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RESUMO 

 

 

 O fim do século XX e o início do século XXI é um período importante para os 

estudiosos do campo da comunicação, pois, a partir dessa época, configuram-se algumas 

transformações bastante significativas na sociedade contemporânea, resultando em mudanças 

culturais tanto dos cidadãos, como da iniciativa privada e do governo. Partindo dessas 

transformações, esta pesquisa visa promover uma reflexão multiperspectívica (KELLNER, 

2004), articulando o estudo da cultura contemporânea para entender como a sociedade do 

consumo está refletindo e refratando seus valores e sua práxis social diante do discurso da 

sustentabilidade e do conceito de cidadania, com as proposições dos estudos da cibercultura, 

que concebe o ciberespaço como ambiente de mobilização dos atores sociais, na construção 

de uma cultura participativa (JENKINS, 2009). Em razão da amplitude do estudo, utiliza-se 

uma abordagem multimetodológica combinando pesquisa bibliográfica, observação 

participativa de caráter netnográfico e pesquisa documental, tendo como objetivo a 

compreensão das múltiplas estratégias discursivas que compõem a consolidação de uma 

marca institucional. Para compor uma análise cultural e mercadológica do tema estudado, 

enfocamos mais especificamente estratégias do Banco do Planeta, do Bradesco. 

 

 

Palavras-chave: comunicação e consumo, cibercultura, sustentabilidade, responsabilidade 

social, marca institucional. 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

The end of the XX century and the beginning of the XXI is an important period for the 

scholars of the communication field since from this time on some quite significant 

transformations are shaped in the contemporary society, resulting in cultural changes for both 

the citizens, the private enterprise and the government. Leaving from these transformations, 

this study aims to promote a multiperspective reflection (KELLNER, 2004), articulating the 

study of contemporary culture to understand how the society of the consumption is reflecting 

and refracting values and social praxis considering the speech of sustainability and the 

concept of citizenship, with the propositions of the studies of the cyberculture which 

conceives the cyberspace like environment of mobilization of the social actors in the 

construction of a collaborative culture (JENKINS, 2009). On account of the amplitude of the 

study, we will do use of a multi methodological approach combining bibliographical inquiry, 

collaborative observation of a netnographic character and documentary inquiry with the 

objective of understanding the multiple discursive strategies that compose the consolidation of 

an institutional brand. To compose a cultural and marketing analysis we study more 

specifically strategies of Bradesco’s Banco do Planeta. 

 

 

key words: communication and consumption, cyberculture, sustainability, social 

responsibility, institutional brand,. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este estudo tem como temática geral a sustentabilidade e a responsabilidade social 

empresarial na sociedade contemporânea. Para desenvolvê-lo, abordamos alguns desafios das 

organizações em investir em ações que contemplem o desenvolvimento sustentável como 

premissa para o fortalecimento e longevidade da marca. Indagamos de que modo as 

estratégias de comunicação utilizadas pelas empresas colaboram para a construção de uma 

imagem corporativa capaz de impor-se e de valorizar seu posicionamento de marca, além de 

criar vínculos emocionais e de confiança com os stakeholders
1
.  

O crescente aumento da complexidade dos negócios, principalmente em decorrência 

do processo de globalização e da velocidade das inovações tecnológicas, tem apontado outros 

caminhos para as empresas conquistarem espaço no mercado e o imaginário dos 

consumidores, cada vez mais conectados à Internet, mais ativos e exigentes nas interações 

com as organizações. Ao exercer pressão junto às empresas e governos, o consumidor-

cidadão começa a adotar uma atitude mais assertiva, no sentido de fazer ouvir suas 

reivindicações, consolidando o papel da sociedade civil nos ditos movimentos ambientalistas 

e de defesa dos direitos do consumidor. 

Por essa razão, nossa análise tem como ponto de partida as décadas de 1980 – início 

do Consenso de Washington
2
, quando a economia passa a ser global e o Estado cede poder 

para a “mão invisível” do mercado – e de 1990, quando o mercado começa a orientar-se mais 

fortemente para os valores imateriais. Nessa transição da ênfase no produto para a ênfase na 

marca, a comunicação passa a ocupar posição estratégica nas organizações, um intelectual 

orgânico dos centros mundiais do poder (IANNI, 2003), pois é ela quem ajudará a criar as 

vinculações emocionais e simbólicas por meio da publicidade, da assessoria de imprensa, da 

                                                 

1
 Rodrigues (2005) explica que o conceito stakeholder foi, originalmente, definido como aqueles públicos de 

relevância tal que, sem o suporte deles, as organizações poderiam deixar de existir. A lista de stakeholders 

incluía, originalmente, os acionistas, empregados, fornecedores, clientes, financiadores e a sociedade (Freeman, 

