N S S S S S S S  S S S 

Tema Memória Criação Publicitária S S N S N S S N  S S S 

Tema Legitimidade do Clube S S S S S N S N  S S S 

Tema Criatividade versus Eficiência N N N N N N N N  N N N 

Tema Ideia versus Execução N N N N N N N N  N N N 

Tema Arte versus Técnica  N N N N S N N N  S N N 
 

 

Anuários: 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
Termo Critério 0  2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Termo Criação 0  0 2 2 0 1 1 4 3 3 0 

Termo Originalidade 0  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Termo Ideia 0  0 0 1 0 0 2 2 0 4 1 

Tema Luta e resistência 0  N N N N S S S S S S 

Tema Julgamento  S  S S S N S N S S N N 

Tema Memória Criação Publicitária N  S S S N S S S N N N 

Tema Legitimidade do Clube N  S S S S S S S S S N 

Tema Criatividade versus Eficiência N  N N N N S S S N S S 

Tema Ideia versus Execução N  N N N N N N N N N N 

Tema Arte versus Técnica  N  N N N N S N N N N N 
 

 

Anuários: 37 38 39 40 Consolidado Observações:  

 

As cartas 11 e 21, 

como dissemos, 

foram em forma de 

fotografia. 

 

A carta 26 foi em 

forma de receita de 

caipirinha 

 

Termo Critério 0 0 0 0 43 vezes 

Termo Criação 0 0 1 0 91 vezes 

Termo Originalidade 0 0 0 0 3 vezes 

Termo Ideia 2 0 0 1 32 vezes 

Tema Luta e resistência S S N S 21/40 

Tema Julgamento  N S S S 29/40 

Tema Memória Criação Publicitária N N S S 26/40 

Tema Legitimidade do Clube S S S S 33/40 

Tema Criatividade versus Eficiência S N N N 11/40 

Tema Ideia versus Execução N N N N 1/40 

Tema Arte versus Técnica  N N N N 7/40 
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Quadro 6 - Análise Peças 1º. Nível 

Número Tipificação Anunciante Campanha 

1 Híbrido (equilibrado entre textual e visual) Mills Andaimes  

2 Ênfase no Textual Xerox  

3 Híbrido (equilibrado entre textual e visual) Secretaria da Justiça  

4 Ênfase no Visual Du Pont do Brasil  

5 Ênfase no Visual O.B  

6 Híbrido (equilibrado entre textual e visual) Juizado de Menores  

7 Híbrido (equilibrado entre textual e visual) Exército da Salvação  

8 Ênfase no Textual Fiat   

9 Híbrido (equilibrado entre textual e visual) Lycra  

10 Híbrido (equilibrado entre textual e visual) Lycra  

11 Ênfase no Textual Nashua Campanha 

12 Ênfase no Textual Brastemp Campanha 

13 Ênfase no Visual Souza Cruz  

14 Ênfase no Textual York  

15 Híbrido (equilibrado entre textual e visual) Fiat   

16 Ênfase no Textual MPM Propaganda  

17 Ênfase no Textual Pan Am  

18 Ênfase no Visual Souza Cruz  

19 Ênfase no Textual Novagência  

20 Híbrido (equilibrado entre textual e visual) Portland (YSL)  

21 Ênfase no Textual Revista Pais e Filhos  

22 Híbrido (equilibrado entre textual e visual) Leite Longa Vida  

23 Ênfase no Textual DPZ  

24 Ênfase no Visual Atari Video Game Campanha 

25 Híbrido (equilibrado entre textual e visual) J&J  Campanha 

26 Ênfase no Visual Itaú Campanha 

27 Aproveitamento do Meio EMOPS  

28 Híbrido (equilibrado entre textual e visual) Walita  

29 Híbrido (equilibrado entre textual e visual) Local Imóveis  

30 Ênfase no Textual Itaú  

31 Híbrido (equilibrado entre textual e visual) Bayer  

32 Híbrido (equilibrado entre textual e visual) GM   

33 Ênfase no Visual Telesp  

34 Híbrido (equilibrado entre textual e visual) Artex  

35 Ênfase no Textual Banco Multiplic Campanha 

36 Híbrido (equilibrado entre textual e visual) Swissair  

37 Ênfase no Textual Sultan  

38 Ênfase no Textual Prefeitura de Salvador Campanha 

39 Ênfase no Textual Yukon Jack Campanha 

40 Híbrido (equilibrado entre textual e visual) Adria  

41 Ênfase no Textual Denison  

42 Ênfase no Textual Choppão  
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43 Híbrido (equilibrado entre textual e visual) SBT  

44 Híbrido (equilibrado entre textual e visual) Teatcher’s  

ID Tipificação Anunciante Campanha 

45 Ênfase no Textual Lada Campanha 

46 Ênfase no Textual Folha de São Paulo  

47 Híbrido (equilibrado entre textual e visual) J&B Whiskey  

48 Híbrido (equilibrado entre textual e visual) Ca’d’Oro  

49 Ênfase no Textual Cia das Letras  

50 Híbrido (equilibrado entre textual e visual) J&B Whiskey  

51 Híbrido (equilibrado entre textual e visual) Itaú Seguros  

52 Híbrido (equilibrado entre textual e visual) Notícias Populares  

53 Aproveitamento do Meio Band-Aid  

54 Ênfase no Textual TV A  

55 Aproveitamento do Meio O Boticário  

56 Aproveitamento do Meio Chambourcy Nestlé  

57 Aproveitamento do Meio Jornal O Estado de S.Paulo  

58 Aproveitamento do Meio Diet Guaraná Campanha 

59 Ênfase no Visual Banco de Olhos Campanha 

60 Aproveitamento do Meio Tri-a-Top  

61 Ênfase no Visual Praia do Forte Resort Hotel  

62 Híbrido (equilibrado entre textual e visual) Ayrton Senna Licensing  

63 Aproveitamento do Meio Valisére  

64 Ênfase no Textual Toshiba  

65 Híbrido (equilibrado entre textual e visual) Jornal O Estado de S.Paulo Campanha 

66 Ênfase no Visual Lego Campanha 

67 Híbrido (equilibrado entre textual e visual) Bradesco Previdência  

68 Aproveitamento do Meio Itaú Seguros Campanha 

69 Aproveitamento do Meio O Boticário Campanha 

70 Ênfase no Visual Parmalat  

71 Aproveitamento do Meio Dental Prev Campanha 

72 Ênfase no Visual Effem Campanha 

73 Ênfase no Visual SBP  

74 Ênfase no Visual Agência Loducca  

75 Aproveitamento do Meio Pepsi Light Campanha 

76 Aproveitamento do Meio Natan Joalheria Campanha 

77 Aproveitamento do Meio All-Bran  

78 Ênfase no Visual Jornal O Povo Campanha 

79 Ênfase no Visual Mizuno Campanha 

80 Aproveitamento do Meio Sem Parar  

81 Aproveitamento do Meio Papel Suzano  

82 Ênfase no Visual ADD Campanha 

83 Ênfase no Visual AKATU  

84 Aproveitamento do Meio Bohemia  

85 Ênfase no Visual Fundação Eye Care Campanha 

86 Ênfase no Visual Médicos Solidários Campanha 

87 Aproveitamento do Meio Skol  
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88 Aproveitamento do Meio Touareg Volkswagen  

89 Ênfase no Visual Super Interessante  

90 Ênfase no Visual Vick Vaporub  

ID Tipificação Anunciante Campanha 

91 Aproveitamento do Meio Cepacol Campanha 

92 Ênfase no Visual Mackenzie Campanha 

93 Ênfase no Visual Caminhões Volkswagen Campanha 

94 Ênfase no Visual Havaianas Campanha 

95 Ênfase no Textual Pinacoteca  

96 Ênfase no Visual Billboard Campanha 

97 Ênfase no Visual Seguro Auto Nissan Campanha 

98 Ênfase no Visual Billboard Campanha 

99 Ênfase no Textual Corinthians  

100 Ênfase no Visual Forbes Campanha 

101 Aproveitamento do Meio Europa Filmes  

102 Ênfase no Textual Pinacoteca  

103 Ênfase no Visual Pinacoteca  Campanha 

 

Entre as 103 Peças analisadas, 33 foram campanhas que por serem analisadas neste trabalho 

integradamente serão chamadas também de Peças. 



278 

 

 

Quadro 7 – Síntese Elementos/Peças 

 

Este quadro mostra a incidência dos 19 Elementos técnicos (recursos criativos) nas 103 peças. Devido 

às suas dimensões está sendo entregue encartado na versão impressa.
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ANUÁRIO 1 

 

Ninguém pode jurar que este anuário vai virar um sucesso. Afinal, nem pré-testado ele foi.  

O importante, nesta altura, também não é adivinhar se o anuário vai virar um best-seller ou 

não. O importante é que o Clube de Criação de São Paulo, fomentador, com muita honra, do 

movimento ideológico de valorização profissional da criação, está colocando nas prateleiras o seu 

mais requintado produto. 

Este anuário, na verdade, feito com muito sangue e muito amor, chegou para corporificar um 

dos principais objetivos do Clube de Criação de São Paulo: estabelecer, finalmente, um padrão de 

qualidade para a propaganda brasileira. Instituir um padrão e procurar nivelar por cima é, 

inevitavelmente, uma atitude elitista. Um gesto tomado de cima para baixo. 

Apesar disso ninguém pode se queixar de não ter tido um julgamento justo. O Clube de 

Criação está à vontade para dizer isso, pois ele passou o martelinho de juiz para as mãos mais 

indicadas para o duro ofício de julgar. 

O júri foi composto por 13 profissionais acima de qualquer suspeita. 

Tudo gente que, diariamente, exercita a criação. 

Tudo gente, portanto, que reúne critério e sensibilidade para julgar trabalhos de criação. 

Nestes últimos 10 anos, é bom lembrar, é a primeira vez que peças de propaganda no Brasil 

são julgadas por profissionais altamente capacitados. 

Esse júri foi absolutamente soberano. 

O Clube de Criação de São Paulo não teve a menor ingerência no seu trabalho. Graças à 

autoridade e ao alto nível profissional que emanam desse júri, o Clube de Criação de São Paulo pode 

afirmar, com toda a segurança: agora nós já temos um padrão de avaliação. 

Sem cometer nenhuma indiscrição, pois o júri trabalhou a portas fechadas, uma coisa é 

possível dizer: foi realmente empolgante a maneira como se conduziram os trabalhos de seleção. 

Houve discussões, polêmicas, discursos e muitos murros na mesa, num julgamento9 que levou quase 

um mês. 

Demonstrando, tudo isso, uma preocupação incrível em avaliar, conceitualmente, a atividade 

da criação. 

Para finalizar: a partir de hoje, doa a quem doer, a propaganda no Brasil está balizada no que 

se refere a criação. 

1975 está julgado, em todos os seus brilhos e derrapadas. 1976 e os anos que vierem depois 

já tem assegurados, desde já, a mesma justiça e o mesmo nível no julgamento.  

Não deixe este anuário empoeirar: nós ainda queremos ver você com o peito coberto de 

estrelas. 

Clube de Criação 

 

Quando a primeira diretoria (provisória) do Clube de Criação de São Paulo assumiu seu 

mandato, no dia 1º de novembro de 1975
22

, chegava ao fim um processo de buscas, discussões, 

desilusões, frustrações e alentadas esperanças que durante muitos anos envolveu os homens de criação 

da propaganda paulista. 

O início poderia ser delimitado ao ano de 1970, quando um grupo de profissionais brasileiros 

ouviu, em Nova Iorque, Jack Trout e Al Ries afirmarem que o posicionamento dispensava a 

criatividade. Antes disso, porém, a necessidade gregária já havia tentado inutilmente criar um clube, à 

semelhança de muitos outros existentes nas grandes cidades modernas. Dificuldades diversas, 

                                                           
22

 A data oficial da inauguração do Clube é 3 de março de 1975; embora no Anuário 1 impresso não tenha  

registro de data, considera-se como lançado em 1976. 
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entretanto, foram adiando aquele movimento que encontraria na tese do "posicionamento" o fermento 

ideal para sua formação. 

Quando o grupo que ouviu "ao vivo" aquela afirmação retornou ao Brasil, a "tese" do 

posicionamento já encontrara seus defensores locais e o debate saia das pranchetas e mesas de 

redatores para os jornais e revistas. Por mais que este pessoal da criação contestasse a afirmativa, 

lembrando que o posicionamento não passava de um novo substitutivo da velha "estratégia", a 

novidade chegada dos Estados Unidos ia criando conceito em muitas áreas, sempre em desprestígio da 

criatividade. Os homens de criação do Brasil vinham acompanhando a propaganda norte-americana há 

muitos anos e haviam assistido ao início da verdadeira revolução criativa de Bill Bernbach, lá pelos 

idos de 1955, quando os anúncios da Volkswagen e da Avis, assinados pela DDB, começaram a falar a 

verdade sobre os produtos anunciados, dispensando os adjetivos elogiosos e grandiloquentes que eram 

até então marca registrada dos anúncios. 

O automóvel "feio e pequeno" e a locadora de automóveis "segunda do mercado e por isso 

obrigada a fazer o melhor", já haviam influenciado o grande número de publicitários brasileiros de 

forma incisiva. Até que, com a crise econômica de 1969, surgiu a chamada tese do posicionamento, 

com seus defensores como que esquecendo a velha estratégia. 

Naquele momento, a tecnocracia apresentou o falso conceito de separação entre marketing e 

criação. Mais computador e menos sensibilidade, ventilando a ideia de que criação talvez fosse algo 

desprezível, no mínimo dispensável. A criatividade, porém, no dizer de um dos homens de criação de 

São Paulo, continuou sendo o que ela sempre foi – "uma ferramenta do marketing". 

Nessa luta contra os falsos conceitos agregados à propaganda, os criadores publicitários de 

São Paulo mantiveram inúmeros encontros, conversas de bar e restaurante, tentando encontrar uma 

fórmula que permitisse uma tomada de posição coletiva na luta. Algumas vezes se falou em fundar um 

Clube de Criação, sendo que a última tentativa aconteceu por volta de 1972. Sempre, porém, os mais 

variados fatores adiavam a fecundação da semente. 

Até que, no início de 1975, as discussões em torno dos problemas que a tecnocracia estavam 

impondo à criatividade, tornaram claro que o ambiente profissional estava amadurecido para a nova 

entidade e seu objetivo principal, este anuário. 

De algumas reuniões semanais em agências a ideia evoluiu para reuniões formais na sede do 

Museu de Arte de São Paulo, onde a moderna arquitetura do edifício (um dos maiores vão-livres do 

mundo) contribuiu decisivamente para a fundação do Clube de Criação de São Paulo. 

Sem encontrar um modelo administrativo ideal, os participantes daquelas assembleias que 

geraram o Clube de Criação de São Paulo impuseram a formação de uma diretoria provisória de sete 

membros, a ser regida por um estatuto também provisório e com um prazo de mandato de apenas sete 

meses, durante os quais a entidade deveria ser implantada, considerando implícito aí a edição deste 

anuário, um jornal da classe e a promoção de palestras e conferências. Tudo isso e a eleição de uma 

diretoria efetiva (após os sete meses), já com um mandato legal de dois anos e a obrigação de dar 

continuidade ao trabalho iniciado, cujo objetivo principal será sempre o fortalecimento da criação e a 

consequente valorização dos profissionais do setor. 

 

CCSP 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 1 

Anuário: 1 

Anunciante: Mills Andaimes do Brasil S.A. 

Categoria: Revista 

Título: Fatalidade, às vezes, é sinônimo de cinismo. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Híbrido (equilibrado entre textual e visual)  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento de um fato, argumento inquestionável, long copy 
em tom de denúncia.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento de fato real 

Conscientização social 

Long Copy 

Observação: Na página 19 do Anuário 1 há o seguinte  texto: “No setor de anúncios para 

revistas, o júri de premiação do primeiro concurso feito pelo Clube de Criação de São Paulo 

não concedeu nenhuma estrela de ouro”, entretanto, a peça acima aparece com a estrela de 

ouro, na página 20. 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 2 

Anuário: 1 

Anunciante: Xerox 

Categoria: Jornal 

Título: Cuide bem do seu pai. Ele não tem cópia 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Textual  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Frase com duplo sentido (palavra cópia).  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Palavra de duplo sentido 

Humor 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 3 

Anuário: 1 

Anunciante: Secretaria da Justiça de São Paulo 

Categoria: Jornal 

Título: Este é o melhor lugar para os criminosos planejarem os crimes mais 

perfeitos, sem serem incomodados pela polícia. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Híbrido (equilibrado entre textual e visual)  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento de um fato, argumento inquestionável, long copy 
em tom de denúncia.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento de fato real (implantação de sistema de prisão albergue 

para separar presos de menor periculosidade.) 

Argumento inquestionável 

Conscientização social 

Texto Narrativo (Long Copy) 
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ANUÁRIO 2 

 

Aqui está o segundo anuário do Clube de Criação de São Paulo. Um retrato do que foi a 

propaganda brasileira no período. Uma obra que não foi feita para ser comparada a anterior: pelo 

contrário, o que deve ser comparado é a propaganda. Folhear ambos os anuários, é uma oportunidade 

de verificar a evolução (ou involução) da qualidade dos trabalhos feitos neste segmento da economia 

brasileira. Para realizar este trabalho, um grupo de doze profissionais se reuniu durante vários dias, 

quando foram analisadas 962 peças: 247 para revistas; 156 para jornais; 38 outdoors; 144 filmes para 

cinema e TV; 40 para rádio; 193 de material editorial e 182 peças de material promocional. 

Helga Miethke, Armando Mihanovich, Júlio Xavier, Dorian Taterka, José Fontoura da 

Costa, Neil Ferreira, Anibal Gustavino, Joaquim Gonçalves, Hans Dammann, Leighton D. Gage, 

Alcides Fidalgo e José Monserrat Filho, os membros do júri, falam nas páginas 14 e 15 o que pensam 

do julgamento. É claro que cada um tem opinião diferente. O conjunto delas, portanto, é o refletido 

neste volume, onde estão publicadas 193 peças por eles selecionadas: 25 para jornais; 52 para revistas; 

9 outdoors; 47 filmes para cinema e TV; 11 para rádio; 29 de material editorial; e 20 de material 

promocional. É a memória da propaganda brasileira que vai se fixando, no ano-a-ano de cada geração. 

Como da vez anterior, houve carência de informações, por parte das agências, sobre nomes 

de pessoas que participaram da criação e da produção de muitas peças. Uma carência que 

inadvertidamente pode parecer de responsabilidade dos editores, mas que cabe exclusivamente às 

agências ou funcionários delas. 

Dado a ser destacado neste segundo anuário é a evolução do número de peças de "arte e texto 

editorial" inscritas por editoras de jornais e revistas, das quais 29 foram selecionadas para publicação 

neste anuário. Foi a partir deste anuário que as editoras começaram a tomar conhecimento da 

importância de nossa publicação. Se no ano anterior os responsáveis pelo concurso foram obrigados a 

solicitar, na qualidade de amigos, que editores inscrevessem peças, desta vez a situação evoluiu para a 

chegada inesperada de jornais de outros estados, praticamente desconhecidos pelo pessoal de criação. 

O que é um retorno significativo para o Clube de Criação de São Paulo, que pretendia apenas fixar a 

memória da propaganda, além de permitir sua comparação com a propaganda de outros países.  

Além desse aspecto, o primeiro anuário trouxe outras manifestações satisfatórias para 

quantos trabalham em propaganda no Brasil: foram os aplausos à qualidade das peças publicadas, 

vindas de todo o Brasil e também do exterior. 

 

CCSP 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 4 

Anuário: 2 

Anunciante: Du Pont do Brasil 

Categoria: Revista e Jornal 

Título: Tanga de Lycra: chiquitita pero cumplidora. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Visual  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Utilização de expressão conhecida, humor.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Humor 

Uso de expressão conhecida 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 5 

Anuário: 2 

Anunciante: O.B. J&J 

Categoria: Revista e Jornal 

Título: o.b. A grande vedete das últimas Olimpíadas. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Visual. 

 

2º. Nível 

Identificação da ideia (“como foi dito”) e dos 

elementos de distinção criativa: 

Aproveitamento de um fato (Olimpíadas), forma não 

usual de mostrar o benefício do produto.  

 

3º. Nível 

Síntese dos elementos de distinção criativa: 

Aproveitamento de fato real 

Escolha Lexical 

Texto Narrativo (Long Copy) 

 

Observação: na página 44 há um anúncio para OB com o título: “Eu queria ter nascido 

homem” que dificilmente seria produzido e veiculado hoje pelo seu caráter sexista. O anúncio 

recebeu Estrela de Prata e por isso não está incluído nesta empiria. 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 6 

Anuário: 2 

Anunciante: Juizado de Menores 

Categoria: Jornal 

Título: Chiquinho Scarpa e Toninho Abdalla. Já que vocês são tão 

ricos, por que vocês não doam algumas bolsas de estudos para 

os menores abandonados?  

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Híbrido (equilibrado entre textual e visual)  
 

2º. Nível 

Identificação da ideia (“como foi 

dito”) e dos elementos de distinção 

criativa: 

Uso de celebridades de forma invertida, manipulação em 
tom de provocação.  
 

3º. Nível 

Síntese dos elementos de distinção 

criativa: 

Apelo à autoridade 

Provocação 

Conscientização Social 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 7 

Anuário: 2 

Anunciante: Exercito da Salvação 

Categoria: Jornal 

Título: Ou dá ou nóis toca. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Híbrido (equilibrado entre textual e visual)  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Manipulação em tom de ameaça, ironia, assunção de ponto fraco.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Humor 

Intimidação 
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ANUÁRIO 3 

 

O Anuário é nosso ponto de referência. 

Acho que acaba de ser definido mais um capítulo da história da propaganda brasileira. É o 

que este nosso Anuário representa. 

A cada ano que se faz um balanço profissional como este, fica registrado o que se fez de 

melhor, criativamente, no último exercício de nossa propaganda. 

É de grande importância que todos os anunciantes brasileiros percebam o que isto pode 

representar para medir a propaganda que eles fizeram. 

Tudo o que for publicado no 3º. Anuário do CCSP pode ser visto como termômetro de 

avaliação profissional. Portanto, deve ser considerado como pararelo, como comparação, a tudo aquilo 

que não foi inscrito. 

Hoje, este nosso Anuário representa, acima de tudo, um meio de consulta para saber quem 

são os profissionais que mobilizam a inteligência, a criatividade, quem são as agências que possuem 

esses talentos, e quem são os anunciantes que compram essa inteligência da nossa propaganda. 

Quero acreditar que um anunciante que tem a coragem de botar uma campanha talentosa na 

rua está tendo mais respeito pelo consumidor que vai comprar o seu produto ou seu serviço. 

Por isso nós fazemos questão de colocar no rodapé de cada peça premiada o nome dos 

responsáveis pela aprovação, para que todo mundo saiba a quem atribuir o mérito daquela inteligência. 

O consumidor brasileiro está desenvolvido o suficiente para separar o que é inteligente 

daquilo que é medíocre. Ou o que é profissional do que é amador. 

 

Jarbas José de Souza – Presidente 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 8 

Anuário: 3 

Anunciante: Fiat 

Categoria: Revista 

Título: Aplique suas economias no 147. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Textual  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Frase com duplo sentido (o termo 147 e tanto o nome de Fundo de 
Investimento e nome do modelo do carro).  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Escolha Lexical, termo com duplo sentido. 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 9 

Anuário: 3 

Anunciante: Lycra 

Categoria: Revista 

Título: Espaço reservado para uma calcinha de Lycra. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Híbrido (equilibrado entre textual e visual)  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Uso de expressão conhecida, long copy expressivo, com 
cuidadosa escolha lexical e figuras de linguagem.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Texto Narrativo (Long Copy) 

Uso de expressão conhecida 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 10 

Anuário: 3 

Anunciante: Lycra 

Categoria: Revista 

Título: Lycra não é sexy. Você que é. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Híbrido (equilibrado entre textual e visual)  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Manipulação por sedução, analogia entre o produto e o corpo 
feminino, personificação.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Texto Narrativo (Long Copy) 
Sedução 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 11 (Campanha) 

Anuário: 3 

Anunciante: Nashua 

Categoria: Revista 

Título: 1) Desculpe. Mas vamos dizer o que sua copiadora alugada faz com você. 

2) Alugar uma copiadora é um excelente negócio. Para o dono da 

copiadora. 3) Nossa copiadora é nova, compacta, econômica. E não é de 

praça. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Textual  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Long Copy em tom de humor, personificação: analogia do produto 
com dançarina profissional e taxi.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Escolha Lexical 

Texto narrativo (Long Copy) 

Humor 



294 

 

 

. . . .

. . . .  