1984, p. 32 apud Rodrigues 2005). Na bibliografia brasileira, Costa (2002, p. 89 apud Rodrigues, 2005) sugere 

que: “stakeholder pode ser definido como qualquer instituição, pessoa, grupo de pessoas, formal ou informal, 

que tenha algum tipo de interesse que pode afetar ou ser afetado pelo funcionamento, desempenho, 

comercialização, operação, resultados presentes ou futuros da organização em questão”.  
2
 Souza Santos (2005) explica que o consenso hegemônico denominado “consenso neoliberal” ou “Consenso de 

Washington” foi subscrito pelos EUA, Japão e União Europeia em 1980, abrangendo o futuro da economia 

mundial, as políticas de desenvolvimento e especificamente o papel do Estado na economia. Aprofundaremos 

essa reflexão no Capítulo 1 desta dissertação. 
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propaganda institucional, das ações de relações públicas etc. Segundo Naomi Klein (2004, p. 

45):  

 
Segundo o velho paradigma, tudo o que o marketing vendia era produto. De 

acordo com o novo modelo, contudo, o produto sempre é secundário ao 

verdadeiro produto, a marca, e a venda de uma marca adquire um 

componente adicional que só pode ser descrito como espiritual. A 

publicidade trata de apregoar o produto. O branding, em suas encarnações 

mais autênticas e avançadas, trata de transcendência corporativa.  

 

 Outro importante efeito da economia global que diz respeito mais diretamente aos 

objetivos deste estudo é a adoção de práticas de gestão mais éticas e transparentes, em 

comparação aos modelos de gestão focados mais exclusivamente nos lucros. Ganhar o 

mercado e aumentar o marketing share
3
 global exigiu das corporações uma postura 

diferenciada.  

A princípio, o processo globalizante apresentava a virtude da expansão, do aumento da 

lucratividade com a terceirização de mão de obra mais barata, da conquista do mercado nos 

países em desenvolvimento e da ampliação das relações comerciais etc. No entanto, há outro 

lado, que diz respeito ao fato de a sociedade da informação estar mais atenta aos abusos 

empresariais em relação à exploração da mão de obra, ao uso inadequado dos recursos 

naturais (exploração da madeira das matas, contaminação do solo ou, até mesmo, acidentes 

provocados por falta de manutenção em equipamentos, por exemplo), exigindo que as 

empresas busquem formas de gestão mais sistêmicas, que englobem os aspectos econômicos e 

respeitem condições sociais e ambientais, ou seja, que considerem o princípio do 

desenvolvimento sustentável.
4
   

Exemplo dessa transformação foram as consequências e reações após o acidente 

ambiental no Golfo do México envolvendo as empresas British Petroleum, Halliburton e 

Transocean, exemplo recente de desastre corporativo por grave catástrofe ecológica. A 

explosão e conseguinte afundamento no mar da plataforma Deepwater Horizon, administrada 

pela BP, em abril de 2010, provocou 11 mortes e o vazamento de 4,9 milhões de barris de 

                                                 

3
 O conceito de marketing share refere-se à participação de mercado que uma empresa possui em determinado 

segmento, ou no segmento de determinado produto. Sendo assim, marketing share global refere-se ao quanto 

uma determinada corporação transnacional possui de participação de mercado em escala global. 
4
 No ano de 1987, a Comissão Mundial da ONU sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED), 

presidida por Gro Harlem Brundtland e Mansour Khalid, apresentou um documento que ficou conhecido por 

Relatório Brundtland. Nele está contida a definição: "desenvolvimento sustentável é desenvolvimento que 

satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as futuras gerações satisfazerem suas 

próprias necessidades". 
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petróleo no Golfo do México, a pior maré negra na história dos Estados Unidos. O desastre 

ambiental prejudicou a região costeira de vários estados norte-americanos e a BP teve de 

destinar US$ 20 bilhões para um fundo de compensação. 

  O caso gerou tanta repercussão que o presidente Barack Obama, pela primeira vez 

em seu mandato, discursou do salão oval e foi categórico ao afirmar que os danos causados 

pelo vazamento de óleo no Golfo do México devem levar anos para serem totalmente 

resolvidos. Obama cobrou que a empresa se responsabilize pelo impacto que causou e 

disponha de todos os recursos necessários para compensar os trabalhadores e comerciantes 

afetados com a negligência da companhia. Mais do que a queda das ações da BP e do prejuízo 

financeiro em arcar com todos os processos – da retirada do petróleo do mar às ações 

indenizatórias aos trabalhadores e comerciantes locais – o pior dano é a crise de imagem e 

perda de reputação desta organização no mercado. Para a maioria dos norte-americanos
5
 

(59%), seria justo a empresa pagar por todas as perdas financeiras dos habitantes da costa dos 

EUA, mesmo que isso a leve à falência.  

 Lamentavelmente, sabemos que esse é apenas um dentre tantos casos envolvendo 

corporações transnacionais que perdem dinheiro e prestígio perante a opinião pública por 

causa de desastres ambientais provocadas por suas operações. Um exemplo relatado por 

Naomi Klein (2004) é o incêndio da fábrica de brinquedos Kader, em Bangkok, considerado o 

pior incêndio da história da indústria e um marco para a mudança da opinião pública em 

direção a determinadas práticas até bastante comuns em grandes corporações. De acordo com 

a autora, nessa época, houve uma mobilização coletiva por parte da mídia e do público.  

 
a resposta cumulativa às histórias de horror de trabalho nas prisões chinesas, 

às cenas de garotas adolescentes recebendo uma miséria nas maquiladoras 

mexicanas e ardendo em chama em Bangkok foi uma mudança na visão que 

as pessoas do Ocidente têm dos trabalhadores do mundo em 

desenvolvimento. (KLEIN, 2004, p. 362). 

 

 

Percebemos, então, que o discurso da sustentabilidade, oriundo de grupos minoritários 

até então ─ambientalistas, militância anticorporação, movimentos sociais etc ─, começa a 

ocupar espaço „privilegiado‟, conquistar a grande mídia e a agenda internacional, sobretudo, a 

                                                 

5
 A pesquisa de opinião foi encomendada pelo jornal USA Today ao instituto Gallup e foi conduzida entre os 

dias 11 e 13 de junho de 2010.  
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partir da conferência ECO-92
6
. Ao entrar para o mainstream, a sustentabilidade desponta 

como nova tendência para o capitalismo das marcas
7
. 

Nesse contexto, o discurso da responsabilidade social empresarial e do consumo dito 

consciente pode ser entendido como estratégia de negócio e de fortalecimento da imagem 

corporativa e reputação das organizações. A busca por melhor visibilidade da marca pós-

moderna fez com que algumas empresas ocupassem papel mais social e investissem em ações 

outras, que valorizassem sua imagem institucional, criando projetos que atendam aos anseios 

dos stakeholders e da opinião pública e sigam as tendências socioculturais (SEMPRINI, 

2006). Essa premissa é uma das questões norteadoras do nosso projeto.  

Podemos, por isso, perceber que estamos diante de uma sociedade civil mais 

organizada e que o consumidor assume também o papel de cidadão ativo ao reclamar seus 

direitos, não comprar peles de animais em extinção, por exemplo, privilegiar a aquisição de 

materiais orgânicos, não adquirir produtos de empresas que exploram mão de obra infantil ou 

que provocam desgastes ambientais. Assim, analisamos o consumo não como ato de compra 

apenas, mas como mediador das relações sociais quando não somente consumimos objetos, 

serviços e símbolos, mas, por meio do consumo, significamos nossos valores e nos 

distinguimos na sociedade (CANCLINI, 2008). 

Buscamos, dessa forma, promover uma discussão sobre a capacidade dos 

consumidores em fazer uso das novas tecnologias midiáticas, assumindo o papel de 

consumidor conectado socialmente (JENKINS, 2009). Para o autor, “se o trabalho de 

consumidores de mídia já foi silencioso e invisível, os novos consumidores são agora 

barulhentos e públicos” (JENKINS, 2009, p. 47). E as empresas também perceberam a 

importância de estarem na Internet para proporcionar a seus consumidores espaço de 

participação, de interação, de mediação virtual.   

                                                 

6
 A Conferência ECO-92, reunião de cúpula dos governos filiados à ONU – com a presença de 180 chefes de 

Estado – sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, é marco importante para a 

história do movimento ambientalista mundial, em razão das deliberações fundamentais e inovadoras propostas 

em prol do desenvolvimento sustentável. (CRESPO, 2005). 

 
7
 Segundo Fontenelle (2009), a expressão capitalismo das marcas refere-se às corporações que, em resposta aos 

movimentos antimarcas ou de resistência, passaram a absorver o discurso de  maior responsabilidade social e 

fazer dessa a sua nova bandeira de marketing, investindo em ações de cunho socioambiental, na medida em que 

perceberam o lado benévolo de atitudes socialmente responsáveis para a imagem da marca.  
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Esta pesquisa teve como objetivo revelar como a comunicação institucional sobre a 

gestão de responsabilidade social de uma empresa pode contribuir para o fortalecimento de 

uma marca e consolidar, no decorrer dos anos, a reputação de uma organização. O recorte 

proposto foi o estudo das estratégias de comunicação institucional do Bradesco, com foco 

principal na disseminação do discurso da sustentabilidade por meio da plataforma digital 

Comunidade Banco do Planeta. Nossa intenção durante o estudo foi compreender de que 

modo essa rede social online participa do posicionamento da organização diante da temática 

da sustentabilidade e da responsabilidade social empresarial e como contribui para o 

fortalecimento da marca Bradesco. 