 

IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 12 (Campanha) 

Anuário: 3 

Anunciante: Brastemp 

Categoria: Jornal 

Título: 1) Quem tem Lavalouça Brastemp ainda pode pegar a sessão das oito. 2) 

Troque sua quebralouça por uma lavalouça. 3) Para a mulher, o casamento 

tem dois momentos horríveis. Depois do almoço e depois do jantar. 4)Você 

casou com uma mulher ou uma lavalouça? 5) Como lavar pratos e panelas 

no horário nobre. 6) O que vocês vão fazer hoje depois do jantar? 7) As 

linhas de suas mãos me dizem que você não tem uma Lavalouça Brastemp 

em casa. 8) Mande seu marido arrumar a louça hoje e amanhã você ganha 

uma Lavalouça Brastemp. 9) Minha mãe ou minha lavalouça? 10) Linda e 

radiante vai a noiva. Lavar pratos. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Textual  
 

2º. Nível 

Identificação da ideia 

(“como foi dito”) e dos 

elementos de distinção 

criativa: 

Sequencia de 10 anúncios publicados na mesma edição do jornal, 
personificação: analogia entre o produto e pessoas que lavam a 
louça, esposa, mãe. (Observação: Atualmente alguns dos anúncios 
contidos nesta campanha poderiam trazer problemas à marca por 
terem abordagem sexista.)  

3º. Nível 

Síntese dos elementos 

de distinção criativa: 

Sequencial (Aproveitamento do Meio) 
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ANUÁRIO 4  

 

E chegamos ao IV Anuário do Clube de Criação de São Paulo. 

Não sabemos se ele está melhor que os outros, nem na forma, nem no conteúdo. Isso, cabe a 

você julgar. 

Sabemos, apenas, que é um anuário diferente. 

Começou assim, com a escolha do júri sendo feita por votação dos sócios do Clube de 

Criação. O que, certamente, o torna mais representativo. Mas o que não tira de ninguém o direito de 

reclamar de possíveis equívocos, e até mesmo de injustiças. Só que a contrapartida disso é a 

obrigação, de quem reclama, de colocar em questão o seu próprio julgamento. De refletir seriamente 

no fato da "injustiça" ter sido cometida por profissionais em cujo critério a maioria do pessoal de 

criação confia. 

De uma coisa, eu posso dar testemunho: a total isenção e seriedade de cada jurado. Nenhum 

deles representou a sua agência ou a Diretoria do Clube. Cada um expôs o seu critério. Portanto, se 

expôs. 

Um exemplo disso: agências que tiveram este ano um grande número de jurados já se saíram 

bem melhor em anuários anteriores. 

Ou este: dos quatro únicos filmes que mereceram estrela de ouro, dois não são de São Paulo. 

Ou ainda: você vai encontrar pouquíssimas peças premiadas dos diretores executivos do 

Clube de Criação. (Eu mesmo só consegui entrar neste anuário por aqui. Fazendo esta apresentação.) 

O que mais traz de novo o IV Anuário? Ele é produto do trabalho de muita gente. Desde a 

capa, antes mesmo, desde a sua regulamentação. Podemos até dizer, com orgulho, que a Diretoria foi 

quem menos fez por ele. Prova mais uma coisa: que a ideia de um Clube de Criação democrático 

funciona. 

Outra mudança: criação, a gente sabe que é com a gente, e quer que todo mundo entenda 

assim. Já, comercialização; estava na hora de reconhecer que não somos do ramo. Daí, o acordo que 

fizemos com a Editora PI, que cuidou de toda a parte comercial do anuário. Confiamos no trabalho 

profissional especializado. É coerente com o que queremos para nós. 

E, para concluir, mais um fato inédito: pela primeira vez, um anuário registra a presença de 

peças de propaganda política, eleitoral. E de um candidato da oposição. 

Desejamos que o IV Anuário seja um sinal de novos tempos. De liberdade. Vale dizer, de 

criatividade.  

Ercílio Tranjan – Presidente 
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ANUÁRIO 5 – (Este anuário não premiou com Ouro nenhuma peça impressa. Nesta edição não houve 

Carta do Presidente, abaixo transcrevemos o debate publicado no local destinado às cartas.) 

 

Ercílio - Acho que o próprio anuário é um bom lugar para a gente discutir o anuário e seus 

critérios. Um anuário deve ser, necessariamente, um subsídio para o próximo, e foi daí que surgiu a 

ideia de reunir o pessoal que foi júri para debater, pedir sugestões, questionar, levantar defeitos, etc. 

Não vamos entrar em considerações mais pessoais, mas, a partir da experiência de cada um como júri, 

apontar falhas e ver o que pode ser feito no próximo anuário para solucioná-las. 

Anibal - Por exemplo, sempre se decide que o júri é soberano. O júri estabelece os critérios, 

se tem medalhas, se não tem. Eu sempre fui contra isso. O meu critério é considerar o anuário como 

uma olimpíada. Numa olimpíada não interessa se você bateu o recorde do ano anterior ou se uma 

marca tem quinze anos e todo mundo ainda está lá, lutando. Quem for o melhor da olimpíada vai ter 

uma medalha de ouro, o segundo vai ter uma de prata, o terceiro uma de bronze, o que for. São os 

melhores resultados do ano, merecem medalhas.  

Paulo - Mesmo que seja ruim?  

Anibal - Ruim comparado com o quê? Com o resultado do ano anterior? Tudo bem. O 

anuário, como o nome mesmo define, é uma publicação que julga a produção do ano. Nem o que 

existiu antes, nem o que possivelmente virá depois. Partindo da definição da palavra anuário, o critério 

deve ser suficientemente amplo, digamos, para oferecer uma amostra, da média pra cima, do que a 

propaganda conseguiu fazer naquele ano. Por outro lado, como anda a coisa em números? Digamos 

que há dois anos foram escolhidas 500 peças, no ano anterior 350 e neste 250. Dá para prever que 

daqui a pouco teremos um caderninho e aí, realmente, não tem sentido. A minha proposta, eu acho 

concreta, seria: o júri é soberano dentro das regras do jogo.  

Ercílio - Por falar nisso, Anibal, eu só queria colocar as premissas do debate, o que eu tenho 

sentido, o que me têm cobrado, para depois a gente seguir. Bom, eu tenho ouvido duas críticas 

fundamentais ao anuário. Uma é essa a que você se refere, excesso de elitismo, e a outra é a falta de 

elitismo. A corrente da falta de elitismo é a que quer consagrar o princípio de que, na propaganda, há 

alguns donos da verdade e que essas pessoas devem sempre, todo ano, escolher o que é melhor. Eles 

sabem o que é melhor e a escolha do júri por eleição estaria permitindo alguns erros na seleção de 

peças. Eu discordo absolutamente dessa tese por vários motivos. Primeiro, porque eu participei do júri 

quando eram indicados os donos da verdade e foram cometidos alguns erros tão graves ou mais graves 

que os atuais, e com um júri sem a representatividade que o júri eleito tem. A segunda é a seguinte: é 

que essa escolha, acho, incorreria necessariamente em escolha política. Ia ser só, tão-somente, uma 

escolha hierárquica. Eu ia escolher pessoas que ocupam cargos dentro das agências. 

Nós poderíamos manter uma discussão de horas sobre quem é que tem um bom critério. Se 

soubesse, exatamente, quais são as pessoas de bom critério, eu poderia escolher sozinho as peças do 

anuário. Eu me bastaria. Eu acho que o que importa, mas importante mesmo, é ter um consenso da 

categoria. Um júri composto por pessoas que a categoria, como um todo, reconhece como 

profissionais de bom critério. Não dá mais para voltar atrás, ao sistema de indicação. Seria um erro 

imperdoável. Isso, na minha concepção. Da outra crítica que foi feita, a do excesso de elitismo, com 

essa eu concordo. É o que o Anibal falou: você tem que estabelecer pro júri alguns critérios. O 

Paulinho, eu acho, falou isso outro dia e eu concordo: o júri tem que ser brifado. Qual é a intenção do 

anuário? Ele tem que ser o registro histórico de um ano, seja um mau ano, um ótimo ano, um bom ano. 

Ele tem que registrar tendências, indicar caminhos, ele não pode querer ser o melhor do mundo, com o 

risco de virar um caderninho e cometer assim uma série... 

Giba - Não pode querer ter o padrão do anuário inglês?  

Paulo - Pior que isso. Se a gente começa a julgar propaganda a partir de tudo aquilo que 

conhece da propaganda inglesa, americana de dez anos atrás, etc., e fala “puxa, não é tão bom quanto 
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em 66”, é uma loucura, né? Você deixa de retratar toda uma propaganda atual, que reflete problemas 

de hoje.  

Giba - Realmente, julgar o anuário a partir do melhor que foi feito em todos esses anos, ele 

acabaria tendo três páginas. Paulo - E um anúncio. (Risos) 

Ciro - Fora de questão que a escolha do júri tem que continuar sendo por eleição direta. Não 

tem nem dúvida. Segundo ponto: é claro que tem que ter critério. Nós chegamos lá e vamos dizer sim, 

não, talvez baseados em critérios de criação, produção, direção. 

Aníbal - É, mas eu tenho a impressão que o critério que nós estamos conversando não se 

refere tanto a premiar mais criação que produção, mais solução de briefing do que... e sim evitar o 

excesso de zelo. Vamos ser bastante amplos para selecionar, dentro do critério de criação, produção, 

direção, etc., o que mais representa, da média para cima, a produção de um ano no Brasil.  

Paulo - Só para interpretar o "excesso de zelo'' ao que o Anibal se referiu, deixa eu fazer uma 

comparação. A primeira vez que eu participei de um júri foi num Clio. É um negócio massacrante. É 

cruzinha, exame vestibular e fim de papo. Depois de 8 horas seguidas de filmes, dois dias seguidos, só 

funciona mesmo filme de festival. Uma loucura! Bom, então, excesso de zelo eu vejo assim: depois de 

horas julgando, a gente começa a ver os anúncios como obras de arte. Ou seja: tem que ter uma puta 

foto, um tremendo título, um texto não sei o que mais e a gente esquece do contexto, da função 

daquele anúncio. E se deixa levar só e absolutamente pelo impacto.  

Rodolfo - Eu participei do júri de fotografia e nem imagino como deve ser o de imprensa e 

de tv. Só posso dizer uma coisa, que me chama a atenção: não tem nenhum arquiteto, não tem nenhum 

diretor, não tem nenhum cineasta, não tem pintor, não tem governador, não tem costureiro, não sei...  

Paulo - Não tem público.  

Ercílio - É uma proposta tua?  

Rodolfo - É uma proposta que se pode pensar.  

Ercílio - Eu acho que se pode considerar, quer dizer, eu acho que o júri de mãe é melhor que 

o nosso, certo? As nossas progenitoras...  

Hector - Essa ideia é muito boa. Só acho impraticável. 

Ercílio - É muito difícil elaborar.  

Anibal - O que eu tenho contra essa ideia é o seguinte: propaganda não é uma ciência, nem 

uma arte, mas é uma linguagem. É como se um júri fosse julgar a Teoria da Relatividade, sei lá, um 

negócio desses altamente especializados, só matemático tem condições de opinar, dizer por que a 

equação x é melhor que a equação y e tal, e chegar à verdade matemática da coisa. Agora, imagine se a 

gente põe nesse júri o arquiteto, o advogado, o açougueiro, ia dar um negócio... 

Ercílio - É isso que eu quero discutir. Exatamente isso. Eu acho que o erro que pode haver no 

anuário não está na classificação da campanha x que fez sucesso e é publicitariamente mal feita. E aí, 

Anibal, nós não estamos lidando com arte pura, nem com ciência exata, estamos lidando com 

comunicação. E na comunicação há um elemento fundamental, que é quem recebe a mensagem. 

Então, veja bem: a gente comete distorções, o meu bom gosto fica meio chocado com a campanha x e 

eu tenho certeza que isso tinha que ser registrado no anuário porque fez parte da História, foi uma 

tendência que a gente pode recusar, mas que obteve resultado enquanto publicidade. 

Giba - Mas aí você começa com o anuário que vende.  

Ercílio - Não, não é o que vende, mas é o que comunica de alguma forma. 

Giba - A gente não sabe se vende ou não. É um outro problema se vende ou não. Pode ser 

muito bom e, enquanto comunicação, vender. Pode ser ruim e vender. 

Ercílio - Eu não estou falando em vendas. Eu estou falando o seguinte: é um caminho 

criativo, de comunicação. Eu acho que você descarta aquilo que é neutro, aquilo que é inócuo, aquilo 

que é imbecil, aquilo que é burro, que não faz falta, que não fede nem cheira. O que eu tenho notado é 

até o contrário: às vezes o medíocre bem feitinho, que não compromete, está sendo bem recebido.  
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Rodolfo - Por quê? Justamente porque existe o censo e a censura e o bom senso e o 

raciocínio de analisar comunicação como se fosse matemática. Minha mulher encara comunicação de 

uma forma muito mais objetiva, ela presta atenção ou não. Ela diz: "Ah, mas é bonito." 

Hector- Há o aspecto técnico que também é julgado. O telespectador é um leigo na coisa, ele 

só vê a mensagem, correto? Nós julgamos também o aspecto técnico. É um bom título? É uma boa 

ilustração? É um bom teste? O filme está bem dirigido?  

Anibal - Se, desde o Renascimento até aqui, o julgamento de obras de arte (tá legal, 

publicidade não é obra de arte, mas vamos onde eu quero chegar) tivesse sido feito por leigos, restaria 

apenas um Rafael. Seria um outro negócio. A impressão que eu tenho é que esse sentimento que todos 

nós temos de que se cometeram injustiças no último anuário, no penúltimo, no... Se a gente fizer as 

contas, 10% das soluções adotadas no anuário foram erradas. Se a gente partisse para um júri não 

técnico, para nosso critério, teríamos 95% de injustiças.  

Ercílio - Sabe que eu não acredito, Anibal? Eu estou chegando à conclusão, e acho que isso é 

muito bom, que os critérios do pessoal de criação estão cada vez mais próximos do critério do sucesso 

popular. Honestamente, a gente só faz injustiça ali na medalha, no "bronze'', não sei onde. Outro dia 

tive uma experiência de um júri meio aberto. Foi uma promoção do Jornal dos Publicitários. Eles 

pegaram os rolos das produtoras e exibiram alguns filmes em primeira mão. Foi aberto, foi quem quis, 

estudante de comunicação, etc. Meu voto foi igual aos dos estudantes de comunicação de 1° ano: 

ganhou um filme da Alcântara Machado. Absoluto. Por absoluta unanimidade também, os negócios 

ruins não entraram. 

Giba - A gente não está preocupado com o que entrou no anuário. A gente está preocupado 

com o que não entrou. A injustiça não é feita com quem entra, a injustiça é feita com quem não entra. 

Ercílio - Injustiça está sendo cometida em você não abrir. Eu vi coisas no júri do Norte e 

Nordeste de muito boa qualidade, pomba! Que falam uma linguagem diferente, e o pessoal não teve 

peito de classificar, principalmente no júri de televisão, não se registrou nada. Sabe qual pode ser o 

resultado disso? O anuário vai ser feito pelos 300 caras do Clube de Criação para os 300 caras do 

Clube de Criação e ninguém vai se interessar por ele. Então, voltando à proposta do Rodolfo, eu acho 

o seguinte: seria uma experiência muito boa, seria outra coisa. Não um anuário, mas seria uma boa 

experiência pra gente. Talvez seja uma outra proposta...  

Anibal - Seria: nós, de agora em diante, vamos fazer exatamente aquilo que a gente acha que 

o público quer. Seria a propaganda Chacrinha, a mais votada.  

Ercílio - Claro! Pega os anúncios do anuário, vê o que ganhou ouro e vê se o público não 

gostou. Nós precisamos é perder o preconceito, porque senão vamos entrar no preconceito de alguns 

clientes: "O público é burro, sabe..." 

Paulo - A função do anuário é ser uma amostragem para nós, certo? Então, eu não gostaria 

de ver uma peça mal feita, mas que o público gosta, no lugar de uma que eu acho excelente, que todos 

os publicitários classificariam no anuário, mas o público não escolheu. Porque, na verdade, o anuário é 

feito para nós. Aquilo é para consulta profissional. É técnico.  

Ercílio - Eu posso até concordar contigo, mas acho que não se pode mais aplaudir coisas 

ininteligíveis; por exemplo, coisas que foram para o ar e deixaram o espectador pasmado. 

Paulo - Quando as coisas são assim tão ruins, há uma coincidência de opiniões. É natural, 

tanto a gente como o público acha bom ou ruim.  

Ercílio - Quando você é muito rigoroso, você inevitavelmente comete injustiças. E é aí que 

eu quero chegar: como é que deve ser brifado o júri do anuário? Eu acho que o anuário deve registrar 

tendências, consagrar o que houve de melhor em escolas, até antigas, e consagrar o novo. Você deve 

tentar pegar o que há de abertura, de caminho novo, fazer um registro social, de um momento social. 

Só para concluir, eu acho que a saída para o anuário é a proposta do Anibal no 2? anuário: dividir em 

categorias. Quando você tem uma referência mais imediata, você compara um com o outro e dá ouro, 

prata, bronze... 
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Paulo - Mas isso pode servir até de reforço para um tipo ruim de propaganda. Vai ter 

categorias com anúncios ruins e você vai ter que classificar no anuário.  

Hector - Entrar no anuário já é um prêmio, é ficar registrado. 

Anibal- Eu continuo achando que a premiação por medalhas... 

Ercílio - Mas, por quê, Anibal? Se você divide em categorias e dá medalhas, você cria um 

compromisso para o júri. Dá o ouro em cada categoria. Não precisa dar o prata nem o bronze, registra 

o que for digno de ser registrado, escolhe a melhor peça daquelas todas apresentadas. Confesso que 

fico muito pasmado por, de repente, ter que comparar um comercial feito para a Telesp com um 

comercial feito para cigarro. Eu acho que ninguém tem condições nem critério. É a escolha o bom 

absoluto, arte pura. 

Giba - Você acha que cigarro tem que ser pior?  

Ercílio - Não. Não é que tem que ser pior. Tem que ser diferente, obedece outras regras que a 

gente tem que saber quais são. Há uma série de coisas na categoria sabonete que tem que ser feita 

daquele jeito, que dá o recado e jamais vai poder... você não consegue um impacto tão grande como 

com um negócio feito para acidente nas estradas.  

Anibal - Todo mundo que já trabalhou com sabão em pó, cigarro, sabe que é diferente, não 

tem como não ser. O briefing é diferente.  

Ercílio - Por que Cannes resolveu que não dá mais prêmio pra acidente de trânsito, cigarro dá 

câncer, etc.? Porque perceberam que é mole criar. É lógico que há produtos para os quais é mais fácil 

fazer campanha
.
 

Paulo - O que aconteceu com o júri de imprensa foi sintomático: quando começaram a entrar 

os anúncios de cunho social, pegavam a gente já com uma má vontade tão grande... Todos nós já 

fizemos anúncios de cunho social, a gente sabe que é mais fácil de fazer. O coitado que teve que fazer 

o varejo não sei das quantas trabalhou muito mais que aquele cara que fez o anúncio de segurança no 

trânsito.  

Ercílio - Eu acho que você deu um bom exemplo. Em algum momento, tinha que ser 

registrado por algum júri desse anuário que a publicidade do Pão de Açúcar sofreu uma considerável 

melhora e teve peças boas. ... a liquidação das ferramentas que tocavam não se registrou. Isso se 

perdeu. O júri perde uma chance de falar: olha para isso, é bom para varejo, pombas!  

Ciro - Voltando à divisão por categorias. Talvez isso possa resolver muita coisa. Então eu 

pergunto: está bom, tem a categoria de detergente, medicamentos, bancos, seguro, etc., e as categorias 

que não tiverem prêmio, elas constariam, uma abertura seguida de uma folha em branco? 

Hector - Como assim, porque não têm nada de bom?  

Ercílio - Isso vai ter que ser resolvido. De qualquer maneira, como consulta, ele vai ser muito 

útil. Ou a gente faz um anuário com a nossa vaidade pessoal -'' enfim, ganhei um ouro!" - ou você 

enxerga um troço que pode ser útil. Acho que anuário tem que ser feito para as pessoas olharem e 

falarem como as coisas eram e tal. O sabonete era assim, o não sei o que era assim, e as pessoas no 

futuro vão ter condições de ter um critério próprio sobre o que era melhor dentro daquilo. 

Zanzotti- Mas aí vocês estão propondo um catálogo, não um anuário. 

Ciro - Não, Mané, você divide em categorias e evita cometer injustiças e para de comparar 

filme de sabão em pó com filme de acidente em estrada.  

Ercílio - Em outras premiações internacionais, você vê categoria por categoria - o que é 

melhor dentro da categoria logo se impõe - e depois você dá um grande prêmio, baseado numa visão 

geral.  

Zanzotti - Só tenho medo que com isso a gente fique julgando só a categoria, entende? 

Passam vinte filmes, você constrói um critério dentro daquele universo, escolhe alguns. Ocorre que, se 

você fosse julgar as peças em relação a peças de outras categorias, provavelmente deixaria de 

classificar uma porção de coisas que são razoáveis para a categoria, mas fracas em relação ao todo. 

Ercílio - Pois é, Mané, mas a visão do criador tem que ser obrigatoriamente diferente de um 

negócio para o outro. Existe um jeito de criar, de fazer anúncio que, a rigor, eu não gosto, mas que, 
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para certos produtos, é muito bom: é ir para coisas bonitas, charmosas, coisas com glamour, ritmo e 

só. Coisas em que a própria forma é o conteúdo. Essa maneira de criar pode ser absolutamente 

apropriada para um determinado gênero de produto. As vezes, se você partir para título inteligentinho, 

sacadinho, pode ser muito pior. Então, se eu estou julgando essa maneira de criar dentro de uma 

categoria, eu fico muito mais à vontade, fico mais receptivo. 

Ciro - Eu nunca tinha considerado a possibilidade de dividir em categorias, mas estou 

achando que isso realmente pode resolver o problema. Brifar é muito difícil. 

Anibal - Mas agora eu penso que deveríamos fazer as duas coisas: dividir em categorias e 

brifar.  

Ciro - Sim, porque brifar só não vai resolver o problema. 

Anibal- Posso ser voto vencido, mas acho que deveria ser obrigado ter ouro, prata e bronze. 

Pelo menos um em cada categoria. 

Hector - Tudo bem, sua colocação até deixa o júri mais à vontade. Agora, tem uma coisa que 

acontece no júri que eu acho muito curiosa: escolhem-se sucessivamente as peças, depois, na hora de 

revisar, ''bom, vamos dar uma última olhada "... basta alguém levantar uma coisa sequer sobre uma 

peça, é incrível, ninguém defende, não há... a peça chega a perder a classificação. 

Anibal - Eu acho que é uma injustiça inerente a todo este problema de júri. 

Ercílio - Uma vez, alguém falou assim: a matemática não vai dar um resultado justo. Em 

geral não dá, né? Mas o Anibal dizia que a matemática acaba sendo o mais justo. A nota, ninguém 

fala, ninguém abre a boca, não vamos discutir nada, cada um usa o seu critério, acaba sendo... Na 

época fui contra. Eu achava o seguinte: às vezes, você está dando sua nota, julgando uma coisa em 

relação a outra -''Eu dou um nove aqui, um sete aqui, um quatro ali..." -, aí um troço ganha ouro e eu 

falo: "bom, em relação a isso, se é com isso que está concorrendo, eu dou dez para essa aqui que, 

antes, eu tinha dado sete". Então, é aí que a matemática pode complicar. Mas, cheguei à conclusão que 

ela acaba sendo mais justa, interfere menos. 

Hector - Em Nova Iorque eles colocam as coisas na parede e não se opina, não, é slide. Eles 

vão passando as peças e cada um toma nota por si mesmo.  

Anibal - Num ano foi feito assim no Museu de Arte, só que não havia como fazer isso com 

filmes. 

Ercílio - Eu me lembro de um negócio que aconteceu no júri do 1° anuário, que para mim é 

um exemplo do que nós estamos falando. Era uma peça muito boa, um negócio de Marilyn Monroe, 

Serena, Sempre Livre, um produto desses. Muito bem, a peça estava passando - ia ganhar uma 

medalha de prata de repente, alguém no júri levanta e faz uma piada: todo mundo começa a recuar - eu 

confesso que ri junto -, o Anibal levantou e falou: "Meu Deus, que..." Mas você se influencia, e quem 

fez a piada, quem deu esse cabide, não fez de crueldade. São as irresponsabilidades que se cometem, 

sabe? O cara está lá julgando há não sei quantas horas e de repente: "pô, eu vou fazer uma piada.'' 

(Vozes) 

Ciro - O júri de televisão deste ano fez uma coisa bacana: a pessoa envolvida com a peça em 

julgamento se retirava da sala na hora da votação. Nós votávamos com total isenção. (Vozes) 

Hector - Eu acho que o sistema é muito fácil: você passa os filmes, luz apagada e tal, o filme 

está lá; ligou a luz, não há papo, não há nada, cada um tem sua cartelinha e dá seu voto. 

Anibal- Eu já participei de um júri, não me lembro se no 1° ou 2° anuário, em que 

teoricamente era isso. Agora, acontece que por aí alguém solta uma piada, chama atenção e tal... 

Ercílio - A gente simplesmente não consegue controlar. Existem algumas pessoas na nossa 

profissão que, por méritos próprios, influenciam terrivelmente a opinião de todos nós. 

Hector - Tem que ter um regulamento que deve ser cumprido. Não pode falar, não pode 

emitir opinião e acabou. 

Giba - Eu queria voltar à divisão por categoria. O Ercílio falou, e nós concordamos, que 

fazer um anúncio de cigarro é muito mais difícil que fazer anúncio de um produto que tenha vantagens 

mil, um carro, por exemplo. É lógico que é mais difícil. Mas, atualmente, a propaganda de cigarro não 
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é ruim só por causa disso. É ruim porque o marketing está nas costas da gente. O mau marketing, 

conservador. Então, eu tenho medo que venha a divisão por categorias e se comece a fazer o jogo dos 

marqueteiros. 

Hector - Em cada categoria, certamente, há alguma coisa boa. E naquela que não houver, 

simplesmente, não consta como categoria. 

Anibal - A minha proposta é que constassem todas as categorias, mas que só fossem 

premiados os bons anúncios. 

Giba - Você não acha que você corre um risco aí?  

Ciro - Você ser meio indulgente em cada categoria?  

Ercílio - Eu só acho o seguinte: facilita profundamente o trabalho do júri, é mais chance de 

se cometer menos injustiça. 

Rodolfo - Facilita sim, mas acontece que, de um ponto de vista, certas coisas assustam, né? 

Medalha de ouro em anúncio de uma categoria só porque não tem um melhor? 

Giba - Não acho que deva levar medalha de ouro, mas deve constar do anuário. 

Paulo - Nesse critério, a medalha vai ser dada com muito rigor, vai ser valorizada.  

Hector - Sabe o que é, se você não tem na categoria sabão em pó uma medalha de ouro, não 

tem importância, a categoria não chegou ao ponto de satisfação do júri para atingir uma medalha de 

ouro.  

Ercílio - Por exemplo, com que critério eu vou julgar...? Às vezes, pra um determinado 

produto, uma foto bonita é um anúncio. Esse é que é o ponto.  

Hector - Ercílio, na minha opinião, o melhor anúncio do anuário não tem título, se você quer 

saber. Isso não é aplicado na maioria dos casos. Um anúncio que tem bom layout, mas o título não está 

bom, não entra. Ou então o título está bom, mas o layout não, então não entra. 

Paulo - Acho importante deixar claro que ninguém está defendendo a baixa de critério do 

anuário, nem os elitismos dos jurados, enfim, não é isso.  

Anibal - O zelo do critério do jurado tem que acompanhar o que a propaganda é. Se antes a 

propaganda era fraca e hoje é melhor, então nosso critério tem que acompanhar. Tem que ser mais 

rigoroso. O inverso é também verdadeiro.  

Hector- Inclusive, se o marketing está sendo muito influente, isso tem que ficar registrado na 

história da propaganda, no anuário, porque é um fato, não podemos negar o marketing.  

Ercílio - Isso é importante. O anuário americano está registrando o que está acontecendo na 

propaganda. É isso que é importante frisar. Para mim o anuário não é apenas e tão-somente a estátua 

da nossa vaidade. Nos recusando a ver os fatos, o que é que a gente vai falar? Está aqui um anuário em 

branco, porque vocês homens de marketing nos puseram uma camisa de força? 

Paulo - Juntando a proposta do Anibal ao que o Hector e o Ercílio estão falando, acho que há 

uma coisa que ilustra bem tudo isso. Este ano o júri de imprensa se recusou a dar medalha de ouro. 

Então não tem medalha de ouro. É um voto de protesto contra o nível geral... 

Ercílio - Isso foi o brilho do júri de imprensa, né?  

Paulo - É voto de protesto. Eu pergunto: contra quem? Contra o marketing? Ele vai morrer 

de rir da gente. Ou então, como diz o Anibal, voto de protesto contra nossa própria incompetência? 

Hector - Não existe isso, não vai estremecer os alicerces do marketing... 

Ercílio - O critério não deve ser, eu acho isso importante, não deve ser o anuário anterior, 

não deve ser o anuário inglês ou americano, deve ser o que aconteceu naquele ano na propaganda.  

Anibal - Mas sempre tem o referencial do ano anterior, as coisas já vistas sempre 

influenciam...  

Paulo - Olha como a gente gostaria de ser sofisticado, mas nossos recursos são... aí, é fogo, 

entram valores culturais, padrão estético, é outro papo.  

Ercílio - Outra coisa que alguém colocou aqui no começo: em que porcentagem nós vamos 

julgar criação e produção? Acho que o júri de televisão tem sido muito afetado por isso.  

Anibal - Especialmente os casos que você citou, produções do Norte, Nordeste, Sul.  
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Ercílio - Nesse caso, foi um problema de linguagem, viu Anibal, porque são produções 

inclusive bem feitas. 

Paulo - Pessoalmente, eu tenho o seguinte critério: tem que ser bem produzido. 

Ercílio - É um instrumento, ferramenta. 

Anibal- Isso, colocado assim, também encerra o conceito abstrato '' bem produzido''.  

Zanzotti - Inclusive, ano passado o júri premiou um filme em que a produção realmente era 

pobre.  

Paulo - Tudo bem, acontece que às vezes você pega uma coisa que tem uma ideia tão boa 

que você olha e fala assim: nem a má produção conseguiu acabar com ela. Daí também a gente vai 

entrar numa discussão muito maluca, que é a seguinte: dentro da nossa atividade, muitas vezes, a 

técnica é a própria coisa. Você faz um filme de closes, câmara lenta, freezes, uma música bonita de 

fundo, um negócio assim, mas um tremendo filme! 

Ercílio - Acho também que a intolerância leva ao julgamento abstrato, compartimentado. A 

gente se deixa levar pela fotografia, com um padrão estético normalmente importado - veja bem, eu 

não quero desprezar esse instrumento que é a fotografia, que no cinema é muito importante - e se 

esquece de ver se a história está bem narrada, se o cara levou bem, do começo ao fim, uma boa ideia e 

tal.  

Hector - Se você for julgar só fotografia, vai ter que julgar montagem, e em propaganda 

ninguém julga montagem. Tem filme muito mal montado. 

Anibal - Estamos trabalhando com valores de difícil determinação. Daqui para aqui, são bem 

produzidas; daqui para lá, é mal produzida. Isso não existe. A propaganda, a produção, os filmes, é 

tudo um processo dinâmico. O que hoje é mal produzido, faz cinco anos atrás, podia ser considerado 

bem produzido. Eu diria que uma boa ideia mal produzida já leva o castigo por si. O resultado vai ser 

tão horroroso que vai matar a ideia.  

Ercílio - Claro, porque a ideia não vai ser levada até o fim. 

Anibal- Evidente. Se você acha que deve premiar uma boa ideia, você premia independente 

da má produção. 

Paulo - O problema que o Ercílio aponta de coisas de outros Estados é muito mais problema 

de linguagem, de cultura que problema técnico. Tem um negócio que eu acho engraçado: se você for 

julgar a origem cultural de cada um de nós aqui, a gente não pode julgar Norte, Nordeste, porque não 

entende daquilo. 

Ercílio - Vocês viram uma campanha da Caderneta de Poupança Casa Forte? É uma série. 

Um negócio de 15 segundos, bem curtinho. Tinha um dos filmes que fez o júri morrer de dar risada, 

inteiro. Eu acho que isso também é critério, foi o filme que mais alegrou todo mundo. Você imagina a 

reação do público diante desse troço para vender um negócio chatíssimo que é caderneta de poupança? 

Como era de uma agência do Norte, eu acho que o júri se deixou levar mais pelo aspecto formal. 

Nesse sentido, por exemplo, o júri do ano passado foi mais legal, premiou aquele negócio do leite: 

''Bom para qualquer regime". Premiou porque no momento todo mundo se deixou envolver. Numa 

análise mais apurada e tal, não está uma montagem perfeita...  

Anibal - É um critério que todos nós deveríamos usar. Propaganda, na verdade, é o instante, 

é o momento. Você está vendo o jornal, salta um troço, você se diverte, acha bom; dez minutos depois, 

analisando... Em todo caso, acho que se você vê um anúncio que te dá vontade de vibrar, já tem 

alguma coisa, mas aí você vai analisar e descobre que tem um troço fora, mas quando produz aquele 

efeito, tudo bem... Precisamos ser menos formais e valorizar mais a ideia.  

Hector - Então, conclusão geral: categorias, voto mudo, voto segredo, brifar o júri e ter um 

regulamento básico como base de critério.  

Anibal - Continuamos com medalhas.  

Hector - Medalhas. 

Este debate fica como contribuição para o aperfeiçoamento do nosso anuário. Esperamos que 

futuras diretorias do Clube de Criação possam realizar as modificações aqui discutidas. 



303 

 

 

Anibal Guastavino - Dir. de Arte / Supervisor de Criação - Denison 

Ciro Pelicano - Redator - Salles /Inter-Americana 

Ercílio Tranjan - Redator / Supervisor de Criação - MPM / Casa Branca 

Gilberto dos Reis - Redator - MPM / Casa Branca 

Hector Rossano - Dir. de Arte - SSC & B Lintas 

Manoel Zanzotti - Dir. de Arte - Salles /Inter-Americana 

Paulo Ghirotti - Redator - Denison 

Rodolfo Vanni - Dir. de Arte - DPZ



304 

 

 

ANUÁRIO 6 – (Primeiro Anuário em que aparece a expressão “Carta do Presidente”.) 

 

Mãe, 

Começa a espalhar pras amigas, pros primos, pros tios, pro pai, pros meus irmãos, que o 

Clube de Criação não lançou Anuário esse ano. E esconde este aqui rapidinho pra ninguém ver. 

Ou será que é melhor fazer uma lavagem cerebral neles? Assim eles esquecem por uns 

tempos que o Anuário é o concurso de propaganda mais sério e importante deste país. 

Imagina você que o Anuário (faz o sinal da Cruz) agora tem um júri escolhido por eleição 

direta. Ouviu bem, mãe? ELEIÇÃO DIRETA!!! Todo mundo vota pra escolher o tal júri, que pode ser 

qualquer pessoa que trabalha em criação. Em que país eles pensam que tão? 

Por isso que aparecem lá aqueles caras que se acham no direito de gostar ou não gostar do 

anúncio que seu geniozinho fez. Tem gente até que vota contra!! Mas esse ano eles vão ver, mãe. 

Vou aproveitar a viagem do Ciro, que tá lá pertinho do Santo Papa na Itália, e implantar uma 

democracia de verdade neste Anuário, que nem fez o primo João. Vou jogar um pacotão eleitoral em 

cima deles e aí só vai entrar amigo meu no júri. Só gente que entende mesmo de propaganda. 

Então você vai ter um Anuário lindo e maravilhoso, cheio de trabalhos do seu filhinho 

querido pra mostrar pras vizinhas. 

A bênção do seu Aureliano, sem menções e sem estrelas. 

Homenagem a um dos melhores criadores deste país, que nunca entrou neste Anuário. E 

nunca reclamou disso. 

 

O importante é a ideia. 

Pode parecer que nós, os publicitários, ambicionamos o monopólio da ideia. Nada mais 

falso. 

O que acontece é que ninguém faz tanto barulho, briga tanto pela ideia quanto nós. 

O artista, quando revolucionário, está condenado a não ser entendido pelos seus 

contemporâneos. O cientista, que trabalha em pesquisa de ponta, manipula ideias que só serão 

aplicadas daqui a 50 ou 60 anos. O engenheiro pode passar alguns anos construindo sua ideia. Nós, ao 

contrário, temos o privilégio de realizar nossas ideias, boas e más, todos os dias. 

Temos o privilégio de sentir o resultado delas todos os dias. 

Talvez por isso façamos tanto barulho. 

E talvez por isso criemos livros dedicados à ideia. 

Nosso anuário é polêmico. Tem defeitos. Às vezes pode ser francamente injusto. Mas ele 

defende a ideia. 

Mais que isso. Ele defende o princípio de que o importante é a ideia. 

E quem decide o que é uma boa ideia? Nós. 

Que trabalhamos todo dia à procura da boa ideia. 

Elegemos aqueles que mais respeitamos, para que nos representem, para que formem um júri 

e escolham as boas ideias.  

As pessoas criticam. Dizem que eleições são manipulação. 

Então, a gente aumenta a representação e dilui a manipulação. 

E você tem chance de ir lá brigar pela sua ideia. 

Este ano dobramos o número de membros do júri por causa disso. 

As pessoas criticam. Dizem que o ser humano tem o irresistível hábito de puxar a sardinha 

sempre para o seu lado. 

É verdade. 

Mas, várias pessoas puxando a sardinha para os seus respectivos lados, defendendo 

honestamente seus interesses, discutindo por isso, e recebendo honestos votos a favor ou contra, é o 
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princípio de um sistema chamado democracia. As pessoas criticam. Dizem que alguns jurados 

influenciam o júri, distorcendo o resultado. 

Ora, se alguém influencia, é porque alguém está se deixando influenciar. 

As pessoas criticam. Todo ano saem dizendo:" Este ano o júri foi muito rigoroso." 

Você sabia que, ao longo de 6 anuários, a porcentagem dos classificados em relação aos 

inscritos é mais ou menos a mesma? 

Mais inscrições, mais citações e medalhas. Menos inscrições, menos citações e medalhas. 

Os 181 profissionais já eleitos para julgar o trabalho dos seus colegas, neste ano todos têm 

sido de uma coerência exemplar. O primeiro anuário teve 13 jurados indicados. 

A porcentagem de citações em relação às inscrições é a mesma deste anuário que você tem 

nas mãos. Que teve 60 jurados eleitos. O nível, a justiça e a injustiça, julgue você mesmo. Resumindo: 

aqui está o livro. Critique. Dê sua opinião. Discorde. 

Alguém já disse que, quando duas pessoas concordam integralmente em alguma coisa, uma 

das duas não está pensando. 

Se o seu trabalho está aqui, fique feliz: ele foi criticado por você, pelo seu parceiro, pelo seu 

diretor de criação, pelo atendimento, pelo dono da agência, pelo cliente, pelo público, pelos seus 

colegas, que formaram o júri. E salvou-se com ligeiras escoriações. É uma boa ideia. 

 

Raul Cruz Lima Neto (Vice-Presidente de Ciro Pelicano que estava em viagem) 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 13 

Anuário: 6 

Anunciante: Souza Cruz 

Categoria: Revista 

Título: Original de Hilton no estilo cubista. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Visual  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Referência à arte, releitura da obra de Picasso com inserção da 
embalagem do produto: Cigarros Hilton.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Imagético - Ideia visual 

Referência à arte ou literatura 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 14 

Anuário: 6 

Anunciante: York 

Categoria: Revista 

Título: Você cutucaria o leão com uma varinha deste tamanho? 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Textual  
 

2º. Nível 

Identificação da ideia (“como foi 

dito”) e dos elementos de distinção 

criativa: 

Uso de expressão popular com humor, analogia entre 
o formato do produto e a palavra “vara” contida no 
ditado popular.  
 

3º. Nível 

Síntese dos elementos de distinção 

criativa: 

Escolha Lexical e palavra de duplo sentido 

Texto Narrativo (Long Copy) 

Uso de expressão conhecida 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 15 

Anuário: 6 

Anunciante: Fiat 

Categoria: Jornal 

Título: Como gastar menos combustível em 5 lições: Primeira, Segunda, Terceira, 

Quarta e Ré. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Híbrido (equilibrado entre textual e visual)  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Analogia visual entre as marchas do veículo e o número de “lições” 
de economia que o produto promete.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Figura de linguagem (metáfora) 

Escolha Lexical (5 marchas/5 lições) 
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ANUÁRIO 7 – Carta do Presidente, Ciro Pelicano, em formato de anúncio, contendo trechos fictícios 

de diálogos do cliente do tipo “O cliente gostou do anúncio, favor preparar mais cinco sugestões”. A 

assinatura do anúncio é: “Apesar do esforço de muita gente, deu para encher mais um anuário. Ciro 

Pelicano.” 

 

 
 

A mensagem é um bolo. 

Por exemplo. 

O roteiro ficou 60 dias com o cliente, foi submetido a três ou quatro níveis de aprovação, foi 

pré-testado, tomou sopapos e empurrões, foi ofendido e, finalmente, aprovado sob suspeitas e 

salvaguardas, com ligeiras escoriações ou, até, graves escoriações, e-tem-que-ser-produzido-até-o-dia-

tal- porque-amídiajáestá comprada. 

O júri do Anuário do Clube de Criação é injusto. Profundamente injusto. Porque ele não 

toma conhecimento dessas coisas. Nele não há advogado de defesa e nem de acusação. Não há 

atenuantes e nem agravantes. Não há considerados. Não há clemência. 

Há apenas a procura da eficiência e da originalidade. 

Nós julgamos apenas e tão somente o resultado. E tem que ser assim. Porque é assim que o 

prezado telespectador/leitor/consumidor vê e julga. 

Nas próximas páginas você tem as peças de propaganda que um júri de 35 profissionais 

eleitos por voto direto, em aberto, considerou as melhores do ano que passou. 

Representando 197 votos de profissionais de criação, sócios do CCSP, eles julgaram 1648 

peças durante 4 dias. 

São mais ou menos 40 horas de trabalho de alguns dos melhores profissionais de 

comunicação deste país. Nenhuma empresa pode contar com esses talentos todos reunidos ao mesmo 

tempo.  

Mas o CCSP e os interesses da nossa profissão podem. 

Apurados os votos, os profissionais foram distribuídos nas categorias TV, Imprensa, Rádio, 

Fotografia, Ilustração, Promocional e Editorial, pela ordem de votação, evitando-se a coincidência de 

profissionais da mesma agencia num mesmo júri. 
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Teve gente que fez campanha para ser eleita. E teve gente que, eleita, não pôde participar: 

apesar da indicação e do reconhecimento espontâneo de seus colegas, tinha assumido compromissos 

anteriores. 

A diretoria do CCSP estabeleceu algumas regras básicas e coordenou as sessões de 

julgamento. 

E para que um Anuário? 

Primeiro: para que os profissionais de criação possam expressar sua opinião. À luz dos seus 

critérios. 

Segundo: para que se registre o que de melhor se vem fazendo na nossa propaganda. 

E terceiro, mas que na verdade é um grande primeiro: para acabar com essa frase idiota "é 

criativo mas não vende". 

E isso só é possível com a união da opinião de todos os redatores, diretores de arte, 

supervisores e diretores de criação, homens de atendimento, diretores e produtores de TV e de rádio, 

fotógrafos, ilustradores, gerentes de produtos e diretores de marketing e todas as pessoas envolvidas na 

comunicação de produtos ou serviços às quais este Anuário dá crédito. 

Se não vende não é criativo. 

Uma peça de comunicação que não é clara, objetiva, não é persuasiva, não é atraente, não é 

nada. 

Ao julgar se uma peça deve entrar neste Anuário, o primeiro critério que um profissional usa 

é a eficiência. Se a peça comunica, se cumpre o seu objetivo de informação, se chacoalha a indiferença 

do consumidor, se consegue destaque da massa de informação. E pode chamar isso de hard-sell, se 

você quiser. 

Porque é assim que nós julgamos nosso trabalho dentro da agência. 

Porque é assim que nós, profissionais de criação, entendemos nossa atividade. 

Porque criação é um produto que deve rentabilizar a mensagem, torná-la mais efetiva, fazer 

o consumidor tropeçar nela, fazer render o dinheiro pago pela página ou pelos segundos na tv. 

E isso não se faz berrando o óbvio, repetindo fórmulas, escondendo-se atrás do círculo 

vicioso das pesquisas. 

Criação é um ingrediente que se coloca na receita da mensagem para que ela fique mais 

gostosa. 

E daquilo que é mais gostoso, a gente quer mais. 

 

CCSP 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 16 

Anuário: 7 

Anunciante: MPM Propaganda 

Categoria: Jornal 

Título: A MPM dá adeus à Pan Am e diz alô às outras companhias aéreas. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Textual  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento de fato real, assunção de ponto fraco (perda de 
um cliente) com tom bem-humorado.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Assunção de ponto fraco 

Texto Narrativo (Long Copy) 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 17 

Anuário: 7 

Anunciante: Pan Am 

Categoria: Jornal 

Título: Lembra-se daquela formiguinha que passou a vida inteira trabalhando? 

Teve um enfarte. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Textual  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Uso de expressão conhecida. 
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Uso de expressão conhecida 

Referência à arte ou literatura 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 18 

Anuário: 7 

Anunciante: Souza Cruz 

Categoria: Revista 

Título: O importante é ter Charm. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Visual  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Analogia bem-humorada: jogo criado entre o nome do produto e 
imagem de rosto feminino desenhado de forma despretensiosa.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Imagético - Ideia visual 

Humor 
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ANUÁRIO 8 

 

Profetas de todos os tipos, marcas e modelos têm caminhado ao longo da História. 

Sempre que uma cultura se aproxima de uma determinada marca cabalística - como o ano 

2.000 - ou ingressa numa crise, eles aparecem liderando suas falanges. 

Nunca tantas profecias pesaram tanto sobre tão poucos como as que pesam sobre nossas 

infelizes cabeças. 

Importadas, sem problemas de royalties, temos ai, engatilhadas, duas tamanho-família: “O 

Admirável Mundo Novo”, de Huxley, e “1984”, de Orwell. Prontinhas para detonar. 

Mas o pior é que a linha nacional de produção de profecias nunca foi tão produtiva. Vamos 

levar 25 anos para pagar a dívida. O dólar está a tanto e vai chegar a tanto no mês que vem. Europa, 

nunca mais. A criatividade morreu; viva a eficiência! A hora e a vez do vetê; filme, jamé. (aqui 

podemos enumerar outras) 

Entre admiráveis contadores de histórias, como Huxley e Orwell, e os outros milhares que a 

vida nem registrou existe uma única diferença: eles ficaram porque tiveram talento. 

Se a esta altura você está pensando que eu vou negar que a gente está mergulhado numa crise 

violenta, está muito enganado. 

A crise está aí. Violenta. 

Eu só quero é lembrar que em meio a tantas profecias de profetas sem talento é preciso levar 

em conta que o futuro é apenas a consolidação de certas disposições do presente. 

Se a nossa cultura, num momento de baixíssimo Q.I., voltar-se contra a criatividade, estará 

se condenando a um futuro burro. Alguém pode imaginar alguma coisa pior que isso? 

Em nome de todo o pessoal que trabalha em e com criação, e sem querer dar uma de Pilatos, 

vamos deixar as coisas bem claras: nós não somos cúmplices dos falsos profetas da burrice e da 

mediocridade. 

Este 8.° Anuário do Clube de Criação de São Paulo é a prova disso. Em suas páginas estão a 

inspiração e a transpiração de algumas dezenas de pessoas que jamais vão se render. E, de quebra, de 

várias outras dezenas que estão lutando para um dia também estar em suas páginas, no 9°, 10.°, 

milésimo Anuário. 

A propaganda é, foi e sempre vai ser a arma do negócio. 

E o talento é a própria propaganda. 

Nota final aos senhores arqueólogos: se algum dia este Anuário for encontrado entre as 

ruínas de uma sociedade que soterrou a sua própria criatividade, saibam que nós resistimos até o fim. 

 

Sérgio Graciotti Machado – Presidente 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 19 

Anuário: 8 

Anunciante: Revista 

Categoria: Novagência 

Título: O povo da Bolívia agradece a visita do Presidente do Canadá. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Textual  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento de um fato real (equivoco do presidente americano 
em visita ao Brasil), utilizando humor e ironia.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento de fato real 

Humor 

 



316 

 

 

 
 

IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 20 

Anuário: 8 

Anunciante: Portland (YSL) 

Categoria: Revista 

Título: O verdadeiro autor não é reconhecido pela sua assinatura. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Híbrido (equilibrado entre textual e visual)  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Argumento inquestionável (o autor deve ser reconhecido pela obra 
e não pela assinatura) combinado a uma característica do mundo 
da moda (assinatura em roupas).  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Argumento inquestionável 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 21 

Anuário: 8 

Anunciante: Revista Pais e Filhos 

Categoria: Revista 

Título: Meu filho me pediu uma boneca no Natal. Acho que ele vai ganhar uma 

surra. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Textual  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Uso da palavra “ganhar” com duplo sentido, positivo e negativo, 
ironia.  
(Observação: Atualmente a veiculação dessa peça seria polêmica, pois 

embora o texto traga uma abordagem inclusiva do homossexualismo, o 

título seria considerado inadequado.)  

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Humor 

Texto Narrativo (Long Copy) 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 22 

Anuário: 8 

Anunciante: Embalagem Longa Vida 

Categoria: Revista 

Título: Por que o Leite Longa Vida é mais puro, se a vaca é a mesma? 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Híbrido (equilibrado entre textual e visual)  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Brincadeira de lógica que compara dois produtos aparentemente 
iguais (leite da vaga e leite da caixa longa vida), long copy.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Figura de Linguagem (metáfora) 

Texto Narrativo (Long Copy) 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 23 

Anuário: 8 

Anunciante: DPZ 

Categoria: Jornal 

Título: O público não é burro. (DPZ. Campanhas que respeitam a 

inteligência do público.) 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Textual  
 

2º. Nível 

Identificação da ideia (“como foi 

dito”) e dos elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento do fato: sucesso na eleição, com baixa 
porcentagem de votos nulos. Manifesto afirmando que o 
público sabe sim comparar, escolher e votar. 

3º. Nível Síntese dos elementos 

de distinção criativa: 

Aproveitamento do fato. 

Texto narrativo (Long Copy) 
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ANUÁRIO 9 – 1985 

 

Durante muitos anos em nossa profissão trabalharam artistas. O diretor de arte era antes de 

tudo um desenhista. O redator, antes de tudo um escritor. 