Como objetivos específicos, procuramos responder às seguintes questões: será que a 

estratégia corporativa de reunir, em uma única plataforma comunicacional, blog, fóruns de 

discussões, vídeos, fotos, links para comunidades de relacionamento, serve à cultura 

participativa dentro de perspectiva teórica da cultura da convergência (JENKINS, 2009)? Para 

além do ambiente digital, como se dá o discurso da marca Banco do Planeta como 

enunciadora de sentido de sustentabilidade? Que instrumentos de comunicação institucional 

foram utilizados para o lançamento e para a sustentação da campanha Banco do Planeta, a fim 

de agregar valor ao negócio e contribuir para criação de um diferencial no imaginário dos 

públicos?  

A partir da contextualização apresentada, todo o processo de investigação visou 

levantar reflexões sobre três eixos analíticos: primeiramente, abordamos a sociedade do 

consumo sob a perspectiva cultural, quando lançamos mãos de um grupo de autores que 

analisam as novas dinâmicas socioculturais do consumo no cotidiano, à luz da reflexão dos 

processos da globalização e suas consequências na sociedade contemporânea, considerando o 

consumidor como ator social.  

 Por isso, nosso primeiro capítulo, intitulado Globalização, sustentabilidade e práticas 

de consumo, foi elaborado com o objetivo de contextualizar os efeitos da globalização, 

fenômeno entendido aqui tanto em seu aspecto econômico quanto social e comunicacional. 

Levando em conta a ampliação das tensões sociopolíticas na sociedade contemporânea, 

procuramos centrar nossas reflexões sobre a problemática do consumo, pensado em suas 

dinâmicas socioculturais e como ação de cidadania. 

 Para desenvolver o segundo eixo analítico, avançamos nas teorias das gestões de 

responsabilidade social corporativa como novo ethos proposto para o modo como os negócios 

devem ser feitos no mundo contemporâneo. Essas reflexões estão apresentadas no segundo 
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capítulo, intitulado Comunicação corporativa e estratégias discursivas na construção da 

imagem de marca – a responsabilidade social como diferencial competitivo. A discussão se 

centra sobre como o discurso da sustentabilidade e da responsabilidade social empresarial 

podem ser entendidos como estratégia de negócio, de fortalecimento da imagem corporativa, 

despontando como nova tendência para o capitalismo das marcas, já citado anteriormente.  

O terceiro capítulo encerra o último eixo de investigação teórica em direção às 

discussões sobre cibercultura, com foco na cultura participativa (JENKINS, 2009).  Com o 

título de Comunicação e interatividade no ciberespaço – ações corporativas nas redes sociais 

digitais, esse capítulo procura demonstrar como a Internet pode propiciar a formação do 

capital social empresarial por meio de estratégias de comunicação digital que aproximem o 

usuário da marca corporativa no universo online.   

Para tanto, analisamos como as redes sociais e as múltiplas formas de interatividade e 

participação podem colaborar para a construção de uma mobilização sobre a sustentabilidade, 

propiciando uma cultura participativa do consumidor-cidadão na sociedade em rede. Muito 

mais do que ser uma ferramenta digital mercadológica, a Internet é um meio potencial de 

compartilhamento de idéias, participação e ação coletiva e tem modificado o campo da 

comunicação, em especial, da cultura midiática. 

 A partir dessa fundamentação teórica enfocamos nesse estudo a plataforma digital 

Comunidade Banco do Planeta. Nessa direção, analisamos os posts do moderador da 

comunidade e dos usuários que possuem seus próprios blogs dentro da plataforma, os vídeos, 

as fotos, os grupos e fóruns de discussão e alguns rastros de interatividade entre os membros 

da comunidade. Observamos como ocorrem algumas interações na tentativa de verificar se há 

laços fortes ou fracos entre os usuários e se essa plataforma corrobora com a imagem positiva 

da marca Bradesco. Por fim, acreditamos haver confirmada a hipótese de que os 

consumidores-cidadãos estão encontrando na Internet, em particular nessa comunidade, um 

espaço promissor de fala e de ativismo sobre as questões da sustentabilidade. 

Reconhecendo ser a pesquisa desenvolvida apenas o início, pretendemos com essa 

dissertação de mestrado desvelar, ainda que parcialmente, algumas reflexões sobre as relações 

entre comunicação organizacional, sustentabilidade, responsabilidade social empresarial e 

cibercultura, no sentido de compreendermos as estratégias de produção de mensagens 

institucionais que ajudem a construir uma imagem corporativa diferenciada e que visem 

aproximar a marca dos seus públicos de interesse no ambiente digital. 
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Dessa forma, buscamos, com este estudo, contribuir para a formação científica do 

campo da comunicação em sua interface com as práticas de consumo. Consideramos esse 

cruzamento uma rica arena de potencialidades de reflexões e análises, pois a comunicação é 

um campo em constante construção, que se relaciona com várias outras áreas do saber, 

constituída de forma interdisciplinar.  