Quando a televisão chegou quem fazia cinema de propaganda eram cineastas ou 

pretendentes. Com a emancipação da Propaganda e sua dignificação como atividade profissional 

independente o desenhista virou layoutman e diretor de arte, o escritor passou a redator, e o cineasta a 

diretor de comerciais. E todos nós passamos a ter vergonha de ser artistas. Os redatores não queriam 

escrever o grande livro que ia mudar o mundo, os diretores de arte não sabiam desenhar nem queriam 

pintar, e os diretores de cinema não pensavam mais em fazer o filme que abalasse as estruturas e 

fizesse Ingmar Bergman desistir do cinema e abrir uma lanchonete. Em suma, a sociedade em que 

vivíamos condenava o artista. 

Porque ser artista significava ter consciência social e cultura mas nenhum jeito de lidar com 

negócios e dinheiro. Havia quem dissesse que cultura atrapalhava a atividade publicitária. Não se 

levava em conta que propaganda era, é, será, uma atividade em que se lida com problemas de dinheiro 

e negócios, cujas soluções são dadas por artistas, não importando o nome que eles tenham no 

organograma. Quem negava a arte em propaganda fazia isso porque achava que o artista "de verdade" 

era livre e o "'artista" de propaganda não. Bobagem. Nenhum artista é realmente livre. 

Não só está ele sujeito ao seu meio-ambiente e a seus limites históricos e geográficos, como 

também é uma cobaia do seu próprio tempo. Se eu fosse realmente livre eu falaria a minha própria 

língua. O João falaria joanês e o José josenês. 

Quem negava a arte em propaganda também o fazia porque negava a arte. 

Esta, para aqueles era tão inatingível que não podia estar ao alcance de qualquer um, 

principalmente qualquer um remunerado. 

É claro que eles iam a vernissages e compravam quadros e admiravam Pedro Américo e liam 

livros. Mas isto era apenas um processo de "subir na vida". 

Ou seja, agora que venci o problema da minha própria fome, que tal um pouco de arte? As 

pessoas aprenderam, na sociedade especulativa que se iniciava no Brasil, que era melhor lidar com 

dinheiro e negócios para enriquecer rapidamente, não importa de que maneira, do que ter consciência 

social e cultura. 

Os resultados disso tudo nos deixaram cansados, exaustos, mortos. Mas, estas pessoas a 

parte, os artistas sempre têm uma lição a aprender. 

Schillinger, no seu assustador "As bases matemáticas da arte" diz que a criação deriva do 

princípio e não da imitação. Isto é, todas as vezes que o homem quis voar e imitou os pássaros, danou-

se. O homem teve que entender o princípio do vôo para poder voar. Donde se conclui que a 

originalidade provém do conhecimento e não da imitação. As peças que constam deste IX Anuário do 

Clube de Criação de São Paulo foram criadas para quem vê arte nos negócios e no dinheiro. 

Entretanto, elas estão aí para nos lembrar - a nós muito mais que aos outros - que fomos, somos e 

sempre seremos artistas. Não livres, mas artistas. Gostaria ainda de fazer uma última observação: você 

pode até não concordar com o que está impresso nele, mas tem que saber que foi uma escolha honesta.  

O que esteve em julgamento foram peças e não pessoas. 

 

Sergio Graciotti Machado – Presidente 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 24 (Campanha)  

Anuário: 9 

Anunciante: Atari Video Game 

Categoria: Revista 

Título: 1) O melhor inimigo do homem. 2) O inimigo número 1 de todo 

mundo. 3) Quem tem muitos amigos precisa deste inimigo. 4) O 

inimigo n. 1 da solidão. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Visual  
 

2º. Nível 

Identificação da ideia (“como foi 

dito”) e dos elementos de distinção 

criativa: 

Estética visual dos games. Aproveitamento da palavra 
“amigo”. 
 

3º. Nível 

Síntese dos elementos de distinção 

criativa: 

Imagético - Ideia visual 

Escolha lexical (palavra amigo) 

Uso de expressão conhecida 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 25 (Campanha) 

Anuário: 9 

Anunciante: J&J 

Categoria: Revista 

Título: 1) Mamãe exigente no mínimo tem bebe que veste o máximo. 2) 

Mamãe que veste Calvin Klein tem bebe que veste fralda J&J. 3) 

Papai que veste Valentino tem bebe que verte fralda J&J. 4) A fralda 

que o Fiorucci assinaria. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Híbrido (equilibrado entre textual e visual)  
 

2º. Nível 

Identificação da ideia (“como 

foi dito”) e dos elementos de 

distinção criativa: 

Uso de celebridade com bom humor.  
 

3º. Nível 

Síntese dos elementos de 

distinção criativa: 

Apelo à autoridade 

Imagético - Ideia visual 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 26 (Campanha) 

Anuário: 9 

Anunciante: Itaú 

Categoria: Revista 

Título: 1) O primeiro Banco eletrônico do país fez uma coisa muito simples: pôs a 

máquina a serviço do homem. 2) Cesta de poupança Itaú. Onde seu dinheiro 

cresce eletronicamente. 3) Abra uma conta numa agência do primeiro banco 

eletrônico do país e fique cliente de todas. Eletronicamente. 4) Cliente do 

primeiro e maior banco eletrônico do país não é tratado como máquina. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Visual  
 

2º. Nível 

Identificação da ideia 

(“como foi dito”) e dos 

elementos de distinção 

criativa: 

Estética visual do mundo digital, contraponto entre homem versus 
máquina.  
 

3º. Nível 

Síntese dos elementos 

de distinção criativa: 

Imagético - Ideia visual 

Texto Narrativo (Long Copy) 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 27 

Anuário: 9 

Anunciante: EMOPS 

Categoria: Jornal 

Título: Bzzzzzz. Incomoda, né? Acerte no bicho. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Aproveitamento do Meio  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Uso de anúncios sequenciais, simulando ação que tem uma 
sequencia de fatos. 
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Sequencial (Aproveitamento do meio impresso) 
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ANUÁRIO 10 

 

Caso vocês não tenham se dado conta, este é o último Anuário da Velha República. O Brasil 

acaba de sair de 20 anos de autoritarismo que, com certeza, marcaram profundamente a propaganda do 

mesmo jeito que a cultura brasileira como um todo. Ninguém passa impune por tanto tempo de 

castração. 

Mas, apesar de tudo que o Brasil sofreu, sempre houve quem resistisse aqui e ali. No nosso 

mundinho da propaganda, faz 10 anos que o Anuário do Clube de Criação de São Paulo se insurge 

contra todas as tentativas de acabar com o que existe de mais vivo em todos nós. O talento, a 

criatividade. No plano político, na época em que, além do aparelho oficial, cada brasileiro tinha um 

censor dentro da própria cabeça. Na área econômica, onde a crise fez/faz o elogio fácil da propaganda 

marketeira e pouco imaginativa. 

No campo da linguagem, onde se valoriza os enfeites da estética vazia da última moda e o 

uso abusivo dos efeitos especiais na televisão. Quem quis ser criativo apesar de tudo, conseguiu. E o 

Anuário documentou essa rebeldia. Fica para a história, ainda, o registro de algumas poucas peças de 

propaganda política - numa época em que as agências nem imaginavam trabalhar para a oposição - que 

assinalam o momento exato em que a resistência saía às ruas e precisava se comunicar com o resto do 

país. Os profissionais de criação sempre estiveram presentes. 

Nesses 10 anos de vida, o Anuário ajudou a formar uma geração inteira de profissionais 

críticos e criativos, apesar de filhos do milagre econômico. Cumpriu sua dupla função de estabelecer o 

critério de qualidade dos profissionais de criação, ao mesmo tempo que era a memória da propaganda 

no Brasil. O X Anuário está aqui para provar. Agora estamos vivendo o momento da transformação. E 

a propaganda terá, seguramente, um papel a desempenhar nesse novo país. Se existiu uma arte 

reprimida que está caminhando para uma arte cada vez mais solta, um jornalismo censurado que passa 

a ser cada vez mais livre, vai existir, nos próximos Anuários, uma propaganda no mínimo diferente 

dessa que aqui está. O Brasil está reaprendendo, passo a passo, a viver com liberdade. Cabe a nós, 

homens de criação, aproveitar esse momento que traz um espaço e uma importância maiores para a 

boa criação dentro das agências de propaganda. Como intérpretes de um novo consumidor que 

começou a se formar na crise econômica e agora faz pós-graduação no caminho da democracia. 

Democracia rima com criatividade. 

 

Raul da Cruz Lima Neto – Presidente 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 28 

Anuário: 10 

Anunciante: Walita 

Categoria: Revista 

Título: Parabéns. Seu liquidificador acaba de se tornar avô. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Híbrido (equilibrado entre textual e visual)  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Personificação do produto, analogia entre dois conceitos: 
lançamento e nascimento.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Figura de linguagem (Personificação) 

Humor 

Texto Narrativo (Long Copy) 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 29 

Anuário: 10 

Anunciante: Local Imóveis 

Categoria: Jornal 

Título: Família vende mansão por motivo de viagem. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Híbrido (equilibrado entre textual e visual)  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Uso de expressão popular (Família vende tudo) de forma bem-
humorada, imagem cômica, long copy.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Humor 

Uso de expressão conhecida 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 30 

Anuário: 10 

Anunciante: Itaú 

Categoria: Jornal 

Título: Hoje, 1º de Maio, o Caixa Eletrônico Itaú estará trabalhando 

normalmente como se fosse 7 de Setembro, 15 de Novembro, 25 

de Dezembro ou 1º de Janeiro. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Textual  
 

2º. Nível 

Identificação da ideia (“como foi 

dito”) e dos elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento de fato real (feriado do dia do trabalho) para 
dizer que o caixa eletrônico não fecha nunca. Título 
menciona vários feriados, sem usar a palavra. 

3º. Nível 

Síntese dos elementos de 

distinção criativa: 

Figura de linguagem (Elipse) 

Humor 
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ANUÁRIO 11 – Raul da Cruz Lima Neto optou por apresentar fotos da nova sede do Clube de 

Criação, no lugar da Carta do Presidente. 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 31 

Anuário: 11 

Anunciante: Bayer 

Categoria: Revista 

Título: Resultado deste encontro: 3 machos, 2 fêmeas e 3214 pulgas 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Híbrido (equilibrado entre textual e visual)  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Duplo sentido de um mesmo conceito (gerar), long copy com uso 
de humor.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Escolha Lexical (duplo sentido) 

Humor 

Texto Narrativo (Long Copy) (pequenos, mas em tom narrativo) 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 32 

Anuário: 11 

Anunciante: GM do Brasil 

Categoria: Revista 

Título: Sonhava trabalhar em rádio e ter um Chevrolet. Conseguiu quase os dois. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Híbrido (equilibrado entre textual e visual)  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Utilização literal de expressão conhecida: rádio-táxi. long copy 
contando a história do taxista Jeremias. 
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Escolha Lexical 

Humor 

Texto Narrativo (Long Copy) 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 33 

Anuário: 11 

Anunciante: Telesp 

Categoria: Jornal 

Título: É aniversário do seu telefone. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Visual  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento de fato real, aniversário do anunciante, mostrando 
um bolo com a representação visual análoga ao “produto-serviço”.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Figura de Linguagem (metáfora) 

Imagético - Ideia visual 
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ANUÁRIO 12 

 

Em fevereiro de 86 um choque econômico mudou o Brasil. O Plano Cruzado, criado para 

conter a inflação, provocou uma euforia no mercado. Vários produtos e serviços começaram a vender 

como nunca tinham vendido antes. Clientes que nunca tinham anunciado antes passaram a anunciar. 

Enquanto isso, anunciantes tradicionais deixaram de anunciar por falta de matéria-prima ou 

por falta de margem de lucro. Quando a propaganda estava se adaptando a essa nova realidade, a 

realidade mudou. Voltou a ser o que era. Ou pior. A inflação começou a subir e o consumo a cair. Os 

anunciantes que estavam anunciando e que nunca tinham anunciado, pararam de anunciar. Alguns 

anunciantes tradicionais voltaram a anunciar. Mais uma vez a propaganda teve que ser o camaleão da 

história. Muitas campanhas foram produzidas e jamais veiculadas. Verbas foram cortadas, anunciantes 

faliram, pessoas foram demitidas. 

Não foi um ano fácil. 

Neste Anuário existem alguns anúncios que falam diretamente desses problemas. Mas apesar 

deles, ainda foi possível fazer um Anuário que mostra a incrível criatividade da propaganda brasileira. 

Não só para criar e produzir peças publicitárias, mas também para enfrentar situações novas, 

desconhecidas e perigosas. Você tem bons exemplos disso neste Anuário. Como, por exemplo, as 

campanhas de varejo que, sem dúvida, foram o grande destaque do último ano. E existem muitos 

outros destaques nas seis categorias que compõem o XII Anuário: TV e Cinema, Rádio, Imprensa e 

Outdoor, Material Promocional, Editorial e Grafismo Eletrônico. Esta última aparece pela primeira 

vez. Acho que ela colabora para tornar o Anuário mais completo. Aliás, estamos procurando 

aperfeiçoar o Anuário a cada ano. Desde a escolha dos jurados até a seleção e classificação das peças. 

Agora leia e veja se você concorda. 

 

Gilberto dos Reis – Presidente 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 34 

Anuário: 12 

Anunciante: Artex 

Categoria: Revista 

Título: Nunca produzimos nem vendemos tanto. A gente não sabe se ri ou se 

chora. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Híbrido (equilibrado entre textual e visual)  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento de fato real: escassez do produto no mercado, 
assunção de ponto fraco (não atender a demanda) com humor. 
Produto participa da narrativa (lenço é uma toalha). 
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Assunção de ponto fraco 

Humor 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 35 (Campanha) 

Anuário: 12 

Anunciante: Banco Multiplic 

Categoria: Revista 

Título: 1) Num grande negócio, algumas horas podem significar milhares de 

cruzados a menos. 2) Poucas coisas deixam o homem tão solitário no 

mundo como alguns milhões de cruzados. 3) O Banco Multiplic desafia 

mais uma lei da economia: “Quanto mais dinheiro você precisar de um 

banco, mais tempo vai ter que esperar por ele”. 4) O Banco Multiplic 

desafia a primeira lei da Economia: “Quanto maior for um negócio, mais 

difícil será realizá-lo”. 5) O Banco Multiplic desafia a 3ª lei da Economia: 

“Quanto maior for a segurança do investimento, menor será sua 

rentabilidade”. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Textual  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Argumentos inquestionáveis, long copy.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

Argumento inquestionável 

Texto Narrativo (Long Copy) 
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distinção criativa: 

 
 

IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 36 

Anuário: 12 

Anunciante: Revista 

Categoria: Swissair 

Título: Os números dos bancos suíços. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Híbrido (equilibrado entre textual e visual)  
 

2º. Nível 

Identificação da ideia (“como foi dito”) e 

dos elementos de distinção criativa: 

Duplo sentido da palavra “banco”, como instituição 
financeira e como mobiliário para se sentar.  
 

3º. Nível 

Síntese dos elementos de distinção criativa: 

Figura de Linguagem (metáfora) 

Escolha Lexical – palavra de duplo sentido 

Texto Narrativo (Long Copy)  
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 37 

Anuário: 12 

Anunciante: Sultan 

Categoria: Jornal 

Título: Como cavar vagas sem destruir as praças. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Textual  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Duplo sentido da palavra "cavar", no sentido de fazer um buraco e 
como gíria (conseguir).  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Escolha Lexical – palavra de duplo sentido 
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ANUÁRIO 13 

 

O PAÍS DOS EQUILIBRISTAS. A PROPAGANDA É UM REFLEXO DO MEIO EM 

QUE ELA ATUA. ENTENDER ESSE MEIO, PORTANTO, É FUNDAMENTAL PARA 

ENTENDER A PROPAGANDA. ESTE TEXTO PRETENDE DAR UMA VISÃO GERAL DO QUE 

ACONTECEU DE IMPORTANTE NO BRASIL EM 1987. ACHAMOS QUE ELE PODE SER ÚTIL 

PARA TODOS AQUELES QUE, INDEPENDENTEMENTE DA ÉPOCA OU DO LUGAR, VÃO 

LER O ANUÁRIO. O BRASIL CHEGOU A 1987 COM UMA DAS MAIORES DÍVIDAS 

EXTERNAS DO MUNDO, APESAR DE SER UMA NAÇÃO QUE CONTA COM ENORMES 

RECURSOS NATURAIS E DE TER UMA EXTENSÃO DE SOLO FÉRTIL CAPAZ DE 

AUMENTAR BOA PARTE DA POPULAÇÃO DA TERRA. MAS VIVE-SE UM CLIMA DE FIM 

DE FESTA. É TOMA LÁ, DÁ CÁ. PEGAR OU LARGAR. NEGÓCIO É NEGÓCIO; QUANTO É 

QUE EU LEVO NISSO? NO GOVERNO, NINGUÉM OU QUASE NINGUÉM SE PREOCUPA 

REALMENTE COM O CIDADÃO, COM O CONSUMIDOR. É UM COTIDIANO SELVAGEM. 

MAS, APESAR DISSO, ACREDITA-SE. PROFISSIONAIS LIBERAIS, PEQUENOS E GRANDES 

EMPRESÁRIOS, ESTUDANTES, OPERÁRIOS, DONAS-DE-CASA SEGUEM ACREDITANDO. 

E VÃO SE EQUILIBRANDO NA CORDA BAMBA, TENTANDO A TODO CUSTO CHEGAR AO 

OUTRO LADO SEM OLHAR PARA TRÁS E SABENDO QUE LÁ EMBAIXO NÃO EXISTE 

REDE DE PROTEÇÃO. SEM DÚVIDA, DEVE SER UM POVO ÚNICO NO MUNDO. QUE 

ACREDITA QUE TUDO É ASSIM MESMO E PRONTO. VAMOS EM FRENTE, AMANHÃ 

SERÁ OUTRO DIA JÁ É QUASE CARNAVAL. SALVE A SELEÇÃO. LOGO NO INÍCIO DE 

1987 A INFLAÇÃO CHEGAVA AOS 16%. O MESMO ÍNDICE QUE DETERMINARA A 

DETONAÇÃO DO PLANO CRUZADO, DEZ MESES ANTES. ESSE PLANO, QUE TINHA 

COMO OBJETIVO ESTABILIZAR A ECONOMIA E ACABAR COM A INFLAÇÃO, ACABOU 

SE TORNANDO UM ARTIFÍCIO ELEITOREIRO E PROMOCIONAL DAQUELES QUE 

DETINHAM O PODER NA ÉPOCA. A FRUSTRAÇÃO, CAUSADA PELO FIM MELANCÓLICO 

DE UM IDEAL QUE ARREBATOU A NAÇÃO, GEROU REVOLTA E PROTESTOS EM TODOS 

OS NÍVEIS. MAS A COISA NÃO FICA SÓ AÍ. COMO SEMPRE ACONTECE, VEZ POR OUTRA 

UM EX-SECRETÁRIO DE UM IMPORTANTE ESTADO DA FEDERAÇÃO É ACUSADO DE 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, SUSPEITO DE ESTAR ENVOLVIDO COM O JOGO DE AZAR, 

AINDA ILEGAL NO PAÍS. EM SÃO PAULO, A MAIOR CIDADE DO PAÍS - COM CERCA DE 

15 MILHÕES DE HABITANTES - DESCOBRE-SE QUE A POPULAÇÃO ESTÁ SENDO 

ALIMENTADA COM LEITE QUE CONTÉM ALTOS ÍNDICES DE RADIAÇÃO: É O LEITE DE 

CHERNOBYL. TALVEZ TUDO ISSO COLABORE PARA O FATO DE QUE EM FINS DE 

JANEIRO UM PACATO VIGILANTE DE UMA AGÊNCIA DE UM BANCO ESTATAL, SEM 

MAIS NEM MENOS, TENHA DESCARREGADO SUA ARMA CONTRA OS CLIENTES DO 

BANCO. EM FEVEREIRO ACONTECE UM FATO MARCANTE E ESPERANÇOSO: INSTALA-

SE NO BRASIL A ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE, ENCARREGADA DE CRIAR 

AS NOVAS LEIS DO PAÍS. NO DIA SEGUINTE O GOVERNO ANUNCIA O FIM DO 

CONGELAMENTO DE PREÇOS, A GRANDE BANDEIRA DO PLANO CRUZADO. A 

DECEPÇÃO É PROFUNDA. MERCADORIAS QUE HAVIAM DESAPARECIDO VOLTAM ÀS 

PRATELEIRAS COM PREÇOS MUITO MAIS ELEVADOS. NESSE MESMO MÊS O 

PRESIDENTE JOSÉ SARNEY ANUNCIA A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA 

EXTERNA BRASILEIRA. MEDIDA QUE SERIA RECONSIDERADA ALGUNS MESES DEPOIS. 

NESSA MESMA ÉPOCA A POLÍCIA DESCOBRE NA GRÁFICA DO SINDICATO DOS 

HOSPITAIS DE SÃO PAULO 660 MIL BÔNUS FALSOS DO PROGRAMA NACIONAL DO 

LEITE GRATUITO PARA CRIANÇAS CARENTES. JUNTO, ESTAVA UMA ENCOMENDA 

PARA A FALSIFICAÇÃO DE MAIS 1 MILHÃO DE BÔNUS. INESCRUPULOSOS TENTANDO 

ENRIQUECER ILICITAMENTE ATRAVÉS DE UMA MEDIDA SOCIAL INDISPENSÁVEL 
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PRESSIONADO POR UMA INFLAÇÃO QUE AMEAÇA CHEGAR AOS 20% AO MÊS, JOÃO 

SAYAD, MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ABANDONA O CARGO. O NOVO MINISTRO DO 

PLANEJAMENTO, POUCOS MESES DEPOIS DE SUA POSSE, VAI PARA AS MANCHETES 

DOS JORNAIS, NÃO POR SUAS REALIZAÇÕES, MAS POR ESTAR ENVOLVIDO EM 

ALGUNS DOS MAIS ESCABROSOS CASOS DE CORRUPÇÃO DA HISTÓRIA DA 

REPÚBLICA. SUCOS DE FRUTAS INDUSTRIALIZADOS QUE CONTÊM ALTOS ÍNDICES DE 

DIÓXIDO DE ENXOFRE SÃO LIBERADOS PARA O COMÉRCIO. DENUNCIAM-SE OS 

MARAJÁS, ALTOS FUNCIONÁRIOS DA MÁQUINA BUROCRÁTICA, NOMEADOS POR 

INTERESSES POLÍTICOS, QUE GANHAM ATÉ US$ 12,000 POR MÊS, NUM PAÍS ONDE O 

SALÁRIO MÍNIMO, RENDA MÉDIA DE QUASE 50% DA POPULAÇÃO ATIVA, É DE US$ 50. 

EM ABRIL, MAIS UM MINISTRO DO PLANO CRUZADO VOLTA PARA CASA E PARA SUA 

INDÚSTRIA: DILSON FUNARO. AS CONSEQUÊNCIAS DOS SEUS ATOS ENQUANTO NO 

GOVERNO NUNCA FORAM E JAMAIS SERÃO JULGADAS. O POVO SEGUE NA CORDA 

BAMBA. EM MAIO, UMA AVALANCHE DE GREVES TENTA MANTER O VALOR REAL DO 

SALÁRIO. POUCAS TIVERAM ÊXITO. NESSE MESMO MÊS UM GRANDE JORNAL DE SÃO 

PAULO FICA SABENDO DE IRREGULARIDADES NA LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 

FEITA PELO GOVERNO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ENORME FERROVIA NO 

INTERIOR DO PAÍS, PUBLICA O RESULTADO DA DIVISÃO DOS TRECHOS ENTRE AS 

EMPREITEIRAS ALGUNS DIAS ANTES DA ABERTURA DOS ENVELOPES COM AS 

PROPOSTAS DAS EMPREITEIRAS. O GOVERNO ALEGA QUE HOUVE COINCIDÊNCIA. 

ESTAVAM ENVOLVIDAS 15 EMPREITEIRAS PARA A CONSTRUÇÃO DE MAIS DE 2.000 

KM DE ESTRADA DE FERRO. PARALELAMENTE A ISSO, O PRESIDENTE ANUNCIA QUE 

VAI FICAR NO GOVERNO POR CINCO ANOS, EMBORA TENHA DIREITO A SEIS E APESAR 

DE A POPULAÇÃO IMPLORAR POR QUATRO. EM JUNHO, É ANUNCIADO O PLANO 

BRESSER DO NOVO MINISTRO DO PLANEJAMENTO. ESSE PLANO FAZ DESAPARECER 

26% DA INFLAÇÃO, COMO NUM PASSE DE MÁGICA, PREJUDICANDO PRINCIPALMENTE 

OS ASSALARIADOS. PARA FINGIR SERIEDADE, O PLANO BRESSER APRESENTA UMA 

LISTA DE PRODUTOS COM PREÇOS CONGELADOS. SÓ QUE A MAIORIA DOS PREÇOS 

DESSA LISTA É SUPERIOR AOS PREÇOS PRATICADOS PELOS SUPERMERCADOS. VALE 

DIZER QUE O MINISTRO BRESSER ERA, E É, UM ALTO EXECUTIVO DA MAIOR REDE DE 

SUPERMERCADOS DO PAÍS. NO RIO DE JANEIRO, UM ÔNIBUS EM QUE VIAJAVA O 

PRESIDENTE E VÁRIOS DE SEUS ASSESSORES É APEDREJADO. LOGO DEPOIS, UM 

AUMENTO NAS TARIFAS LEVA A POPULAÇÃO A DESTRUIR 62 ÔNIBUS, NUMA 

VERDADEIRA GUERRA CONTRA A EXTORSÃO GOVERNAMENTAL. EM JULHO, UMA 

COMISSÃO ESPECIAL É FORMADA PARA INVESTIGAR IRREGULARIDADES NA 

IMPORTAÇÃO DE ALIMENTOS E APRESENTA UMA LISTA DE FRAUDES E NEGÓCIOS 

ILÍCITOS REALIZADOS POR UMA TRANSPORTADORA EM CONLUIO COM A INTERBRÁS, 

EMPRESA ESTATAL BRASILEIRA. NINGUÉM É RESPONSABILIZADO PELAS FRAUDES. 

MORRE PIXOTE, PROTAGONISTA DE UM FILME SOBRE MENORES ABANDONADOS, 

QUE VIVERIA NA REALIDADE A HISTÓRIA DE SEU PERSONAGEM: ACABOU COMO 

TROMBADINHA, SENDO MORTO PELA POLÍCIA. A INDÚSTRIA QUÍMICA SALK É 

INTERDITADA EM FUNÇÃO DA DESCOBERTA DE 31 IRREGULARIDADES EM SEU KIT 

ANTI AIDS. SETEMBRO FOI UM SETEMBRO NEGRO.  

EM GOIÂNIA, O DONO DE UM FERRO-VELHO DESTROÇA UMA CÁPSULA 

TERAPÊUTICA DE CÉSI0-137, IRRESPONSAVELMENTE ABANDONADA NUM TERRENO 

BALDIO, E DISTRIBUI SEU CONTEÚDO ENTRE AMIGOS. ATÉ HOJE NÃO SE SABE AS 

REAIS DIMENSÕES DO INCIDENTE E NINGUÉM FOI PUNIDO POR ELE. EM APUCARANA-

PR, UM CAPITÃO E SUA TROPA INVADEM A PREFEITURA PARA PROTESTAR CONTRA 

SEUS BAIXOS SOLDOS. TODO O MUNDO SE PERGUNTA O QUE SERÁ QUE ESTÁ 

ACONTECENDO. EM NOVEMBRO, OS BRASILEIROS PASSAM A ASSISTIR, PERPLEXOS, A 
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UM INSÓLITO DUELO ENTRE OS CONSTITUINTES QUE QUEREM FIXAR O MANDATO DO 

PRESIDENTE EM QUATRO ANOS E O PRÓPRIO PRESIDENTE, QUE QUER CINCO. MAIS 

TARDE, DEPOIS DE MUITAS NEGOCIAÇÕES, A VONTADE POPULAR PERDE. O 

PRESIDENTE GANHA OS CINCO ANOS. UMA EMPRESA PRIVADA, A AUTOLATINA - 

HOLDING DA FORD E DA VOLKSWAGEN - DESAFIA O GOVERNO AUMENTANDO SEUS 

PREÇOS ACIMA DOS LIMITES FIXADOS PELO MINISTÉRIO DA FAZENDA. A 

AUTOLATINA VENCE NOS TRIBUNAIS. NO MESMO MÊS OS EMPRESÁRIOS DESCOBREM 

A PÓLVORA: CONSTATAM QUE SALÁRIO NÃO É APENAS CUSTO. SALÁRIO É RENDA, 

CONSUMO, EXPANSÃO DE MERCADO. TUDO O QUE A CLASSE TRABALHADORA PERDE 

EM SALÁRIO A EMPRESA PRIVADA PERDE EM MERCADO. E, ATÔNITO, O GOVERNO 

PERCEBE QUE, QUANDO O TRABALHADOR PERDE RENDA, A EMPRESA PERDE 

MERCADO E O FISCO PERDE RECEITA, O QUE AGRAVA O DÉFICIT PÚBLICO, ONDE 

INFLAÇÃO E DÍVIDA EXTERNA NASCEM E FLORESCEM. QUE DESCOBERTA! MAS TUDO 

CONTINUA COMO SEMPRE ESTEVE. AQUELES QUE DETÊM O PODER NÃO QUEREM 

SOLUÇÕES. QUEREM FÓRMULAS. FÓRMULAS PARA MANTÊ-LOS NO PODER. 

INDEFINIDAMENTE. ENFIM, CHEGA DEZEMBRO. A FALTA DE VISÃO, A INFLAÇÃO E A 

FALTA DE PERSPECTIVAS FAZEM DE BRESSER PEREIRA MAIS UM EX-MINISTRO DA 

REPÚBLICA. É O SEGUNDO MINISTRO DA FAZENDA, EM TRÊS ANOS, QUE ABANDONA 

SEU CARGO. VAI COMEÇAR TUDO DE NOVO. E O POVO LÁ, NA CORDA BAMBA. O 

BALANÇO DO ANO É O SEGUINTE: O PODER DE COMPRA DE UM ASSALARIADO MÉDIO 

BRASILEIRO CAIU 48%, O CRESCIMENTO DO SETOR INDUSTRIAL É ZERO, 2% NO 

COMÉRCIO E 2,9% NO PNB. E A INICIATIVA PRIVADA SE VÊ DESENCORAJADA PELO 

VAI-E-VEM DA ECONOMIA PARA ATUAR NUM MERCADO INTERNO DE 33 MILHÕES DE 

CONSUMIDORES ATIVOS, COM RENDA PERCAPITA DE USS 6,500. MUITAS ACROBACIAS 

INACREDITÁVEIS ACONTECERAM NO BRASIL EM 87. MAS TALVEZ A MAIOR DELAS 

TENHA SIDO A DE MANTER UM NÍVEL RAZOÁVEL NA PROPAGANDA, APESAR DE 

TUDO. O BRASIL TEM DESSAS COISAS. REALMENTE É UM PAÍS ATÍPICO, 

SURPREENDENTE. É UM ETERNO SOBRESSALTO. DIVERTIDO COMO UM TREM-

FANTASMA. NENHUMA OUTRA NAÇÃO COM AS NOSSAS CARACTERÍSTICAS 

CONSEGUE MANTER UM PADRÃO TÃO ALTO DE CRIATIVIDADE. NÃO ME PERGUNTEM 

POR QUE OU COMO, MAS CONSEGUE. PROVA DISSO É QUE ALGUMAS DAS PEÇAS QUE 

ESTÃO NESTE ANUÁRIO JÁ FORAM PREMIADAS EM VÁRIOS CONCURSOS 

INTERNACIONAIS, COMO CANNES, NOVA YORK, LONDRES, ETC APESAR DE ESTAR A 

MILHARES DE MILHAS DOS EUA E DA EUROPA, O BRASIL É O PAÍS DO TERCEIRO 

MUNDO OUE TEM A MELHOR E MAIS BEM CUIDADA PRODUÇÃO EM PROPAGANDA. O 

QUE MOSTRA QUE OS NOSSOS PROFISSIONAIS DE MARKETING E PROPAGANDA SÃO 

EXTREMAMENTE MAIS COMPETENTES DO QUE AQUELES OUE OS GOVERNAM. SÃO 

PESSOAS QUE PENSAM Á FRENTE. QUE ESTÃO PREOCUPADAS EM CONSTRUIR, EM 

PROMOVER O BEM-ESTAR SOCIAL E NÃO APENAS EM PROMOVER A SI PRÓPRIOS É 

ESSA VONTADE E DETERMINAÇÃO QUE FAZ COM OUE UM GRUPO DE PESSOAS EDITE 

ESTE ANUÁRIO. UM GRUPO DE PESSOAS OUE ACREDITA QUE UM TRABALHO SÉRIO, E 

PROFISSIONAL, PODE FAZER COISAS DECENTEMENTE. ESPERAMOS QUE ESTE TEXTO 

TENHA AJUDADO VOCÊ A ENTENDER UM POUCO O BRASIL DE 1987. MAS, SE APESAR 

DO NOSSO ESFORÇO, VOCÊ CONTINUAR NÃO ENTENDENDO, NÃO SE PREOCUPE, 

CENTO E QUARENTA MILHÕES DE BRASILEIROS TAMBÉM NÃO ENTENDEM. 

COLABORARAM NA COMPILAÇÃO DE DADOS: JOSÉ EDUARDO BORGONOVI & 

JOELMIR BETTING. 

GILBERTO DOS REIS – PRESIDENTE 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 38 (Campanha) 

Anuário: 13 

Anunciante: Prefeitura de Salvador (Pelourinho) 

Categoria: Revista 

Título: 1) Tombado pela Unesco e pelo tempo. 2) O lugar onde o Brasil nasceu está 

morrendo. 3) Olha a Fontana de Trevi sem verba, sem amor e sem respeito. 

4) Será que você só vai ajudar o Pelourinho quando ele desabar? 5) A 

Avenida Paulista do Século XVII. 6) Dinheiro não cai do céu. Chuva cai. 7) 

Quem vai ajudar mais o Pelourinho? A Coca ou a Pepsi? 8) O Pelourinho 

agradece a confiança depositada, a solidariedade depositada e aguarda o 

dinheiro depositado. 

 
1º. Nível Tipificação: Ênfase no Textual  

 

2º. Nível 

Identificação da ideia 

(“como foi dito”) e dos 

elementos de distinção 

criativa: 

Manipulação por provocação (quarta peça); metáfora (quinta peça); 
ironia (sexta peça); palavra “depositada” com duplo sentido (oitava 
peça); Texto Narrativo (Long Copy) (todas). 
 

3º. Nível 

Síntese dos elementos 

de distinção criativa: 

Figura de Linguagem (metáfora, ironia) 

Conscientização social 

Humor 

Texto Narrativo (Long Copy)  

Escolha Lexical – palavra com duplo sentido 

Provocação   
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 39 (Campanha) 

Anuário: 13 

Anunciante: Yukon Jack 

Categoria: Revista 

Título: 1) Perigo explosão. 2) Você é um homem ou uma ovelha? 3) Descubra 

aqui a ovelha negra que existe em você. 4) Até que enfim alguém se 

lembrou de você. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Textual  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Uso de expressão popular (ovelha negra), personificação e 
analogia com o símbolo da marca.  
 

3º. NívelSíntese 

dos elementos de 

distinção criativa: 

Figura de Linguagem (metáfora) 

Uso de expressão conhecida 

Provocação (com humor) 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 40 

Anuário: 13 

Anunciante: Adria 

Categoria: Jornal 

Título: Tá na mesa. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Híbrido (equilibrado entre textual e visual)  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Uso de expressão popular, aproveitamento de um fato real: 
patrocínio da marca à Corrida de São Silvestre.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento de fato real 

Humor 

Uso de expressão conhecida 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 41 

Anuário: 13 

Anunciante: Denison 

Categoria: Jornal 

Título: A Esso saiu da McCann, Topper da Thompson, Kaiser da MPM, Bombril 

da DPZ, Unibanco da Denison. Isso acontece nas melhores agências. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Textual  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Assunção de ponto fraco com bom humor (perda de um cliente), 
aproveitamento de um fato (perda da conta), uso de expressão 
popular (acontece nas melhores famílias).  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Assunção de ponto fraco 

Texto Narrativo (Long Copy) 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 42 

Anuário: 13 

Anunciante: Choppão 

Categoria: Jornal 

Título: Só é magro quem quer. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Textual  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Referência à arte ou literatura: analogia com nome de livro famoso 
(Só é gordo quem quer) de forma bem humorada, assunção de 
ponto negativo: beber engorda.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Uso de expressão conhecida 

Humor 
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ANUÁRIO 14 

 

Chegamos ao XIV Anuário de Criação. 

Nele, está registrado o desempenho da criatividade publicitária no último ano. 

Como nos últimos treze anuários, ele é resultado da avaliação de júris formados por 

expressivos profissionais de criação do mercado. 

Como nos últimos treze anuários, também, ele procurou a perfeição. 

Mas como todos os anuários do mundo, ele não é perfeito. E, talvez, até por isso tenha a 

vantagem de não ser apenas objeto de contemplação, mas que gere saudáveis discussões e 

questionamentos. 

Esta diretoria entende que a função básica de uma edição deste tipo é registrar um panorama 

profissional de determinado momento. E que sirva de termômetro e referência para que se entenda o 

que é boa propaganda, sob o ponto de vista de um mínimo de consenso. 

O mais é detalhe. E detalhe se acerta com o tempo. 

O que deve ser permanente é o princípio. 

 

Washington Olivetto – Presidente 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 43 

Anuário: 14 

Anunciante: SBT 

Categoria: Jornal 

Título: Eles vão ter que passar Guerra nas Estrelas todos os dias. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Híbrido (equilibrado entre textual e visual)  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento de um fato real: SBT vence globo no Ibope, 
assumindo ponto fraco (se esse fato é exceção, a perda no ibope é 
a regra), manipulação por ameaça e uso de celebridade com 
humor.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento de fato real 

Humor 

Referência à arte ou literatura 
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ANUÁRIO 15 

 

Este Anuário do Clube de Criação de São Paulo foi selecionado e julgado entre os dias 19 e 

30 de março de 1990, sob o efeito atordoante das primeiras medidas econômicas do presidente eleito 

Fernando Collor de Mello.  

Num clima de medo, revolta e esperança, do mais afortunado ao menos remediado dos 

membros do júri, todos viviam a experiência de terem apenas 50 mil cruzeiros em suas contas 

bancárias e quase 100% dos seus investimentos em dinheiro bloqueado.  

Além da aparovante perspectiva de encolhimento que o negócio da publicidade viveu 

aqueles dias.  

Um pouquinho desse clima chega agora até você impresso nas páginas deste Anuário.  

Ele pode ser sentido em algumas distorções de critério, numa escolha eventualmente mais 

sisuda e numa premiação certamente menos pródiga.  

Mas isso que alguns julgam defeito, eu julgo qualidade.  

Nada mais justo que uma publicação que se propõe a ser a memória de uma profissão 

documentando seus trabalhos, seja também a memória das angústias e dificuldades vividas pelos seus 

trabalhadores. 

 

Washington Olivetto – Presidente 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 44 

Anuário: 15 

Anunciante: Teacher’s 

Categoria: Revista 

Título: Chega de dar dor de cabeça para o seu pai. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Híbrido (equilibrado entre textual e visual)  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Duplo sentido de expressão conhecida: analogia entre dor de 
cabeça física e emocional, aproveitamento de fato real (Dia dos 
Pais).  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Escolha Lexical – palavra de duplo sentido 
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ANUÁRIO 16 

 

No ano passado, o júri examinou as peças inscritas no Anuário sob o impacto da decretação 

do Plano Collor. Este ano, as peças deram o troco – e o júri teve de examinar filmes, anúncios, spots e 

outdoors criados e produzidos depois da decretação daquele plano roxo. Felizmente, a propaganda 

sempre consegue ser mais bem-humorada que os publicitários. Mesmo com a economia do país caindo 

sobre as nossas cabeças, conseguimos fazer belos trabalhos – e gerar negócios que, sem a nossa 

intervenção, talvez nunca tivessem sido realizados. Mais do que um anuário de propaganda, este é um 

novo inventário da criatividade do brasileiro em sobreviver na crise. Tanto que, se a gente não fala, 

dificilmente o leitor se lembraria de que este livro corresponde a um ano em que o Brasil quase acabou 

de uma vez por todas. 

Como sempre, as peças foram julgadas por profissionais da maior competência; como 

sempre, você pode ou não concordar com o resultado. Críticas fundamentadas são mais que bem-

vindas, já que ajudam a melhorar os critérios para os próximos julgamentos. Agora é esperar pelo ano 

que vem, quando teremos a primeira amostra da propaganda pós-Código de Defesa do Consumidor. 

Precisamos estar atentos. Afinal, num país onde tudo pode ter dois pesos e duas medidas, até uma 

coisa tão necessária quanto o Código pode ser desvirtuada. Já pensou alguém exigir que se prove que 

Bom Bril tem mesmo mil e uma utilidades? 

A conferir. 

 

Ana Carmen Longobardi – Presidente 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 45 (Campanha) 

Anuário: 16 

Anunciante: Lada 

Categoria: Revista 

Título: 1) Tem gente que ainda pensa que a tecnologia russa se resume a duas 

ferramentas. 2) Você compraria um carro deste homem? 3) Só 15% de 

estradas pavimentadas. Buracos enormes. Péssimo estado de conservação 

nas estradas russas. Parece até que eles já sabiam que iriam exportar para 

o Brasil. 4) Aproveite que os russos não entendem nada sobre lucro. Eles 

ainda fazem carros que duram pelo menos 20 anos. 

 
1º. Níve 

Tipificação: 

Ênfase no Textual  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Analogia entre dois conceitos: ferramentas (comunismo) e 
tecnologia (primeira peça), uso de celebridade (segunda peça), 
comparação (terceira peça), Texto Narrativo (Long Copy). 
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Figuras de Linguagem (Metáfora e Metonímia)  

Texto Narrativo (Long Copy) 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 46 

Anuário: 16 

Anunciante: Folha de São Paulo 

Categoria: Jornal 

Título: Faça como o Estado: leia a Folha 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Textual  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento de fatos reais, na perspectiva do anunciante: um 
jornal “imita” o concorrente, uso apropriado do slogan do 
anunciante (Faça como...) e Texto Narrativo (Long Copy) 
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento de fato real 

Texto Narrativo (Long Copy)  

Figura de Linguagem (ironia) 
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ANUÁRIO 17 

 

No começo do ano, perguntamos ao imparcialíssimo computador do Clube quais os nomes 

mais assíduos das páginas do Anuário nos últimos 5 anos.  

Desta lista tiramos o júri deste ano. 

Na minha opinião, trata-se da "crème de la crème" - ou melado do melado, na opinião de 

outros.  

Mas enfim, preserve-se a biodiversidade, é o que nos ensinam os ecologistas.  

Enganou-se quem achava que reunir tantos "vips" num mesmo júri seria mais difícil que 

promover a paz entre sérvios e croatas. O julgamento se deu num clima de tanta paz e neutralidade 

que, se não fosse o Bexiga um morro tão pouco alpino, poderíamos nos imaginar no Clube de Criação 

de Genève.   

Tudo pronto, acho que temos um Anuário irreparável - apesar de você certamente já ter 

reparado na beleza do trabalho que o Neto e o Paulo Vainer (obrigada!) nos entregaram. Enfim, um 

Anuário julgado em 92 e lançado em 92!  

A refletir, talvez, apenas uma certa generosidade na distribuição de medalhas. Afinal, entrar 

no Anuário já é um grande prêmio - é bom que os próximos júris se lembrem disso. 

 

Ana Carmem Longobardi – Presidente 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 47 

Anuário: 17 

Anunciante: J&B Whiskey 

Categoria: Revista 

Título: Receita 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Híbrido (equilibrado entre textual e visual)  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Manipulação por tentação (promessa de recompensa), produto 
inserido em receita de omelete de forma bem-humorada. 
  

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Humor 

Tentação 

 

Obs: Outras peças da mesma campanha receberam Medalha de Prata. 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 48 

Anuário: 17 

Anunciante: Ca’d’Oro 

Categoria: Jornal 

Título: Pela primeira vez um hotel inteiro vai torcer para o hóspede cantar no 

banheiro. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Híbrido (equilibrado entre textual e visual)  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento de fato real (celebridade se hospedando no hotel) 
com uso de expressão conhecida (cantar no chuveiro).  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento de fato real 

Uso de expressão conhecida 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 49 

Anuário: 17 

Anunciante: Cia das Letras 

Categoria: Jornal 

Título: Não perca hoje o lançamento do novo livro de Chico Buarque. O autor já 

confirmou sua ausência. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Textual  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento de fato real (autor do livro não gosta de aparecer) 
com uso de expressão conhecida (confirmou a presença) de forma 
invertida.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Humor 

Figura de Linguagem (Ironia) 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 50 

Anuário: 17 

Anunciante: J&B Whiskey 

Categoria: Jornal 

Título: Chega de Black & White. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Híbrido (equilibrado entre textual e visual)  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento de fato real (primeira edição colorida do jornal) 
para provocar o concorrente “Black & White”.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento de fato real 

Aproveitamento do meio impresso 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 51 

Anuário: 17 

Anunciante: Itaú Seguros 

Categoria: Jornal 

Título: Nem o papa deixa tudo nas mãos de Deus. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Híbrido (equilibrado entre textual e visual)  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento de fato real (visita do Papa assegurada pelo 
anunciante), com argumento incontestável abordado de forma 
bem-humorada.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Argumento inquestionável 
Humor 
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ANUÁRIO 18 

 

1992 foi mais um ano de crise. Portanto, não foi muito diferente dos outros. Mais uma vez as 

verbas foram reduzidas, adiadas ou simplesmente canceladas. Já me perguntaram mais de uma vez se 

isso se reflete na qualidade da nossa criação. Sem dúvida Ou alguém acha que dá para alcançar a Lua 

pilotando um teco-teco? 

No entanto, folheando este anuário, encontro um volume bastante grande de peças de 

qualidade. Possivelmente você e eu deixaríamos uma pequena porcentagem de fora, mas essa seria 

apenas a nossa opinião E não a do júri, que é uma soma de opiniões. Não estou nem um pouco 

interessado em saber se a agência A teve um ano muito abaixo da sua expectativa, comparada com a 

agência B, e nem se o profissional X conseguiu emplacar o dobro das peças que o profissional Y. 1992 

viu as agências tradicionalmente mais criativas confirmarem sua qualidade. 1992 viu essas agências, 

de um modo geral, obterem melhores resultados em faturamento do que agências sem tradição criativa 

1992 viu agências sem tradição criativa mudarem totalmente de rumo e investirem, sem restrições, 

num modelo cem por cento baseado em boa criação. Parece que o mercado está descobrindo que a 

necessidade é mesmo a mãe da invenção. Que a solução para a crise é apostar na criatividade e não 

aceitar passivamente a mediocridade. É isso que me interessa. E, principalmente, creio que é isso que 

interessa aos anunciantes. 

 

Carlos Chiesa – Presidente 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 52 

Anuário: 18 

Anunciante: Noticias Populares 

Categoria: Revista 

Título: Matou o pai, transou com a mãe e furou os olhos. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Híbrido (equilibrado entre textual e visual)  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Referência à literatura: contar parte da história de livro famoso em 
tom de notícia de jornal, analogia entre o estilo sensacionalista do 
anunciante ao de grandes escritores.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Referência à arte ou literatura 

Figura de Linguagem (comparação) 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 53 

Anuário: 18 

Anunciante: Band-Aid 

Categoria: Revista 

Título: Novo Band-Aid flexível. Para aquelas partes do corpo que dobram. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Aproveitamento do Meio  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento do meio impresso: uso da dobra da revista para 
divulgar o fato de que o produto é ideal para locais que dobram, 
analogia com o produto.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento do meio impresso 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 54 

Anuário: 18 

Anunciante: TV A 

Categoria: Revista 

Título: É mais fácil você ver o King Kong do que uma parabólica nos telhados de 

Nova York. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Textual  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Referência bem-humorada ao filme king-kong fazendo analogia 
com antenas sobre os prédios (concorrente do anunciante), long 
copy.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Argumento inquestionável 

Humor 

Texto Narrativo (Long Copy) 

Referência à arte ou literatura 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 55 

Anuário: 18 

Anunciante: O Boticário 

Categoria: Revista 

Título: O Boticário apresenta a essência mais cara da Amazônia. E a única que 

cheira mal. (Encarte que exala uma fragrância de madeira queimada 

quando aberto). 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Aproveitamento do Meio  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento do meio impresso: tinta de impressão da peça 
exalava cheiro de madeira queimada, para dizer que o anunciante 
produz perfumes e cuida do meio-ambiente.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento do meio impresso 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 56 

Anuário: 18 

Anunciante: Chambourcy Nestlé 

Categoria: Revista 

Título: Renoir. Renoir após Chambourcy Diet. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Aproveitamento do Meio  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Referência à arte e uso de formato diferenciado: duas páginas 
sequenciais em que aparece a mesma imagem, o produto interfere 
positivamente na segunda.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento do meio impresso 

Referência à arte ou literatura 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 57 

Anuário: 18 

Anunciante: Jornal O Estado de São Paulo 

Categoria: Jornal 

Título: É melhor você começar a ler o Estadão. O CEP de Canapi (AL) é 57530-

000. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Aproveitamento do Meio  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento do meio impresso para sugerir interatividade: selos 
destacáveis, usando o mote da campanha, convidando as pessoas 
a protestar contra o governo.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento de fato real 

Aproveitamento do meio impresso 

Conscientização social 
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ANUÁRIO 19 – 1995 

 

Este é um momento histórico. Faz pouco mais de uma hora que a seleção brasileira de 

futebol conquistou o tetra. Não tenho a mínima ideia de por que resolvi escrever esta carta justo agora. 

Talvez seja simplesmente para dar vazão a toda a emoção contida naqueles 120 minutos, à espera do 

tradicional gol salvador. Ou ao inconformismo de ver tudo resolvido na loteria da disputa de pênaltis. 