Entender como essas áreas dialogam em sua pluralidade, refletindo e refratando a 

produção de conhecimentos consolidados, por exemplo, na Economia ─ desenvolvimento 

sustentável; economia “verde” ou de baixo carbono; na Sociologia ─ mediações com o 

consumo simbólico;  na cibercultura ─ interação na Internet, permitiu-nos contextualizar 

nosso objeto de estudo de forma ampla, discutir  aspectos econômicos, sociológicos e de 

comunicação, a fim de compreendermos a centralidade da comunicação na sociedade 

contemporânea.  

 Esta pesquisa insere-se na linha de estratégias de comunicação e produção de 

mensagens midiáticas voltadas  às práticas de consumo do Mestrado em Comunicação e 

Práticas de Consumo da ESPM, sob a orientação da Profª Dra. Gisela Grangeiro da Silva 

Castro, que se propõe a investigar a comunicação e o consumo, a partir das condições de 

produção das mensagens e processos midiáticos comunicacionais, considerando as dimensões 

socioculturais e políticas de comunicação, sobretudo, no ciberespaço. 

 Em razão da amplitude deste estudo, fez-se necessária uma abordagem multi-

metodológica. De acordo com Lopes (2005, p. 109), a construção do campo da comunicação, 

por ser abrangente e mutante, requer o uso de vários métodos, por ter como característica 

referencial a interdisciplinaridade. Em suas palavras: 

 
os métodos se particularizam segundo o desenvolvimento por níveis. A 

sondagem (survey) é tão própria da sociologia quanto o experimento em 

laboratório é da Psicologia, o estudo da comunidade é da Antropologia e a 

análise do discurso é da Semiologia. A Comunicação, que por natureza deve 

recorrer a vários níveis, não teria um só método apropriado. 

 

 

 Partindo desse entendimento, primeiramente, realizamos uma pesquisa bibliográfica 

sob as concepções teóricas sobre o campo da comunicação, globalização, sociedade do 

consumo, sustentabilidade, responsabilidade social empresarial, marcas, cidadania, 

cibercultura, interatividade, redes sociais, dentre outros, apresentada nos capítulos teóricos já 

citados. 
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 Outro procedimento metodológico foi a observação participativa de caráter 

netnográfico da plataforma digital Comunidade Banco do Planeta. As contribuições de 

Simone de Sá (2005), Adriana Braga (2007), dentre outros, foram fundamentais para a sempre 

problemática abordagem da etnografia virtual. Entretanto, reconhecemos que nossa 

abordagem foi de cunho netnográfico e que não realizamos uma etnografia virtual 

propriamente dita, pois não dispusemos de tempo e de recursos humanos e técnicos para fazer 

uma imersão mais profunda e mapear todos os rastros e comportamentos culturais desse 

ambiente digital.  

 Também realizamos pesquisa documental focalizando a campanha institucional do 

Bradesco, a marca mais valiosa do Brasil segundo o ranking da Brand Finance, avaliada em 

R$ 23, 1 bilhões e uma das dez mais valiosas em todo o mundo no setor financeiro
8
. 

Interessou-nos, mais diretamente, examinar as estratégias de comunicação referentes ao 

lançamento do Banco do Planeta. Por isso, foram investigadas as estratégias discursivas 

presentes no filme publicitário institucional e em notícias pautadas pela assessoria de 

imprensa. 

 Dessa forma, acreditamos que o caminho metodológico que combinou os diferentes 

procedimentos citados propiciou-nos maior riqueza e compreensão das múltiplas estratégias 

discursivas que compõem a construção de uma marca institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                 

8
 Segundo o estudo Top 500 Banking Brands, da revista The Banker – o banco ocupa a nona posição das marcas 

mais valiosas do setor. (REVISTA MARKETING: São Paulo, Ed. Referência, edição de abril de 2010) 
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1 GLOBALIZAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E PRÁTICAS DE CONSUMO 

 

 

 A globalização e as novas tecnologias da informação e da comunicação que se 

firmaram a partir da década de 1970 têm sido alvo de vários estudos no campo das Ciências 

Sociais, sobretudo, no campo da Comunicação. Ao se discutir a globalização, é forte a 

tendência de produzir uma única forma para interpretar esse fenômeno, entretanto, os fatos 

evidenciam que há nele assimetrias e controvérsias.  

Como reflexo da globalização, apontamos algumas mudanças que modificaram a vida 

contemporânea, como por exemplo, a organização do tempo e do espaço, que ganhou outra 

perspectiva ao vivermos um tempo mais acelerado, ubíquo, instantâneo, articulado com um 

espaço que transcende fronteiras. Aliada a essa modificação espaço-temporal, verificamos a 

integração do sistema de comunicação e da informação e dos movimentos financeiros 

internacionais de um capital globalizado.  