Seja lá por que foi, ah, como é bom se sentir de novo no topo do mundo! O Brasil tem, felizmente, 

uma longa tradição de sucesso em vários tipos de esporte. Mas, na nossa atividade, onde não é preciso 

usar tanto o físico, é bom ser brasileiro? Penso que sim. Mais do que nunca.  

O Grand Prix de imprensa conquistado em Cannes em 93 é um bom indício. A colocação 

obtida no júri de filmes deste ano é a melhor dos últimos cinco anos, nos deixando de novo entre os 

cinco países mais criativos do mundo. Detalhe: esse resultado foi alcançado com o trabalho de sete 

agências que, somadas às que classificaram filmes no short-list, totalizam um volume surpreendente 

de agências com criação de alto nível. Muito maior do que se poderia esperar de uma economia com 

tantos problemas. Seria mais ou menos como se a maioria das nossas principais indústrias tivesse 

obtido um certificado de qualidade da série ISO 9000, o mais alto em termos internacionais. Ou, para 

continuar no campo esportivo, como se o Brasil finalizasse entre os cinco países com maior número de 

medalhas nas Olimpíadas. Isso aumenta de valor quando se leva em conta que, a começar dos Estados 

Unidos, os países que compõem conosco esse grupo dos cinco mais criativos do mundo têm verbas e 

prazos muito maiores que os nossos. Portanto, saindo do campo dos esportes, a publicidade é o setor 

onde os brasileiros mais se destacam internacionalmente. Não, não há nenhuma falta de modéstia aqui. 

Se você comparar o Anuário anterior com este, vai descobrir que há, efetivamente, um volume muito 

maior de agências praticando criação de alto nível. E são agências dos mais variados tipos: nacionais 

grandes, médias e pequenas, multinacionais grandes, médias e pequenas.  

A conclusão é que deve ser ótimo para os anunciantes (nacionais grandes, médios e 

pequenos, multinacionais grandes, médios e pequenos) poder contar com tantas opções de agências 

com ISO 9000. Folheando este Anuário, você vai encontrar mais um motivo de alegria. Ano passado 

fomos procurados pelo José Campos, do Clube de Criação de Lisboa, que queria saber da 

possibilidade de uma participação de peças portuguesas no nosso livro. Nós, da diretoria, ficamos 

muito felizes com essa aproximação e tratamos de dedicar uma seção inteira à propaganda lusitana. É 

um prazer poder ajudar a divulgar boa propaganda. E, claro, é um prazer ver o Anuário também ser 

reconhecido internacionalmente. Tudo isso me faz ficar otimista para o ano que vem. Creio que temos 

grandes chances de viver mais um momento histórico, mesmo sem Copa do Mundo. Espero que essas 

chances, como os pênaltis, não sejam desperdiçadas. 

 

Carlos Chiesa 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 58 (Campanha) 

Anuário: 19 

Anunciante: Diet Guaraná. 

Categoria: Revista 

Título: Diet Guaraná. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Aproveitamento do Meio  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento do meio impresso: espessura fina da folha de 
papel, analogia entre a espessura da barriga magra e a página de 
revista.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento do meio impresso 

Imagético - Ideia visual 

Figura de Linguagem (metáfora) 
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..

..  

IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 59 (Campanha) 

Anuário: 19 

Anunciante: Banco de Olhos 

Categoria: Revista 

Título: 1) Doe montanhas. 2) Doe oceanos. 3) Doe rios. 4) Doe horizontes. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Visual  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Analogia visual, entre os olhos e o que eles consegues ver quando 
são saudáveis.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Figura de Linguagem (metáfora) 

Imagético - Ideia visual 

Ênfase na Diagramação ou na Tipografia 

Comoção 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 60 

Anuário: 19 

Anunciante: Tria-Top 

Categoria: Revista 

Título: Mexa nos seus cabelos sobre a página ao lado e veja se você precisa ler 

este anúncio. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Aproveitamento do Meio  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento do meio impresso: página preta que permite 
visualizar eventuais caspas, sugerindo interatividade.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento do meio impresso 

Texto Narrativo (Long Copy) 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 61 

Anuário: 19 

Anunciante: Praia do Forte Resort Hotel 

Categoria: Revista 

Título: Onde está Wally? Wally está aqui. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Visual  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Uso de expressão famosa “Onde está Wally” que geralmente está 
associada a imagem com multidões para vender turismo em resort 
exclusivo. 
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Imagético - Ideia visual 

Uso de expressão conhecida 

Figura de Linguagem (metáfora) 

Referência à arte ou literatura 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 62 

Anuário: 19 

Anunciante: Ayrton Senna Licensing 

Categoria: Revista 

Título: Senna 417. O melhor em pista molhada. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Híbrido (equilibrado entre textual e visual)  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento de fato real: o automobilista gostava de pilotar em 
pista molhada, uso de celebridade.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Apelo à autoridade 

Aproveitamento de fato real 

Uso de expressão conhecida 
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ANUÁRIO 20 – 1996 

 

Contam como piada, mas eu desconfio que seja verdade. Certa vez um rabino foi procurado 

para resolver uma questão entre dois homens da sua aldeia. Veio o primeiro homem e contou a sua 

história. O rabino ouviu, pensou e decretou: tens razão. O homem saiu todo contente. Entra então o 

oponente, que também faz o seu relato. O rabino ouviu, pensou e resolveu: tens razão. O segundo 

homem foi embora ainda mais feliz que o primeiro. A mulher do rabino, no entanto, que assistiu a 

tudo, ficou indignada. E começou a interrogar o marido. Como ele podia dar razão para dois homens 

com posições radicalmente opostas? Aquilo estava errado, aquilo não era possível. O rabino ouviu, 

pensou e concluiu: tens razão. Ser presidente do Clube de Criação de São Paulo tem sido, acima de 

tudo, uma enriquecedora experiência pessoal. Embora minha mulher não concorde.  

 

Luiz Toledo – Presidente 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 63 

Anuário: 20 

Anunciante: Valisére 

Categoria: Revista 

Título: A dobra da revista é só pra dar ideia do que o sutiã Double Effect faz com 

você. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Aproveitamento do Meio  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento do meio impresso: lombada da dobra interna faz 
analogia ao formato que o produto dá aos seios.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento do meio impresso 

Figura de Linguagem (metáfora) 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 64 

Anuário: 20 

Anunciante: Toshiba 

Categoria: Revista 

Título: Mais valem 4 cabeças no vídeo do que uma bem na sua frente no cinema. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Textual  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Duplo sentido da palavra cabeça, aproveitando uma especificação 
técnica do produto.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Escolha Lexical – palavra de duplo sentido 
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..  

 

 (Jornal) 

IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 65 (Campanha) 

Anuário: 20 

Anunciante: Jornal O Estado de São Paulo 

Categoria: Revista e Jornal 

Título: 1) Papai, mamãe, tio Ricardo. 2) Eu vou para a Disneylândia, mas não 

quero ir com esse tal de Orlando. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Híbrido (equilibrado entre textual e visual)  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Desenhos infantis acompanhados de frases bem-humoradas, 
hipoteticamente ditas por crianças, aproveitando o slogan do 
anunciante. (Uso do duplo sentido do nome Orlando) 
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Imagético – Ideia Visual 

Humor 

Escolha lexical – palavra de duplo sentido  



376 
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..  

IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 66 (Campanha) 

Anuário: 20 

Anunciante: Lego 

Categoria: Revista 

Título: 1) Sílvio aos 5 anos. 2) Boni aos 4 anos. 3) Fernando Henrique 

aos 3 anos. 4) Hebe aos 3 anos. 5) PC aos 6 anos. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Visual  

2º. Nível 

Identificação da ideia (“como foi 

dito”) e dos elementos de distinção 

criativa: 

Itens que representam celebridades, feitas com o produto, 
passando a ideia de que as celebridades brincavam com 
esses itens quando crianças.  
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 67 

Anuário: 20 

Anunciante: Bradesco Previdência 

Categoria: Jornal 

Título: Lembra como seu filho chorou quando o Rei Leão morreu? 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Híbrido (equilibrado entre textual e visual)  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Apelo emocional, fazendo Referência à morte do Rei Leão no 
filme.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Texto Narrativo (Long Copy)  

Comoção 

Referência à arte ou literatura 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 68 (Campanha) 

Anuário: 20 

Anunciante: Itaú Seguros 

Categoria: Jornal 

Título: 1) A esposa Maria Izabella V. Lopes agradece as manifestações de pesar do 

pessoal do escritório por seu marido Vicente C. de Paula Oliveira ter abandonado 

o emprego no último dia 17, depois de 32 anos de trabalho, e viajado para Báli 

com o dinheiro do seguro. 2) A família de Luís Guilherme Davidson convida 

parentes e amigos para o luau de 7º dia a realizar-se em Cancun, onde ele passa 

férias com a mulher e os filhos. 3) O marido de Viviane A. de Macedo agradece o 

carinho, o conforto e os CR$15 milhões oferecidos pelo seguro de vida. (A Vivi 

tá superanimada, vai poder terminar a casa de praia.) 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Aproveitamento do Meio  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Formato diferenciado, aproveitando a estética de anúncios 
fúnebres, só que de forma invertida, num sentido positivo.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Humor 

Ênfase na Diagramação ou na Tipografia 

Texto Narrativo (Long Copy)  
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ANUÁRIO 21 – (Luiz Toledo optou por apresentar fotos da Exposição do Anuário, no lugar da Carta 

do Presidente) 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 69 (Campanha) 

Anuário: 21 

Anunciante: O Boticário 

Categoria: Revista 

Título: Insensatez – Todo mundo precisa um pouco. (Piercing, Brincos, Cabelo) 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Aproveitamento do Meio  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento do meio, mostrando duas imagens que dialogam 
entre si, apenas com a abertura de uma aba dobrada. 
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento do meio impresso 
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ANUÁRIO 22 

 

"Um homem que não escreve por dinheiro e um idiota", já dizia Samuel Johnson Isso parece 

ser especialmente verdade para os publicitários. 

Como eu venho tentando não ser um idiota há 41 anos, e persistindo em ser um publicitário 

há mais de 20, peço ao leitor que dê a esta carta o crédito da sinceridade E talvez o desconto de 1997. 

O Clube de Criação de São Paulo é um dos poucos lugares onde os profissionais de criação 

podem exercitar duas virtudes nem sempre praticadas no negócio da propaganda: a tolerância e a 

decência. 

Esclareço rápido que escrevo isso movido por uma preocupação já praticamente neutralizada 

pela posse da nova diretoria encabeçada por Ricardo Freire e Eugênio Mohallem, profissionais e 

pessoas da melhor qualidade. 

De qualquer forma, faço agora com palavras o que durante o meu mandato procurei dizer 

com atitudes e numa forma de conduta do Clube. 

O Clube de Criação é formado e conduzido por profissionais-pessoas físicas. Não é um 

sindicato de criação, nem um partido de criação e muito menos um clube de agências. 

Encaro o Anuário, com tudo que ele representa e envolve como a atividade básica e 

primordial do Clube. 

Apesar de trazer São Paulo no nome, ele tem uma dimensão nacional na medida do possível 

e das nossas diferenças regionais. E tem uma importância e um mérito mundial se a gente considerar 

que poucos países conseguem produzir um anuário do peso do nosso há vinte e dois anos. 

Este anuário que você tem nas mãos é o resultado de um festival de criação. As 592 peças 

que estão aqui reproduzidas foram veiculadas na mídia brasileira de 23/03/96 a 21/02/97 e foram 

selecionadas por trinta profissionais de criação, eleitos pelo voto direto dos associados do Clube. 

O julgamento aconteceu de portas abertas com mais de 4 000 peças inscritas, expostas no 

MuBE: Museu Brasileiro de Escultura. Durante 12 dias, os publicitários e o público interessado em 

propaganda puderam acompanhar a seleção dessas peças bem como o critério dos jurados. 

Transformar o Anuário em apenas mais um prêmio de propaganda é reduzir sua importância 

e deturpar sua função. O Anuário é o registro da história da nossa propaganda e naturalmente um 

reconhecimento de quem a fez e faz. Mas isso não tem nada de novo o Anuário nasceu com esse 

propósito. O trabalho da minha diretoria foi simplesmente o de procurar resgatar esse princípio e fim. 

 

Luiz Toledo - Presidente 
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ANUÁRIO 23 

 

Na semana em que a nossa diretoria tomou posse, um dos jornais especializados deu esta 

chamadinha na capa: “Freire promete gestão apolítica.” 

Fade: quatro meses depois, lá estou eu, num palanque armado no 3o andar do Pavilhão da 

Bienal,- suando aparentemente devido aos holofotes, mas na verdade por estar ao lado do Ministro da 

Cultura, do Governador do Estado, do Secretário de Cultura do Município, do presidente e do curador 

da XXIV Bienal, aguardando minha vez de proferir um discurso. (Bela gestão apolítica, Fernandinho.) 

Foi a primeira vez que o Clube de Criação esteve representado num palanque - mas também 

foi a primeira vez que a propaganda brasileira ocupou o lugar de maior ibope da alta cultura brasileira: 

o espaço museológico da Bienal. Nas mesmas paredes onde, durante as Bienais, ficam pendurados os 

artistas de maior prestígio - os Picassos, os Munchs, os Van Goghs - durante três semanas ficaram 

pendurados os nossos mesmos. 

Quase 5.000 pessoas puderam ver a mostra, que nunca antes tinha estado em um lugar de tão 

fácil acesso. Contribuíram também para esse sucesso dois feriadões no meio do festival e a linda 

campanha criada pelo Edu Martins e pelo Aaron Sutton, produzida pela Trattoria e pela Sam e 

veiculada maciçamente pela MTV, e também pelo Estadão, Vejinha, IstoÉ, 89 FM, Alpha FM, Antena 

1 FM, Eldorado FM e Musical FM 

Já na noite de estreia dava para ver que seria um estouro - na volta inaugural, o governador 

Covas se mostrou curioso, o ministro Weffort, encantado, e o presidente da Bienal, Julio Landmann, 

absolutamente entusiasmado. Depois deles, entramos nós, com a curiosidade de localizar nossas peças 

e adivinhar qual seria a influência dos anúncios vizinhos no parecer do júri. E depois de nós, nos dias 

seguintes, o público, armado de curiosidade e câmeras fotográficas. 

Em meio deles, o júri, democraticamente eleito por quem põe a mão na massa. E quais foram 

os eleitos? Aqueles que o pessoal tem certeza de que põe a mão na massa também. A cada ano que 

passa, fica mais fácil um camelo passar por qualquer coisa que seja do que um dono de agência, 

presidente ou diretor de criação executivo ser eleito para o júri do Anuário. 

Nos últimos 3 anos, esse sistema de eleição do júri, associado à forma de julgamento 

(individual, sem reunião de jurados), garantiu uma ausência de conchavos e uma lisura de resultados 

sem precedentes na história recente dos anuários. A diminuição de medalhas devolveu ao Prêmio Ouro 

o seu devido prestígio, ao mesmo tempo que revalorizou o Prêmio Anuário (que, na opinião de muitos, 

é o único que deveria existir). 

O próximo passo é tentar chegar a um Anuário que não pareça tão grande quanto o Festival. 

E isso vamos conseguir no próximo ano, aumentando um pouco a nota de corte para a lista final - se a 

qualidade está subindo, temos de elevar nossos critérios ainda mais. 

Porque Leões são lindos, Clios são bárbaros, Art Directors são uma honra, One Shows são 

ótimos, Archives são bacanas. 

Mas nada se compara a uma ficha técnica no Anuário 

 

Ricardo Freire - Presidente 
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ANUÁRIO 24 

 

Conforme prometido, aí vai um Anuário bem mais enxuto que o do ano passado. Em lugar 

dos 20% de peças classificadas em 98 - um exagero, sob qualquer critério -, este ano o Anuário 

registra 10% das peças inscritas. 

Trata-se de uma seleção de bom tamanho. Antigamente, as injustiças eventualmente 

cometidas pelo júri eram logo identificadas pelo mercado. Hoje, só são lembradas por seus autores. 

A falta de medalhas de Ouro, ao contrário do que pode se pensar, não é indicador de queda 

de qualidade: é indicador de falta de unanimidade. Dentro do sistema atual de julgamento, é preciso 

80% de indicações para que uma peça leve Ouro. 

De qualquer forma, o Anuário não existe para dar medalhas. O Anuário existe para reunir 

aquilo que, segundo o nosso critério, se fez de melhor na propaganda brasileira no ano. 

O problema é que, segundo o nosso critério, muito mais coisa merece entrar. Sem medo de 

exagerar, pode-se dizer que, segundo o nosso critério, qualquer peça que tenha um título pequeno, um 

logotipo pequeno e uma pequena sacada visual deveria entrar no Anuário. Alguém precisa ser rígido - 

nem que esse alguém seja um computador. 

No próximo milênio (daqui a um réveillon ou dois, dependendo de quem você ouve), quando 

os arqueólogos estudarem os Anuários, vão chegar à conclusão de que neste momento estávamos 

produzindo cada vez mais peças de qualidade; mas cada vez menos peças memoráveis. 

Em algum momento dessa década, perdemos a capacidade de reconhecer - e premiar 

condignamente - campanhas como "Mamíferos", como "Tsss!", como "DDD". 

Construímos uma peneira esquisita, que deixa escapar o memorável, mas mantém tudo o que 

apresente a pequena qualidade do pequeno título, do pequeno logotipo e da pequena sacada visual. 

Será que não é por isso que a unanimidade tenha ficado tão difícil? 

 

Ricardo Freire – Presidente 
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ANUÁRIO 25 – 2001 

 

Em 1995, a atriz e poetiza Eliza Lucinda teve uma poesia sua incluída nas questões do 

Vestibular da Universidade Federal do Espírito Santo. Ela fez a prova e respondeu as questões sobre a 

interpretação de sua poesia. E sua interpretação foi considerada errada. Interpretação da poesia que ela 

mesma havia: escrito. Às vezes, julgar certo ou errado, bom ou ruim é uma tarefa difícil. Afinal, o voto 

do povo salvou Barrabás e condenou Jesus. 

 

Tomás Lorente - Presidente 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 70 

Anuário: 25 

Anunciante: Catchup Parmalat 

Categoria: Revista 

Título: Catchup picante Parmalat. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Visual  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Analogia visual entre a “boca” da embalagem do produto e a boca 
das pessoas quando comem algo apimentado e ficam de língua de 
fora.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Figura de Linguagem (metáfora) 

Imagético - Ideia visual 
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ANUÁRIO 26 -2002 

 

Para você comemorar. Ou para você esquecer.  

Ingredientes: 

1 limão maduro 

2 a 4 colheres de sopa de açúcar Aguardente de cana (cachaça) 

3 cubos de gelo  

Modo de preparo: 

Utilize um copo curto. Corte o limão em 8 fatias. Coloque-o em um copo e adicione o açúcar 

a gosto. 

Amasse o limão no açúcar com o socador até que o açúcar seja totalmente dissolvido pelo 

suco do limão. 

Em seguida, complete o copo com a cachaça e adicione o gelo. Pronto! Está preparada uma 

deliciosa caipirinha. 

 

Tomás Lorente - Presidente 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 71 (Campanha) 

Anuário: 26 

Anunciante: Dental Prev 

Categoria: Revista 

Título: O fio dental mais indicado contra as gafes. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Aproveitamento do Meio  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Analogia entre o impacto negativo de uma sujeira que pode ficar 
nos dentes quando não se usa o produto com o impacto negativo 
quando a “sujeira” aparece no diálogo escrito.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Humor 

Texto Narrativo (Long Copy) 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 72 (Campanha) 

Anuário: 26 

Anunciante: Effem 

Categoria: Revista 

Título: Ele pode ter a sua cara, mas não precisa ter a mesma comida. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Visual  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Analogia visual entre os cães de estimação e seus donos.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Figura de Linguagem (metáfora) 

Imagético - Ideia visual 

Humor 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 73 

Anuário: 26 

Anunciante: SBP 

Categoria: Revista 

Título: Tenho fome. SBP. Não sobra nenhum inseto. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Visual  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Analogia bem humorada entre os cartazes das pessoas que 
moram nas ruas e pedem ajuda para comer e os animais que se 
alimentam de insetos, já que o produto os mata.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Humor 

Uso de expressão conhecida 

Figura de Linguagem (metáfora) 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 74 

Anuário: 26 

Anunciante: Agência Loducca 

Categoria: Jornal 

Título: Notícias Populares – 1963 – 2001 – Saudades Loducca. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Visual  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento de fato real (o fim do jornal Noticias Populares) 
para noticiar sua ”morte” usando a imagem conhecida em que 
folhas de jornal cobrem uma pessoa que morre na rua, 
personificação.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Figura de Linguagem (metáfora) 

Imagético - Ideia visual 

Humor 
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ANUÁRIO 27 – 2003 

 

Que ano! Dois mil e um teve Bin Laden, Apagão, Crise Argentina. E uma queda de sete por 

cento nos investimentos publicitários. Enquanto os anunciantes pagam para não ver, aumentam a crise 

e o desemprego do nosso setor de uma maneira como nunca havia visto antes. Assumir o Clube de 

Criação num momento assim, não é exatamente estar no lugar certo, na hora certa. Mas nós vivemos 

de ideias e procuramos trazer algumas para dentro do Clube. 

Este ano temos no Anuário pela primeira vez o Prêmio Anunciante. Convidamos vinte 

importantes profissionais de Marketing para, a partir do short-list, escolherem o melhor filme, o 

melhor anúncio, o melhor spot e o melhor outdoor. É interessante comparar os critérios nas próximas 

páginas. Outra novidade é o Prêmio Sócio. Com a mesma metodologia os sócios do Clube puderam 

pela primeira vez dar sua opinião. Confira os resultados neste Anuário. O Hall da Fama também está 

de volta. Este ano fazendo justiça com Ercílio Tranjan e Washington Olivetto. Mais uma homenagem: 

convidamos o Julio Andery, um dos mais importantes diretores de arte deste país, para fazer este livro.  

Chegamos a dois mil e dois, ano de Copa do Mundo e Eleição, e que, em tese, seria um ano 

muito melhor. Seria. Na prática tem se mostrado um desastre. Um misto de inabilidade política com 

falta de habilidade política. Em junho o Brasil é pentacampeão do mundo de futebol mas ainda não 

consegue vencer mais uma crise econômica. Continuamos a reestruturação do Clube de Criação, 

contratando um diretor executivo, Gilberto dos Reis, para profissionalizar a relação do Clube com o 

mercado. Credencias ele tem: o Giba é um dos redatores mais premiados da história do Anuário e já 

foi presidente do Clube.  

Antes, em abril fizemos o Festival do Anuário. Trinta profissionais, redatores e diretores de 

arte, foram eleitos pelos sócios para julgar as peças que agora fazem parte deste Anuário. Mudamos as 

regras de julgamento. Recebemos algumas críticas. E alguns elogios também. Mas continuamos a 

registrar a história da Propaganda, pela vigésima sétima vez consecutiva. Num país estável como uma 

montanha-russa, é um feito e tanto. Olhamos os Anuários anteriores, percebemos como muda não só o 

critério, mas também os profissionais, as agências, a propaganda. E podemos chegar a humilde 

conclusão de que esta riqueza histórica não pode pertencer a uma pessoa, nem a um grupo de pessoas, 

nem a um único segmento profissional. Pertence, sim, a todos nós publicitários e, tomara, a toda 

sociedade brasileira. Queremos preservar o passado porque queremos olhar com alguma esperança 

para o futuro. Dizem que o Brasil é maior que a crise. Eu digo que a propaganda brasileira é bem 

maior que a crise. A propaganda e o futebol, acho eu. 

 

Carlos Righi - Presidente 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 75 (Campanha) 

Anuário: 27 

Anunciante: Pepsi Light 

Categoria: Revista 

Título: Pepsi Light 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Aproveitamento do Meio  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento do meio impresso: lombada interna estreita da 
revista, fazendo analogia entre a magreza de quem toma o produto 
e o fino espaço na revista.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento do meio impresso 

Imagético - Ideia visual 

 

 



393 

 

 

. .  

 

IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 76 (Campanha) 

Anuário: 27 

Anunciante: Natan 

Categoria: Revista 

Título: Natan Joalheria. O poder dos quilates. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Aproveitamento do Meio  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Formato diferenciado com uso de anúncios sequenciais para 
simular dois tempos: antes e depois da pessoa presentear com 
uma joia. (Observação: Atualmente a veiculação dessa campanha 
poderia gerar polêmica, pois menospreza as pessoas que estão 
fora do padrão de beleza.)  

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento do meio impresso 

Imagético - Ideia visual 

Humor 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 77 

Anuário: 27 

Anunciante: All-Bran 

Categoria: Jornal 

Título: Se você não come All-Bran diariamente, é bom guardar esse passatempo 

para resolver no banheiro. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Aproveitamento do Meio  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento do meio impresso que permite a interação através 
de escrita, anúncio em forma de palavras cruzadas para se fazer 
no banheiro, no caso de não uso do produto.  
 

3º. NívelSíntese 

dos elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento do meio impresso 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 78 (Campanha) 

Anuário: 27 

Anunciante: Jornal O Povo 

Categoria: Jornal 

Título: 1) 6 de junho de 1944 – Dia D. O Mundo Reage. O Povo 74 anos. O jeito cearense de contar a 

história. 2) 24 de agosto de 1954 – O Fim da Era Vargas. O Povo 74 anos. O jeito cearense de 

contar a história. 3) 21 de junho de 1970 – O Brasil é Tri. O Povo 74 anos. O jeito cearense de 

contar a história. 4) 9 de julho de 1980. João de Deus Visita o Ceará. O Povo 74 anos. O jeito 

cearense de contar a história. 5) 9 de novembro de 1989 – Cai o Muro que Dividia o Mundo. 

O Povo 74 anos. O jeito cearense de contar a história.6) 11 de setembro de 2001 – O Dia em 

que o Mundo Parou. O Povo 74 anos. O jeito cearense de contar a história. 

 
1º. NívelTipificação: Ênfase no Visual  

 

2º. Nível 

Identificação da ideia 

(“como foi dito”) e dos 

elementos de distinção 

criativa: 

Aproveitamento de um fato real (aniversário do jornal cearense) com analogia visual 
entre o estilo dos anúncios e o estilo regional da literatura de cordel.  
 

3º. Nível 

Síntese dos elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento de fato real 

Imagético - Ideia visual 

Ênfase na Diagramação ou na Tipografia  - Referência à arte ou literatura 
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ANUÁRIO 28 – 2004 

 

Acho que a pior coisa para um presidente é escrever a carta do presidente. Temos pouco 

prazo. Um ano, imagine. Temos pouco assunto. Eu sempre acho que nós não fizemos o suficiente. 

E temos este espaço imenso. Mas vamos lá. 

Em primeiro lugar fazemos um retrospecto do que foi o ano. 

Na minha opinião 2002 será lembrado como o ano em que o Brasil escolheu a mudança, o 

ano em que elegemos um metalúrgico de esquerda para Presidente da República. Para mim, um sonho. 

Para o mercado, pânico. Juros, risco-país e dólar altos paralisaram investimentos e verbas 

publicitárias. Se na política a esperança venceu o medo, na economia ela levou uma surra. Em 2002 

também resgatamos nossa auto-estima. Somos pentacampeões mundiais de futebol! A má notícia é 

que até agora, e termino esta carta em junho de 2003, os juros continuam altíssimos. Mas o risco-país 

e o dólar despencaram. Segundo o outro presidente, o da República, estamos prontos para o show do 

crescimento, do desenvolvimento e da justiça social. Não vemos a hora.  

Em segundo lugar esta carta deve elencar o que temos feito no Clube. Por aqui, 2002 

também foi um ano de mudanças e economia. A começar pela nova sede: mudamos para um lugar que 

nós, criativos, merecíamos há muito tempo. Reúne biblioteca, sala de reunião, bar, galeria, escritório. 

E está à disposição dos sócios, dos publicitários, dos futuros publicitários e dos simpatizantes. Outra 

boa notícia, aliás, excelentes notícias, são aquelas que você lê diariamente no Clube On Line. Editado 

pela Laís Prado, o site do Clube recebe agora mais de 500 mil visitas por mês. Um sucesso. Este 

Anuário, como você vai ver, presta algumas homenagens. O Hall da Fama, por exemplo, faz justiça 

com três dos mais importantes criativos brasileiros de todos os tempos, profissionais que ensinaram a 

propaganda brasileira a ser mais inteligente: Armando Mihanovich, Hans Dammann e Sergio Toni. 

Faz homenagem também a Valdir Bianchi, diretor de arte escolhido pela diretoria para fazer milagre: 

unir num livro o bom, o bonito e o barato. E eu, como presidente, presto uma homenagem a todos 

aqueles que, ao contrário de mim, trabalham duro para que o Clube continue, pela vigésima oitava vez 

consecutiva, a preservar a memória da propaganda brasileira e premiar o talento dos nossos bravos 

redatores e diretores de arte: o Giba, diretor executivo, a Ciça, a Dirce, a Carla, a Andréa e o Fábio, 

nosso produtor gráfico, no seu nono Anuário. Juntos, eles cortaram custos, diminuíram a anuidade dos 

sócios em cerca de um terço e baixaram significativamente o preço unitário do Anuário.  

E, com justiça, à Vera Meanda, que depois de doze anos de inestimáveis serviços deixou o 

Clube. 

Em março e abril deste ano, durante o Festival do Anuário, tive, sem trocadilho, uma boa 

impressão: apesar da crise, achei muito bom o nível das peças que compõem este Anuário. O reflexo é 

que o Brasil foi bem em Cannes, conquistando 33 Leões.  

Vocês podem concordar ou discordar de mim nas páginas seguintes. Confira também o 

resultado do Prêmio Anunciante e do Prêmio Sócio. Comparar critérios faz parte da nossa profissão.  

Bom, para terminar, a carta do Presidente deve trazer no finalzinho aquela mensagem de paz, 

amor e esperança no futuro.  

Mas aí é pedir demais. 

 

Carlos Righi - Presidente 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 79 (Campanha) 

Anuário: 28 

Anunciante: Mizuno 

Categoria: Revista 

Título: Mizuno Wave. Tecnologia de amortecimento e estabilidade. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Visual  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Inserção visual da imagem do produto em partes do corpo que 
precisam de amortecimento, passando o principal benefício do 
produto.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Imagético - Ideia visual 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 80 

Anuário: 28 

Anunciante: Sem Parar – Sistema de Pagamento de Pedágios 

Categoria: Jornal 

Título: Sistema de pedágio Sem-Parar. Funciona mais ou menos assim: 

enquanto os outros carros esperam, você passa direto. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Aproveitamento do Meio  
 

2º. Nível 

Identificação da ideia (“como 

foi dito”) e dos elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento do meio impresso: usar as colunas do jornal 
como se fossem filas de pedágio, analogia entre o serviço de 
pagamento automático e a forma convencional.  
 

3º. Nível 

Síntese dos elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento do meio impresso 

Figura de Linguagem (metáfora) 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 81 

Anuário: 28 

Anunciante: Papel Suzano 

Categoria: Jornal 

Título: No primeiro anúncio do nosso cliente, a gente decidiu colocar o produto 

bem grande. Cia. Suzano de Papel e Celulose. A nossa mais recente 

conquista. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Aproveitamento do Meio  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento do meio impresso: exibir página em branco para 
enaltecer o anunciante, fabricante de papéis.  
 

3º. Nível Síntese 

dos elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento do meio impresso 
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ANUÁRIO 29 - 2005 

Uau! 

Sou o primeiro presidente reeleito do Clube de Criação de São Paulo. Em novembro de 

2003, como há muito tempo não se via, houve acirrada disputa na eleição para presidente do Clube, 

com duas chapas inscritas, material de campanha, cobertura da imprensa, corrida por procurações, 

mesa de apuração de votos, cabos eleitorais e torcida mais ou menos organizada. O Clube merece 

tanto interesse. E eu agradeço a confiança depositada na urna. 

De volta ao trabalho, já em janeiro de 2004, resolvemos o primeiro pepino da nova gestão: 

com a ajuda de nossos advogados e conforme exigências das leis brasileiras, atualizamos nosso 

estatuto. E este novo estatuto foi aprovado pelos sócios na mesma noite em que eles escolheram os 

trinta jurados do Festival do Anuário, realizado em abril do mesmo ano. O resultado deste Festival está 

nas páginas deste Anuário e reflete o ano anterior, um ano de economia praticamente estagnada. O 

primeiro quarto do governo Lula não trouxe o prometido espetáculo do crescimento ao país. E a 

esperança, se não venceu o medo, no máximo arrancou um empate bem vagabundo. Mas este 

vigésimo nono Anuário mostra maturidade profissional e capacidade de superação típicas dos 

brasileiros, o povo mais criativo do planeta. 

Como o assunto é história e criatividade, neste Anuário prestamos nossas mais solenes 

homenagens, através do Hall da Fama, a mais três importantíssimos personagens da nossa profissão. 

Carlito Maia foi um pioneiro. E você vai conhecer mais sobre ele lendo o que o Erazê Martinho, que já 

lançou uma biografia sobre o Carlito, escreveu especialmente para o Anuário. Depois vem o Joca, ou 

Joaquim Gustavo Pereira Leite para os leitores de fichas técnicas de antigos Anuários, o brilhante 

redator de 51, uma boa ideia. Quem escreve sobre ele é o Luiz Toledo, ex-presidente do Clube e um 

dos redatores mais bacanas que a propaganda já abrigou. E que mostrou sua pasta pela primeira vez, 

adivinhem, justamente para o Joca. O mesmo Joca citado por Adoniran Barbosa em Saudosa Maloca, 

informação preciosíssima que obtivemos graças à Ana Clélia Quarto. E tem ainda o Jarbas José de 

Souza, que, por causa desta homenagem, já virou meu amigo. O Jarbas também foi presidente do 

Clube, é um dos fundadores desta entidade, fez o primeiro Anuário, bancou o terceiro, foi dono de 

agência. E, por isso ele está aqui, é um dos diretores de arte mais sensacionais da nossa história. Vale a 

pena ir até a sede do Clube só para apreciar os raros exemplares dos três Portfólios que o Jarbas fez 

antes de existirem os Anuários, e doou para o Clube. Estão devidamente restaurados por nós. 

Convidamos seu ex-sócio e sempre cúmplice, o especial Julio Cosi, para escrever sobre ele para nós. 

Que fique bem claro, a escolha do Erazê, do Toledo e do Julio também é uma homenagem do Clube a 

pessoas fundamentais para a nossa profissão. Por fim, nossa última puxada de saco é para o diretor de 

arte eleito pela diretoria para trabalhar de graça para nós: este Anuário foi feito pelo Paulo Pretti. 

Além disso já estamos nos preparando para soprar as trinta velinhas da nossa entidade. 

Convidamos Ignácio de Loyola Brandão para contar num livro a história do Clube. Quem vai fazer a 

direção de arte é J. R. D'Elboux. Criamos também uma categoria especial de sócios, chamada Sócio 

Estrela. São trinta homenageados: ex-presidentes. hall da fama, fundadores do Clube e os primeiros 

sócios. Esperamos todos os anos reuni-los num jantar de confraternização sempre no dia 3 de março, 

nosso aniversário. O primeiro, aliás, já aconteceu na sede do Clube. Dois mil e quatro também será 

lembrado como o ano em que perdemos Alcides Fidalgo e Sylvio Lima. O Alcides foi presidente do 

Clube e o único sócio estrela que eu não conheci. Pena, gostaria de agradecer e contar que ouvi muito 

falar bem a seu respeito. O Sylvio também foi embora. E ele era simplesmente o melhor de todos nós. 

O Sylvio, que sempre se recusou a ser sócio do Clube, agora é uma estrela. A mais brilhante delas. 

Para terminar os agradecimentos inestimáveis a quem trabalhou para que o Clube preste um 

serviço cada vez melhor a seus sócios e ao mercado: o Giba, a Ciça, a Dirce, a Carla, a Andréa, o 

Carlos, a Laís e o Fábio. Muito obrigado a vocês. 

 

Carlos Righi - Presidente 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 82 (Campanha) 

Anuário: 29 

Anunciante: ADD 

Categoria: Revista 

Título: 1) Os braços substituem as pernas tão bem que você nem notou a 

diferença. Contrate: ADD. 2) Os braços substituem as pernas tão bem que 

você nem notou a diferença. Contrate: ADD 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Visual  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Analogia visual entre pernas e braços, para mostrar que eles 
podem exercer função semelhante.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Figura de Linguagem (metáfora) 

Imagético - Ideia visual 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 83 

Anuário: 29 

Anunciante: AKATU 

Categoria: Revista 

Título: Seu descaso é tanto que nem reparou que a imagem está de cabeça para 

baixo. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Visual  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Manipulação por provocação, aproveitando o fato de que uma 
imagem de favela tem pouca diferença quando vista de ponta-
cabeça.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Provocação 

Imagético - Ideia visual 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 84 

Anuário: 29 

Anunciante: Bohemia 

Categoria: Revista 

Título: A sensação que você sente nos dedos logo vai ter o prazer de sentir na 

boca. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Aproveitamento do Meio  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento do meio impresso: página com tratamento 
aveludado, analogia com a característica do produto.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento do meio impresso 

Figura de Linguagem (metáfora) 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 85 (Campanha) 

Anuário: 29 

Anunciante: Fundação Eye Care 

Categoria: Revista e Jornal 

Título: 1) Afivelar o cinto de segurança é muito mais fácil do que aprender braile. Todo ano, mais 

de 500 brasileiros perdem a visão em acidentes de trânsito. Proteja-se. Use sempre cinto de 

segurança. 2) Tomando bastante sol você fica negro como o Ray Charles. E se não usar 

óculos escuros pode ficar cego também. A exposição excessiva ao sol pode causar lesões 

na retina. Proteja-se dos raios ultravioleta. Use sempre óculos escuros. 3) Depois dos 70, 

visite o oftalmologista como quem faz sexo: pelo menos uma vez por ano. 50% das 

pessoas com mais de 50 anos desenvolvem catarata. Previna-se. Consulte o seu 

oftalmologista regularmente. 4) No dia em que proibirem os fogos, os oftalmologistas vão 

soltar foguetes. Todos os anos, centenas de pessoas perdem a visão em acidentes com 

foguetes. Proteja seus olhos, não use fogos. 5) Eles deviam tocar mais blues na sala de 

espera dos oftalmologistas. Pessoas da raça negra têm maior predisposição ao glaucoma. 

Após 35 anos de idade, faça exames periódicos. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Visual  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Produção visual entre ilustração e fotografia em que os olhos, no 
lugar da boca, “dizem” informações importantes para cuidados com 
a visão. 

 

3º. NívelSíntese 

dos elementos de 

distinção criativa: 

Imagético - Ideia visual 

Escolha lexical 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 86 (Campanha) 

Anuário: 29 

Anunciante: Médicos Solidários 

Categoria: Revista e Jornal 

Título: Aos olhos de um Médico Solidário, as pessoas são iguais. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Visual  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Imagens de pessoas em posições polarizadas (empregado/patrão) 
feitas apenas com desenhos anatômicos para mostrar que do 
ponto de vista dos médicos somos todos iguais.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Imagético - Ideia visual 

 

 



406 

 

 

ANUÁRIO 30 

 

Dois mil e cinco é um ano especialmente importante para o Clube de Criação de São Paulo. 

Comemoramos trinta anos com aquele indisfarçável orgulho de quem termina um ciclo e está 

preparado para começar outro. Como presidente, eu me despeço do Clube, com um certo alívio por 

não ter sido apedrejado, com uma certa sensação desagradável do dever cumprido, e com um certo 

gosto amargo na boca de quem poderia ter feito muito mais. 

Enfim, chegamos aqui mais saudáveis do que nunca. Temos uma sede jovem e bonita. 

Inauguramos um site novo e já campeão de acessos e elogios. Fizemos em março uma festa bacana de 

aniversário e de entrega, um pouquinho atrasada, sorry, do 29° Anuário. 

Lançamos A Voz das Estrelas, o livro que conta a história dos trinta anos do Clube, escrito 

pelo Ignácio de Loyola Brandão, layoutado pelo D'Elboux. Elegemos o Cesinha Finamori para fazer 

este 30° Anuário. Chegamos ao sócio número 1000 (eram pouco mais de quatrocentos quando fomos 

eleitos pela primeira vez). Fizemos a revista Pasta. Organizamos aulas e palestras em diversas escolas 

e faculdades de comunicação. Incrementamos sensivelmente nossas relações com outras entidades do 

setor e mudamos de maneira profunda a visão que o mercado tem de nós. Fizemos tudo isso e ainda 

estamos no azul. Nestes quatro anos, pensei no que me deu mais prazer em ser presidente do Clube. 

Chego à conclusão de que foi fazer o Hall da Fama. Homenagear as pessoas que merecem ser 

homenageadas, trazê-las de volta aos Anuários e ao Clube, é emocionante. Este ano pedi uma ajuda 

para todos os sócios estrelas. Mandei a lista de quem já tinha sido escolhido e pedi indicações. Recebi 

sugestões do Washington, do Neil, do Sérgio Toni, do Hans, do Giba, do Ercílio, do Chiesa, do Nelo, 

do Tião Bernardi, do Tião Teixeira, do Mané Zanzoti, do Duailibi, do Luiz Toledo e do Jarbas, nesta 

ordem cronológica. Dessas sugestões, apareceu um campeão de recall: o Sergino. Demorou. O Sergino 

é uma dessas pessoas de quem todo mundo fala com saudade e com um sorriso nos lábios de 

admiração. Foi fundador deste Clube e imediatamente começamos a pensar, o Giba e eu, na pessoa 

que poderia escrever sobre ele. Pensamos no Chiesa e no Nelo, primo dele. Acabei falando com o 

Chiesa, no Brasil, que acabou falando com o Nelo, na Argentina, que fizeram o texto juntos. 

Sensacional. Tive o prazer de falar por telefone com a viúva do Sergino e dar a notícia. Ela ficou 

emocionada, indicou seu neto para receber a estrela dourada. Entregamos o troféu na festa de 

encerramento do Festival do 30º. Anuário, no MuBE. As outras duas pessoas escolhidas e 

homenageadas são o Laerte Agnelli e a Helga Miethke. Marcamos almoço no Piselli, nós três mais o 

Giba. Foi um encontro delicioso. O Laerte escolheu o Júlio Ribeiro para fazer seu texto. E a Helga 

escolheu seu ex-parceiro na DPZ, o Paulo Ghirotti. Acho que vou pedir para o próximo presidente do 

Clube que me deixe cuidar dos próximos Halls da Fama. Termino minha última carta agradecendo 

meus amigos, o Giba, a Ciça, a Dirce, a Laís, o Fábio. E também à Adriana Cury, ao Tião Bernardi e a 

todos os diretores das nossas duas gestões. 

Agradeço igualmente àqueles que depositaram na urna sua confiança em nós, nas duas vezes 

que fomos eleitos. 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, eu vou cobrar.  

 

Carlos Righi - Presidente 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 87 

Anuário: 30 

Anunciante: Skol 

Categoria: Imprensa – Bebidas 

Título: A primeira capa é com a garota da cerveja que desce redondo. Mas, por 

uma questão de imparcialidade, também tem essa daí com a garota da 

cerveja que desce quadrado. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Aproveitamento do Meio  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento do meio impresso: capa falsa bem humorada de 
revista masculina, mostrando uma garota que não desce redondo.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento do meio impresso 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 88 

Anuário: 30 

Anunciante: Touareg Volkswagen 

Categoria: Imprensa - Automotivos 

Título: Estamos dando uma mãozinha para você conhecer o melhor Sport Utility 

do Ano. (Use este lencinho na próxima página.) 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Aproveitamento do Meio  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento do meio impresso: lencinho encartado para 
“limpar” o carro do anúncio que é impresso em acrílico  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento do meio impresso 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 89 

Anuário: 30 

Anunciante: Super Interessante 

Categoria: Imprensa - Mídia 

Título: Como se formam as galáxias? Por que você espirra? 

 
1º. 

NívelTipificação: 

Ênfase no Visual  
 

2º. 

NívelIdentificaçã

o da ideia (“como 

foi dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Formato diferenciado: uso de páginas sequenciais para mostrar 
uma imagem que podem significar coisas bem diferentes: galáxias 
no céu e gotas de espirro.  
 

3º. NívelSíntese 

dos elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento do meio impresso (Sequencial) 

Imagético – Ideia visual 
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ANUÁRIO 31 - 2007 

 

Chegamos ao 31° 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 color code. Apesar de o Erh Ray ter atrasado 

o livro. Graças à Ciça, à Dirce e ao Giba. 

 

Apesar do Presidente Eduardo Martins 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 90 

Anuário: 31 

Anunciante: Vick 

Categoria: Imprensa - Farmacêuticos 

Título: Respire. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Visual  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Analogia visual entre os efeitos do produto (facilitar a respiração) e 
uma fresta na janela, permitida pelo calço da própria embalagem.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Figura de Linguagem (metáfora) 

Imagético - Ideia visual 
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ANUÁRIO 32 - 2008 

 

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 32o. 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 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.  

 

Jáder Rossetto - Presidente 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 91 (Campanha) 

Anuário: 32 

Anunciante: Cepacol 

Categoria: Imprensa 

Título: No meio dos dentes fica muita comida que você não vê. 

 
1º. 

NívelTipificação: 

Aproveitamento do Meio  
 

2º. 

NívelIdentificaçã

o da ideia (“como 

foi dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento do meio impresso: uso da lombada interna da 
revista para “esconder” sujeira, tal e qual acontece com os dentes 
quando não se usa o produto.  
 

3º. NívelSíntese 

dos elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento do meio impresso 
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ANUÁRIO 33 - 2009 

 

Este é o 33° Anuário do Clube de Criação de São Paulo. O livro que traz o melhor da 

propaganda brasileira no último ano. Da publicada e aprovada propaganda brasileira. 

Um livro sem os anúncios e filmes inéditos, uma forma um pouco mais delicada de chamar 

nossos Gasparzinhos. Lindos e super criativos, mas que tinham como única função nos iludir. Aliviar 

nosso dia-a-dia de pesquisas, clientes medrosos e briefings medíocres. 

Precisávamos encarar a realidade. Aumentar a altura do sarrafo e levar para as salas de 

reunião as campanhas mais criativas que somos capazes de produzir. Vamos fugir da armadilha de se 

contentar com o medíocre para compensar depois com a frase: "Tudo bem, a gente faz para prêmio." 

A criação só terá valor se os nossos clientes perceberem que somente através de uma grande 

ideia se entorta um gráfico de vendas para cima. Que uma grande ideia diferencia uma marca da outra. 

Que criatividade funciona sem precisar desperdiçar milhões de mídia em campanhas déjà vu, com 

jingles meia-boca e filmes recheados de clichês e fórmulas prontas. 

Este livro é um começo. E este começo foi duro. Das 4.169 peças inscritas, só 269 

conseguiram entrar, 14 levaram prata e só 5 mereceram ouro. 

Este foi o júri mais rigoroso de todos os tempos. Por isso, este Anuário traz o rigor como 

tema, permitindo que você mesmo continue o trabalho do júri, recortando fora as páginas de que você 

não gosta. 

Divirta-se, afinal esse Anuário é seu. 

 

Marcello Serpa - Presidente 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 92 (Campanha) 

Anuário: 33 

Anunciante: Mackenzie 

Categoria: Imprensa – Escolas e Cursos 

Título: 1) Engenheiros, Inventores, Pintores – Leonardo Da Vinci. Conhecimento 

a mais é o que diferencia você dos outros. Faça pós-graduação no 

Mackenzie. 2) Jornalistas, Cientistas, Diplomatas – Benjamin Franklin. 

Conhecimento a mais é o que diferencia você dos outros. Faça pós-

graduação no Mackenzie. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Visual  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Composição visual contendo imagens de celebridades agrupadas 
em círculos por especialidades, na intersecção desses círculos 
ficam só os diferenciados.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Imagético - Ideia visual 
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ANUÁRIO 34 (embora a carta mencione que houve voto aberto para a escolha do júri, no descritivo 

das primeiras páginas (sem número) é mencionado que o júri foi convidado pela diretoria) 

 

Com essa carta, eu termino meu mandato de dois anos à frente da diretoria do CCSP. 

Como despedida, seria esperado escrever um texto enaltecendo muito o que fizemos, 

"esquecer" de mencionar o que não conseguimos e passar o bastão para a nova diretoria que assume o 

Clube no ano que vem. 

Bem, vou começar correspondendo às expectativas e falando bem de nós mesmos. 

Fizemos muita coisa e o fizemos rápido. Mudamos radicalmente a maneira de como se julga 

o Anuário. Desde a escolha do júri, ao voto aberto e à exigência de comprovantes de veiculação e 

cartas de autorização dos clientes para todas as peças que conseguem passar pelo funil. 

Isso tudo, dois anos antes de os oportunistas de plantão terem se aproveitado de um fato, 

infelizmente, bastante corriqueiro em nossa indústria e o transformassem numa caça às bruxas 

mundial. 

Uma caça em que muitos dos caçadores voam há anos de vassoura pelos festivais mundo 

afora. 

Fomos duros na exigência de comprovação e por isso pagamos o alto preço da redução de 

inscrições. Mas o fizemos não para banir criativos ou agências, mas sim porque simplesmente 

reconhecemos que algo precisava mudar. Sem hipocrisia ou falsas demonstrações de surpresa. 

Trouxemos alguns dos melhores criativos do mundo para falar aos sócios gratuitamente. De 

Craig Davis, antes de assumir a presidência do Festival de Cannes, ao Chuck Porter. Abrimos o Clube 

para discussões sobre o futuro, espaço para estagiários nas agências, digitalizamos a revista Pasta e 

demos festas que mereceram ser chamadas de tais. 

Acho que conseguimos transformar o CCSP On-line de um site de Clube num veículo 

fundamental para a informação sobre criação e propaganda do país. 

Mas acredito que o mais importante de tudo que conseguimos foi resgatar um pouco da 

reputação que havia sido perdida por anos de inércia. 