Outra mudança considerável diz respeito à presença marcante do consumidor na 

sociedade civil – agora percebido como ator social, pensante e articulado, que faz sentido 

simbólico do mundo e constrói novos sentidos para objetos, produtos e serviços. Hoje, 

podemos compreender “as mediações que a cultura produz, facultando ao consumidor 

relativizar as mensagens da publicidade e criar novos sentidos, como sujeitos pensantes o 

fazem” (MIGUELES, 2007, p. 14). 

 Diante de novas características da sociedade pós-moderna
9
, ou líquida, como 

proposta pelo sociólogo Zygmunt Bauman, o consumo passou a ser estudado de forma mais 

ampla, com o propósito de entender o consumidor sob a perspectiva das mediações que ele 

tece na relação com o trabalho, nas decisões cotidianas sobre seus atos de compra, nos 

sentidos que atribui a suas ações e como tudo isso corrobora a construção da identidade e da 

cultura do homem atual. O consumidor será considerado como ser crítico, dotado de 

consciência e razão, que interage com as redes sociais e que constrói um sentido de cidadania 

com seus atos de consumo. Utilizando a provocativa afirmação de Canclini (2008), 

                                                 

9
 Segundo Kellner (2001, p.67), “quase todos os que utilizam o termo pós-moderno tem definições diferentes que 

vão desde o exagero de dizer tudo o que é contemporâneo é “pós-moderno” até a simples apresentação de uma 

lista arbitrária de características, muitas das quais podem ser definidas como modernas. Outros teorizam de 

menos, privilegiando uma ou duas características como marcas do pós-moderno, sem estabelecer ruptura 

realmente importante em relação ao moderno.” [...] Tomando posição neste debate, o autor declara mais adiante 

em sua obra: “nossa opinião é que estamos vivendo entre uma era moderna em envelhecimento e uma nova era 

pós-moderna que ainda precisa ser adequadamente conceituada, diagramada, mapeada.” (2001, p.73) 
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entendemos que “o consumo serve para pensar”. 

 Nossas reflexões têm como ponto de partida as décadas de 1980 – início do 

Consenso de Washington
10

, quando a economia passa a ser global e o Estado cede poder para 

a “mão invisível” do mercado – e 1990, quando o governo brasileiro aceita plenamente as 

linhas econômicas do Consenso de Washington e o mercado começa a orientar-se mais 

fortemente para os valores imateriais. Nessa transição da ênfase no produto para a ênfase na 

marca, a comunicação passa a ocupar posição estratégica para as organizações, pois é ela 

quem ajudará a criar as vinculações emocionais e simbólicas por meio da publicidade, da 

assessoria de imprensa, da propaganda institucional, das ações de relações públicas entre 

outros. 

O termo globalização, apesar de amplamente usado, não apresenta consenso em razão 

de sua complexidade. Para tentar explicá-lo, nos apoiaremos em autores como Manuel 

Castells (1999, 2004), Boaventura de Souza Santos (2005), Jesús Martín-Barbero (2004, 

2008) e Arjun Appadurai (2004), dentre outros, na tentativa de constatar como esse processo 

político-econômico-tecnoinformacional ocasionou sérias mudanças também na comunicação, 

no consumo e nas relações socioculturais. Investigaremos as proposições teóricas com olhar 

crítico, tentando apontar tanto as conquistas e como os abusos desse processo globalizante. 

Para Souza Santos (2005, p. 25), o conceito de globalização está intrinsecamente 

ligado à intensidade com que as interações transnacionais, os sistemas de produção, as 

transferências financeiras e da informação disseminaram-se em escala global. “A 

extraordinária amplitude e profundidade destas interações transnacionais levaram a que 

alguns autores as vissem como ruptura em relação às anteriores formas de interações 

transfronteiriças”. 

 O autor esclarece que os traços principais dessa “nova” economia mundial são os 

seguintes: economia dominada pelo sistema financeiro e pelo investimento em escala global; 

processos de produção flexíveis e multilocais; baixos custos de transportes; revolução da 

tecnologia de informação e comunicação; desregulamentação da economia nacional; e 

emergência de três grandes capitalismos transnacionais─ o americano, o japonês e o europeu.  

 Entretanto, o mesmo autor adverte que esse conceito não é único e que se trata de um 

processo extremamente complexo e multifacetado, com dimensões econômicas, sociais, 

                                                 

10
 O sociólogo Boaventura de Souza Santos (2005) explica que o consenso hegemônico denominado “consenso 

neoliberal” ou “Consenso de Washington” foi subscrito pelos EUA, Japão e União Européia, abrangendo o 

futuro da economia mundial, as políticas de desenvolvimento e, especificamente, o papel do Estado na 

economia. 
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políticas, culturais, religiosas e jurídicas, todas interligadas. Para ele, há muitas zonas de 

conflito em jogo, tanto que “a globalização, longe de ser consensual, é um vasto e intenso 

campo de conflitos entre grupos sociais, Estados e interesses hegemônicos, por um lado, e 

grupos sociais, Estados e interesses subalternos, por outro” (SOUZA SANTOS, 2005, p. 27).  

 Se, no paradigma clássico, o Estado-nação tinha papel mais claro e relevante e a 

sociedade funcionava diante de parâmetros clássicos como território, governo, cultura, 

religião, formas de organização social, com o advento da globalização, os conflitos de 

interesses firmaram-se de forma mais intensa em razão da diversidade, da pluralidade, das 

inovações apresentadas à sociedade no século XXI. 

Na visão do sociólogo Octavio Ianni (2003), na época da globalização do capitalismo 

─ que se cristaliza com o fim da Guerra Fria, ou a desagregação do bloco soviético ─ o 

modelo que se espalharia, tanto quantitativamente quanto qualitativamente, seria o modelo da 

economia de mercado, aceito por praticamente todas as nações do ex-mundo socialista. Essa 

mudança expressiva influenciaria, modificaria, recriaria e revolucionaria todas as outras 

formas de organização social do trabalho, da produção e da vida. Nas palavras de Ianni (p. 

184): 

 
Isto não significa que tudo o mais se apaga ou desaparece, mas que tudo o 

mais passa a ser influenciado, ou a deixar-se influenciar, pelas instituições, 

padrões e valores sócio-culturais característicos do capitalismo. Aos poucos, 

ou de maneira repentina, os princípios de mercado, produtividade, 

lucratividade e consumismo passam a influenciar as mentes e os corações 

dos indivíduos, as coletividades e os povos. 

 

 

 Até o século passado, os países hegemônicos provocavam guerras mundiais em razão 

de supremacia política. Na atualidade, as interdependências entre as grandes potências giram 

em torno da hegemonia das grandes corporações transnacionais. No século XXI, a 

concentração do poder econômico não está nas mãos dos Estados-nação, mas sim das 

empresas multinacionais. Segundo Souza Santos (2005), cerca de 70% do comércio mundial é 

controlado por 500 empresas multinacionais, ao que o autor denomina “fascismo financeiro”.  

 Já o sociólogo Manuel Castells entende a globalização como resultado inevitável da 

evolução nas tecnologias da informação e da comunicação, gerando uma economia 

informacional. Em seu livro A sociedade em rede, o autor afirma que as novas tecnologias 

embasaram efetivamente o sucesso do Consenso de Washington ao afirmar que o capitalismo 

reinventou-se, passando por uma reestruturação organizacional e econômica graças à nova 

tecnologia da informação. Nas palavras do autor: 
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um novo mundo está se formando neste final de milênio. Ele se origina na 

coincidência história, em torno do final dos anos 60 e meados de 70, de três 

processos independentes, a revolução da tecnologia da informação, a crise 

econômica tanto do capitalismo quanto do estatismo e suas subsequentes 

reestruturações; e o surgimento de movimentos culturais e sociais, tais como 

a doutrina do livre-arbítrio, os direitos humanos, o feminismo e o 

ambientalismo [...] as interações entre esses processos e as reações que eles 

provocaram fizeram surgir uma nova e dominante estrutura social, a 

sociedade em rede [...] e a nova economia global da informação bem como 

uma nova cultura (CASTELLS, 1999, p. 356). 

 

 

De acordo com as ideias de Castells, o que chamamos de sociedade em rede, ou 

sociedade da informação, originou-se não apenas de uma decisão política, mas de uma 

conjuntura sócio-histórica que propiciou maior interação entre os atores sociais, por meio dos 

movimentos ativistas que criticavam o modelo econômico, tanto capitalista quanto estadista, e 

pela consolidação das ciências da informação, sobretudo, pelo aparecimento e expansão da 

Internet. 

 As inovações tecnológicas contribuíram para a proliferação das redes, via 

computadores, fibras óticas, satélite e outros meios de comunicação integrados, que 

conduziram ao fenômeno global denominado Internet, com toda sua amplitude, gerando, 

inclusive, um deslocamento do espaço-tempo. A Internet tem como características a 

ubiquidade e a instantaneidade, e seu ponto convergente é a interligação dos povos, etnias, 

culturas, por meio das redes sociais, diminuindo fronteiras, eliminando diferenças, 

aproximando os povos e promovendo certa miscigenação cultural globalizada (CASTELLS, 

1999).  

O antropólogo Arjun Appadurai (2004) destaca a comunicação eletrônica como 

promotora da tessitura da sociedade contemporânea e da miscigenação globalizante que a 

caracteriza. Em suas palavras:  

 
a comunicação eletrônica dá uma tessitura nova ao contexto em que o 

moderno e o global aparecem frequentemente como faces opostas da mesma 

moeda. Sempre portadora do sentido da distância entre observador e 

acontecimento, provoca não obstante, a transformação do discurso 

quotidiano. Ao mesmo tempo, fornece recurso para toda a espécie de 

experiências de construção do eu em todo o tipo de sociedades e para todo o 

tipo de pessoas (APPADURAI, 2004, p. 14). 