Para essa carta de despedida não ser tão previsível, em vez de esquecer o que não fizemos, 

segue uma pequena lista das coisas que acho que poderíamos ter feito. Trazer para a diretoria os 

designers, web designers, editores de revista, profissionais do marketing direto e promocional, 

fotógrafos e diretores de cinema. A propaganda deixou de ser um clube fechado de diretores de arte e 

redatores. Ficou muito maior que nós. E assumir isso é assumir um Clube mais forte, mais poderoso. 

Trazer mais profissionais de fora para trocar experiências com os sócios. 

Trazer os estudantes para o Clube por meio de concursos e workshops com profissionais do 

mercado. 

Enfim, há muito mais que poderá ser feito. Torço pelo sucesso de vocês que irão assumir e 

novamente me coloco à disposição para contribuir no que for necessário para que a nossa profissão 

ganhe mais e mais relevância. 

Muito obrigado à diretoria, à Ciça, à Laís, ao Giba e a todos que fazem o Clube acontecer. 

E aos muitos calos que pisei eu ofereço minhas desculpas. 

 

Marcello Serpa - Presidente 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 93 (Campanha) 

Anuário: 34 

Anunciante: Caminhões Volkswagen 

Categoria: Imprensa - Automotivos 

Título: Caminhões Volkswagen 

 1º. Nível Tipificação: Ênfase no Visual  
 

2º. Nível 

Identificação da ideia 

(“como foi dito”) e 

dos elementos de 

distinção criativa: 

Analogia visual entre o tipo de caminhão que o anunciante produz e o uso 
indicado para ele.  
 

3º. Nível 

Síntese dos elementos 

de distinção criativa: 

Figura de Linguagem (metáfora) 

Imagético - Ideia visual 
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ANUÁRIO 35 

 

Eu acredito em criatividade. Muito mais do que em balelas de reuniões. Muito mais do que 

na punhetação mental em torno de questões que nada mais são do que um subterfúgio para proteger o 

próprio rabo. Quando você espreme, é a criação que sobra. Mais do que politicagem barata. Mais do 

que lobby em almoços e jantares. É nisso que eu acredito, é isso que eu defendo, é por isso que eu 

luto. Só aceitei virar Presidente do Clube de Criação de São Paulo por ter nas vísceras o pensamento 

criativo. 

Uma boa ideia é uma bomba atômica. Destrói o que passa pela frente. Faz os reis do "Meu 

medo é que" tremerem. É algo genuíno. A força de uma ideia é nitroglicerina pura. Não importa a 

mídia. Ideia é ideia. 

Eu não tenho medo do novo. Me adapto. Não tenho medo de ouvir "Não". Cresci ouvindo. 

Tenho poucos vícios. Criar é um que não abro mão. Por mais que futilidades atravessem meu 

cotidiano, preciso de um tempo para seduzir e fazer a tal ideia se despir diante de mim. Ela precisa ser 

cortejada. Ideia é uma palavra feminina, não se entrega fácil. 

Não sei de onde vem, só sei para onde vai: preencher a página branca. E por mais que às 

vezes você aponte para lua e olhem para o seu dedo, por mais que tentem enquadrá-la, criar fórmulas 

absurdas, debatê-la em salas espelhadas na companhia de coxinhas e bigodudas, nunca hão de matá-la. 

Este livro é um ato de adoração a ideia. Ela é a nossa pastora. Nada nos faltará. 

 

Eduardo Lima – Presidente 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 94 (Campanha) 

Anuário: 35 

Anunciante: Havaianas 

Categoria: Imprensa – Técnica: Direção de Arte 

Título: 1) When two colors are mixed, they make a new pair of Havaianas. 2) 

Havaianas. Like riding in a convertible for your feet. 3) Havaianas are 

made of rubber. Perfect for erasing fashion rules. 4) Brazilian joy, color 

and comfort. No passport 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Visual  

 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Composição visual entre ilustração e fotografia, fazendo referência ao processo 

de produção do produto (maleabilidade/plasticidade da borracha), títulos usam 

palavras com duplo-sentido (borracha/apagar).  

 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Imagético - Ideia visual - Observação: peças premiadas em categorias técnicas – 

como o caso desta – acabam por facilitar a identificação dos elementos, mas 

acreditamos que não anule esse procedimento. Por esse motivo, mantivemos em 

nossa empiria. 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 95 

Anuário: 35 

Anunciante: Pinacoteca 

Categoria: Imprensa – Técnica Texto 

Título: Apêndice, um injustiçado. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Textual  
 

2º. Nível 

Identificação da ideia (“como 

foi dito”) e dos elementos de 

distinção criativa: 

Long copy contando a história do artista, em exposição, a partir de 
um fato curioso: retirada de seu apêndice.  
 

 

3º. Nível 

Síntese dos elementos de 

distinção criativa: 

Texto Narrativo (Long Copy)  

Observação: peças premiadas em categorias técnicas – como o caso desta – 

acabam por facilitar a identificação dos elementos, mas acreditamos que não 

anule esse procedimento. Por esse motivo, mantivemos em nossa empiria. 
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ANUÁRIO 36 - 2012 

 

O que eu vejo é a morte da intuição. Lentamente. Morosamente. Como só uma burocracia 

competente e aplicada consegue executar. 

A papelada corre nos trâmites administrativos das mesas de compras. Na formalidade 

extrema do regulamento das pesquisas. 

Pelos excessos de hierarquias sem lógica dentro de agências e clientes. 

É uma burocracia precisa. Kafkiana. Pensada em cada detalhe. Pautada pelo medo. A ponto 

de minar a intuição de tal forma que não sobre nada. 

Do jeito que a coisa vai, daqui a pouco uma ideia terá que ser apresentada em três vias, com 

autenticação mecânica, selo de garantia “não vai dar merda” ao lado da certidão de nascimento e RG. 

Não falta muito. Já vi muitos abusos. Tantos quantos vários dedos, de várias mãos. Abuso do 

by the book, abuso do brand linkage, abuso nas salas de comando. E as leis variam de acordo com os 

interesses. Mais um golpe sujo da burocracia. 

Está cada vez mais chato. E não adianta correr atrás dos órgãos competentes. 

Eles são incompetentes. 

 

Eduardo Lima - Presidente 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 96 (Campanha) 

Anuário: 36 

Anunciante: Billboard 

Categoria: Imprensa – Formatos Convencionais 

Título: Música. Entenda do que é feita. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Visual  
 

2º. Nível 

Identificação da ideia 

(“como foi dito”) e 

dos elementos de 

distinção criativa: 

Analogia visual entre os múltiplos pigmentos de cores usados em composição gráfica, e as 

múltiplas tonalidades que influenciaram determinado artista.  
 

3º. Nível 

Síntese dos elementos 

de distinção criativa: 

Imagético - Ideia visual 

Figura de Linguagem (metáfora) 
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ANUÁRIO 37 

 

Ideias. 

Saber para onde elas vão é fácil: gaveta ou ar. 

Mas de onde elas vêm? 

Posso chutar. 

Nascem num lugar distante, profundo, lindo e puro. 

Alguns desfrutam de suas maravilhas. Outros o destroem completamente. 

O preço para virar um adulto respeitável e careta. 

Este livro é uma ode ao mundo mágico da criança interior. 

O Reino das Ideias. 

Um lugar onde as assombrações prazo, ansiedade e pressão devem ser expurgadas. 

O bicho-papão das ameaças de tirar a conta deve ficar quietinho, debaixo da cama ou dentro 

do armário. 

Aqui é proibido proibir. É para ficar leve, sem vícios, sem regrinhas. 

É onde devemos comer pipoca, tomar sorvete e, principalmente, brincar. 

 

Eduardo Lima - Presidente 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 97 (Campanha) 

Anuário: 37 

Anunciante: Seguro Auto Nissan 

Categoria: Imprensa – Formatos Convencionais 

Título: Em caso de (...) Seguro Auto Nissan.  

1) Pó de madeira. 2) Pipoca. 3) Bolhas 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Visual  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Analogia visual entre a vulnerabilidade do carro que não tem o 
seguro anunciado e um carro mostrado como sendo feito de 
materiais diversos (madeira, milho de pipoca, sabão em pó) 
quando ele encontra um obstáculo (cupim, fogo, água).  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Figura de Linguagem (metáfora) 

Imagético - Ideia visual 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 98 (Campanha) 

Anuário: 37 

Anunciante: Billboard 

Categoria: Imprensa – Técnica Direção de Arte 

Título: 1) Tipologia Michael Jackson 2) Tipologia Madonna. 3) Tipologia Jimi Hendrix. 4) 

Tipologia Iron Maiden. 5) Tipologia Lady Gaga 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Visual  
 

2º. Nível 

Identificação da ideia 

(“como foi dito”) e 

dos elementos de 

distinção criativa: 

Uso de tipografia, com “família de fontes” desenhadas a partir de elementos que 

influenciaram a carreira de ídolos da música.  
 

3º. Nível 

Síntese dos elementos 

de distinção criativa: 

Imagético – Ideia visual 

Ênfase na Diagramação ou na Tipografia 

 

Observação: peças premiadas em categorias técnicas – como o caso desta – acabam por 

facilitar a identificação dos elementos, mas acreditamos que não anule esse procedimento. 

Por esse motivo, mantivemos em nossa empiria. 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 99 

Anuário: 37 

Anunciante: Corinthians 

Categoria: Imprensa – Técnica Texto 

Título: Vencemos o Brasileirão. O que isso não muda? 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Textual  
 

2º. Nível 

Identificação da ideia 

(“como foi dito”) e 

dos elementos de 

distinção criativa: 

Long copy sobre o título conquistado pelo Corinthians, como parte da campanha integrada 

República Popular do Corinthians  
 

3º. Nível 

Síntese dos elementos 

de distinção criativa: 

Texto Narrativo (Long Copy) 

 

Observação: peças premiadas em categorias técnicas – como o caso desta – acabam por 

facilitar a identificação dos elementos, mas acreditamos que não anule esse procedimento. 

Por esse motivo, mantivemos em nossa empiria. 
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ANUÁRIO 38 – 2014 

 

Percebo que a insatisfação é algo que atormenta o ser humano, Está embrenhada. E latente. 

Pulsa. Aprendi que é impossível agradar a todos. Paciência. É do jogo. O tema deste livro vai ao 

encontro disso. 

E a oportunidade de você, insatisfeito com tudo ou com apenas algo que julgue inapropriado 

ou injusto, fazer justiça de próprio punho. 

Depois você pode fotografar; reclamar no Face, Twitte; Instagram ou demais adjacentes. 

Expurgue o que está dentro de você. 

Aprendi, com o grande Nelson Rodrigues, que aquilo que você não diz apodrece dentro de 

você. 

Aqui está a sua redenção. 

Agora é só sujar as mãos de sangue. 

 

Eduardo Lima - Presidente 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 100 (Campanha) 

Anuário: 38 

Anunciante: Forbes 

Categoria: Imprensa – Formatos Convencionais 

Título: 1) O mundo sem Mark Zuckerberg. 2) O mundo sem Tiger Woods. 3) O 

mundo sem Richard Branson. 4) O mundo sem Bill Gates. 5) O mundo 

sem Donald Trump. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Visual  
 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Usar a estética dos designs de infográficos que circulam pela 
internet para mostrar de forma bem humorada a falta que os 
grandes bilionários fariam ao mundo, caso eles não existissem.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Imagético – Ideia visual 

Ênfase na Diagramação ou na Tipografia 
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ANUÁRIO 39 - 2015 

 

Há quanto tempo você não folheia um Anuário? 

Essa pergunta tem aparecido como uma espécie de assombração nas reuniões de diretoria do 

Clube. E se há, como senso comum, a certeza de que este símbolo segue relevante como celebração do 

que melhor se produziu no ano, e como registro histórico da nossa criatividade, é perturbador que ele 

ocupe um tempo cada vez menor nas nossas vidas. 

Nenhum mistério sobre as razões do fenômeno: o "Anuário" acontece ao longo do ano, nos 

sites, nas páginas do Facebook, nos blogs especializados, no próprio site do Clube de Criação. E aí 

vem o Festival, o júri, a cerimônia de premiação, o novo Anuário, comenta-se, discute-se, folheia-se e 

em uma semana ele vai pra estante (ou para o desktop) e tchau. 

Este foi o desafio proposto: criar um Anuário que acontecesse de fato no dia a dia das 

pessoas, uma peça viva e contemporânea que não tivesse a vida de um cometa, incrivelmente brilhante 

por um tempo limitado, mas de uma estrela. 

Use este Anuário, comente-o, critique-o, adicione sua visão crítica a cada uma das peças que 

o compõe. Alimente diariamente a luz desta estrela, 

 

Fernando Campos - Presidente 

 



430 

 

 

 
IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 101 

Anuário: 39 

Anunciante: Europa Filmes (Filme Faroeste Caboclo) 

Categoria: Imprensa – Formatos Convencionais 

Título: Treta por rabo se saia termina em tiros. 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Aproveitamento do Meio  

 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento do meio impresso, fazendo uma replica do Jornal Noticiais 

Populares para divulgar a trama de um longa-metragem com crimes passionais.  

 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Aproveitamento do meio impresso 

Texto Narrativo (Long Copy) 
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ANUÁRIO 40 – 2016  

 

Quarenta anos. 

Quantas empresas, guerras, movimentos, invenções, modas, palavras, tendências, doenças, 

bandas nascem e morrem em quarenta anos? 

Pouca coisa dura. Em quarenta anos, praticamente tudo o que há ao redor perde o prazo de 

validade. O que nos faz procurar as principais características do que de fato é capaz de durar quarenta 

anos. Ou mais. 

E aí encontramos o essencial. E o recorrente, que na maioria das vezes é apenas uma 

consequência de ser essencial. Coisas que se referem ao centro dos nossos medos, alegrias, angústias, 

enfim, ao centro de nós mesmos. E por isso mesmo voltam sempre, com novas formas, novas cores, 

mas íntegras na sua essência. 

Claro, nem tudo o que está nesses quarenta livros durou. Mas faça uma experiência: abra 

aleatoriamente uma página desses livros. De novo. E de novo. Faça isso repetidas vezes e perceba a 

frequência com que se depara com algo vivo, coerente, relevante. Agora abstraia a forma (porque – 

lembra? – as modas morrem antes dos 40) e perceba como a frequência aumenta ainda mais. Eu fiz a 

experiência, e me emocionei. Porque esse é o legado de quarenta diferentes grupos de pessoas que se 

dispuseram à inglória tarefa de selecionar o essencial, o que traz dentro de si a rara capacidade de 

sobreviver ao tempo. 

Este livro é uma homenagem aos autores de cada uma dessas ideias que sobreviveram até 

aqui. 

Que vivam para sempre. 

 

Fernando Campos - Presidente 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 102 

Anuário: 40 

Anunciante: Pinacoteca 

Categoria: Imprensa – Técnica Texto 

Título: Dizem que o sono é sagrado 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Híbrido (equilibrado entre textual e visual)  
Ênfase no Textual 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Long copy sobre o sono, para divulgar a obra do artista que faz 
esculturas realistas inspiradas no corpo humano e tem entre suas 
obras a escultura de um homem dormindo.  
 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Texto Narrativo (Long Copy)  

Observação: peças premiadas em categorias técnicas – como o caso desta – 

acabam por facilitar a identificação dos elementos, mas acreditamos que não 

anule esse procedimento. Por esse motivo, mantivemos em nossa empiria. 
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IDENTIFICAÇÃO | PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Peça: 103 (Campanha) 

Anuário: 40 

Anunciante: Pinacoteca 

Categoria: Imprensa – Técnica Direção de Arte 

Título: MUECK 

 
1º. Nível 

Tipificação: 

Ênfase no Visual  

 

2º. Nível 

Identificação da 

ideia (“como foi 

dito”) e dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Campanha visual com direção de arte bem cuidada para divulgar a exposição do 

artista que faz esculturas realistas inspiradas no corpo humano, mantendo as obras 

em destaque que por si só já valorizam as peças.  

 

3º. Nível 

Síntese dos 

elementos de 

distinção criativa: 

Ênfase na Diagramação ou na Tipografia 

 

Observação: peças premiadas em categorias técnicas – como o caso desta – 

acabam por facilitar a identificação dos elementos, mas acreditamos que não 

anule esse procedimento. Por esse motivo, mantivemos em nossa empiria. 
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ANEXO 1 

 

ENTIDADES DE CLASSE 

Fonte: http://www.aba.com.br/sobre-a-aba/entidades-afins 

Acesso feito em 20 de dezembro de 2016 

ABA - Associação Brasileira de Anunciantes 

www.aba.com.br 

Abap BA – Associação Brasileira de Agências de Publicidade – Capítulo Bahia 

www.abap-ba.com.br 

Abap MG – Associação Brasileira de Agências de Publicidade – Capítulo Minas Gerais 

www.abap-mg.com.br 

Abap RJ – Associação Brasileira de Agências de Publicidade – Capítulo Rio de Janeiro 

www.abap-rio.com.br 

Abap GO – Associação Brasileira de Agências de Publicidade – Capítulo Goiás 

www.abapgo.com.br 

ABDOH - Associação Brasileira de Mídia Digital Out Of Home 

www.abdoh.com.br 

ABEDESIGN - Assoc. Brasileira de Empresas de Design 

www.abedesign.org.br 

ABEMD - Associação Brasileira de Marketing Direto 

www.abemd.org.br 

ABEP - Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa 

www.abep.org 

ABERT - Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão 

www.abert.org.br 

ABIGRAF - Associação Brasileira da Indústria Gráfica 

www.abigraf.org.br 

ABIMIP - Assoc. Bras. Da Ind. De Medicamentos Isentos de Prescrição 

www.abimip.org.br 

ABIT - Brazilian Textile And Apparel Industry Association 

www.abit.org.br 

ABMN - Associação Brasileira de Marketing e Negócios 

www.abmn.com.br 

ABMR&A - Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócios 

www.abmr.com.br 

ABP - Associação Brasileira de Propaganda 

www.abp.com.br 

ABPI - TV - Associação Brasileira de Produtores Independentes de Televisão 

www.abpitv.com.br 

ABRA – Associação Brasileira de Radiodifusores 

www.abra.inf.br 

ABRACOM - Assoc. Brasileira das Agências de Comunicação 

www.abracom.org.br 

ABRAFORM - Associação Brasileira das Indústrias de Formulários e Documentos de Gerenciamento 

www.abraform.org.br 

ABRAFOTO - Assoc. Bras. Dos Fotógrafos de Publicidade 

www.abrafoto.org 

ABRE - Associação Brasileira de Representantes de Veículos de Comunicação 

www.abre.inf.br 

http://www.aba.com.br/sobre-a-aba/entidades-afins
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ABTA- Associação Brasileira de Televisão por Assinatura 

www.tvporassinatura.org.br 

ABTG - Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica 

www.abtg.org.br 

ACIRP - Associacão Comercial e Indl. De Ribeirão Preto 

www.acirp.com.br 

ACSP  - Associação Comercial de São Paulo 

www.acsp.com.br 

ADVB - Associação dos Dirigentes de Vendas de Marketing do Brasil 

www.advbfmb.org.br 

AESP - Assoc. de Emiss. De Rádio e TV de São Paulo 

www.aesp.org.br 

ALAP - Assoc. Latinoamericana de Agências de Publicidade 

www.alap.com.br 

AMPRO - Associação de Marketing Promocional 

www.ampro.com.br 

ANATEC - Associação Nacional dos Editores de Publicações Técnicas 

www.anatec.org.br 

ANEPO - Assoc. Nac. das Empresas de Publicidade em Ônibus 

www.aragaobus.com.br/anepo/ 

ANER - Associação Nacional dos Editores de Revistas 

www.aner.org.br 

ANJ - Associação Nacional de Jornais 

www.anj.org.br 

APP - Associação dos Profissionais de Propaganda 

www.appbrasil.org.br 

APRO - Associação Brasileira da Produção de Obras Audiovisuais 

www.apro.org.br 

APROSOM 

www.aprosom.com.br 

ARP - Associação Riograndense de Propaganda 

www.arpnet.com.br 

ASBP&M – Associação Brasileira de Pesquisadores de Mercado Opinião e Mídia 

www.sbpm.org.br 

Associação Parceria Contra Drogas 

www.contradrogas.org.br 

CENP- Conselho Executivo das Normas-Padrão 

www.cenp.com.br 

Central de Outdoor 

www.outdoor.com.br 

CIESP - Confederação das Indústrias do Estado de São Paulo 

www.ciesp.org.br 

Clube de Criação de São Paulo 

www.ccsp.com.br 

CNI - Confederação Nacional da Indústria 

www.cni.org.br 

CNP - Conselho Nacional de Propaganda 

www.cnp50anos.com.br 

CONAR - Cons. Nac. de Auto-Regulamentação Publicitária 

www.conar.org.br 
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Confederação das Associações Comerciais Empresariais do Brasil 

www.cacb.com.br 

Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crimes  

www.unodc.org/southerncone/ 

ESPM - Escola Superior de Propaganda e Marketing 

www.espm.br 

FAC - Fórum do Audiovisual e do Cinema 

www.facforum.com.br 

Federação do Comércio de São Paulo 

www.fecomercio.com.br 

Fenapex – Federação Nacional da Publicidade Exterior 

www.fenapex.org.br 

FENAPRO- Federação Nacional de Agências de Propaganda 

www.fenapro.org.br 

FGV- Fundação Getúlio Vargas 

www.fgv.br 

FIESP - Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

www.fiesp.org.br 

Grupo de Mídia 

www.gm.org.br 

IAB Brasil- Interactive Advertising Bureau Brasil 

www.iabbrasil.org.br 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

www.ibge.gov.br 

IBOPE 

www.ibope.com.br 

Instituto Ethos - Empresas Responsabilidade Social 

www.ethos.org.br 

Instituto Palavra Aberta 

www.palavraaberta.org.br 

Instituto São Paulo Contra a Violência 

www.ispcv.org.br 

IVC - Instituto Verificador de Circulação 

www.ivc.org.br 

Patri - Políticas Públicas Relações Institucionais e Governamentais Ltda 

www.patri.com.br 

SEBRAE 

www.sebrae.com.br 

Sepex - Sindicato das Empresas de Publicidade Exterior  - SP 

www.sepexsp.com.br 

SINAPRO - SP 

www.sinaprosp.org.br 

Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual 

www.sicavrj.org.br 

Sindilojas - SP - Sind. Dos Lojistas do Comércio de São Paulo 

www.sindilojas-sp.org.br 
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ANEXO 2 - PRINCIPAIS PREMIAÇÕES DE CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA 

 

Art Director Club  

Criado em 1920, Estados 

Unidos 

Criado pelos profissionais de Nova York que trabalhavam com a parte 

imagética das peças. Em 1996 a premiação criou a categoria ADC 

Young Guns para premiar jovens publicitários com menos de 30 anos. 

http://adcglobal.org/ 

Cannes Lions 

International Festival of 

Creativity 

Criado em 1954, França 

Inspirado no famoso Festival de cinema de Cannes, foi criado pelos 

profissionais de publicidade que queriam premiar também comerciais. 

Posteriormente, o prêmio foi se estendendo às peças de todos outros 

formatos até se tornar a premiação mais consagrada em todo o mundo. 

https://www.canneslions.com/ 

Clio Awards 

Criado em 1959,  

Estados Unidos 

Criado por Wallace A. Ross, para reconhecer a excelência criativa no 

campo da propaganda. A premiação teve vários proprietários, ao longo 

de sua longa história e é considerada até hoje uma das mais 

importantes da publicidade internacional. 

http://www.clioawards.com/ 

D&AD 

Criado em 1962, 

Inglaterra 

Criado com a proposta de avaliar e premiar peças cujo destaque 

criativo estava associado às áreas de Design e de Direção de Arte, foi 

ao longo de sua história, abarcando a todos os demais recursos de 

criatividade. 

http://www.dandad.org/ 

FIAP Awards - Festival 

Iberoamericano de 

Publicidad 

Criado em 1969, 

Argentina 

Premiação que busca permite a participação apenas de países da 

América Latina, mais Portugal e Espanha.  

http://www.fiapawards.com/ 

Clube de Criação  

Criado em 1975, 

Brasil 

Premiação que publica desde sua criação um anuário contendo o que os 

profissionais de criação legitimados pelo campo julgam de “melhor”. 

Ao longo de sua história, a premiação se consagrou no mundo todo 

como referência legitimadora da criação publicitária. 

http://www.clubedecriacao.com.br/ 

El Ojo de Iberoamérica 

Criado em 1998, 

Argentina 

 

O primeiro festival internacional com um critério e um olhar latino de 

publicidade, comunicação e entretenimento. Em cada uma de suas 

edições, a premiação reúne o talento e o espírito latino em projetos que 

integram o mundo. 

http://www.elojodeiberoamerica.com/ 

Young Guns Awards 

Criado em 2001 

Estados Unidos 

 

Criado por Kristian Barnes, Jason Williams e Michael Kean, com o 

objetivo de reconhecer globalmente jovens talentos na área de criação 

publicitária. 

http://www.ygaward.com/ 

Wave Festival Latino-

Americano de 

Criatividade  

Criado em 2008, Brasil 

 

Promovido pelo Jornal Meio & Mensagem, premia os trabalhos mais 

originais e criativos dos profissionais da indústria da comunicação da 

América Latina e mercado hispano-americano. 

http://www.wavefestival.com.br/ 

http://www.elojodeiberoamerica.com/
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Anexo 3 
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