 

 

Aprofundando mais a questão, Ianni (2003, p. 133) revela que o projeto da 

globalização tornou-se possível porque contou com a ação estratégica e eficaz da mídia 
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impressa e eletrônica que, ao invadir todas as esferas da vida social, disseminou „a nova 

ordem econômica mundial‟, que, aos poucos, foi sendo assimilada por meio das produções e 

reproduções da cultura midiática na criação, em escala mundial, da “ilusão de uma 

universalização das condições e possibilidades do mercado e da democracia, do capital e da 

cidadania”. Como defende o autor: 

 
Toda realidade mais ou menos complexa, problemática ou não, sempre se 

traduz em representações, imagens, metáforas, parábolas e alegorias, assim 

como em descrições e interpretações. E é por meio das linguagens que isso 

ocorre, envolvendo palavra, imagem, som, forma, movimento, etc. Por isso é 

que os meios de comunicação colocam-se diretamente no âmago do mundo 

da cultura, das condições e possibilidades de representação e imaginação.  

(IANNI, 2003, p. 132) 

 

 

Entendemos, portanto, o papel central que a comunicação passou a ter nas estratégias 

das empresas globais, porém, mais do que isso, como ela modificou nosso cotidiano em razão 

do consumo midiático ser um processo tão natural e difundido entre nós. Somos 

“bombardeados” por sucessões de imagens, de representações, de imperativos como o da 

beleza, da juventude, do sucesso, da felicidade e consumimos tudo isso, em maior ou menor 

grau, de acordo com uma série de fatores socioculturais que nos envolvem como cidadãos-

espectadores-ouvites-internautas (CASAQUI, 2010). 

Como esta pesquisa não tem o propósito de apresentar todos os vieses desse fenômeno 

tão complexo, entendemos como pontos positivos a expansão dos mercados, a 

desterritorialização, o multiculturalismo, a acessibilidade à Internet e a outros recursos 

multimídia, a ampliação da comunicação, mas, sobretudo, as múltiplas formas de interação 

social, possibilitando ao indivíduo maior liberdade de expressão, de luta, conquistas e de 

mobilização, conforme observa Martín-Barbero (2004, p. 59): “nas grandes cidades, o uso das 

redes eletrônicas tem permitido a criação de grupos, que, virtuais em sua origem, acabam 

territorializando-se, passando da conexão ao encontro e do encontro à ação”.  

Vemos surgir, portanto, a figura de uma cidadania mundial configurada em uma esfera 

pública internacional, inaugurando novos modos de representação e participação social e 

política, “como mostram as organizações internacionais de defesa dos direitos humanos e as 

ONGs que, a partir de cada país, fazem a mediação entre o transnacional e o local” 

(MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 61). Hoje, as articulações, muitas vezes, surgem na rede 
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mundial de forma flexível, carregando de sentido político os direitos das etnias, das raças, dos 

gêneros, configurando o chamado ativismo em rede
11

. 

Entretanto, essa complexa teia globalizante tem gerado outros tantos problemas. Nessa 

perspectiva, Souza Santos (2005) argumenta que a diminuição da capacidade regulatória do 

Estado e, em contrapartida, o aumento da livre iniciativa do mercado e suas imprevisíveis 

investidas especulativas, provocaram maior dependência dos países em desenvolvimento e o 

aprofundamento do abismo social e político na América Latina.  

Ainda nessa linha de raciocínio, Souza Santos (2005) destaca que obedecer às 

diretrizes econômicas neoliberais implica a “dessocialização da economia” e na produção de 

uma subclasse de excluídos confinados a “zonas selvagens”. O autor português também 

enfatiza que o Estado age de forma esquizofrênica: ora democrático para as zonas civilizadas, 

ora predador para as zonas selvagens de sociabilidade. 

De acordo com Martín-Barbero (2008, p. 29), a globalização é “o processo que 

uniformiza o planeta enquanto aprofunda as diferenças locais e, consequentemente, desune 

cada dia mais”. Comentando sobre o fenômeno, o autor propõe a seguinte indagação:  

 
Como entender as mudanças que a globalização produz em nossas 

sociedades sem sermos enredados pela ideologia mercantilista que orienta e 

legitima seu curso atual ou pelo fatalismo tecnológico que legitima o 

desarraigamento acelerado de nossas culturas? (MARTÍN-BARBERO, 

2004, p. 57-58). 

 

 

Esse autor defende o entendimento da globalização a partir das transformações nos 

modelos e nos modos da comunicação e, para tanto, apresenta dois projetos sobre 

comunicação e cultura na perspectiva da globalização na América Latina. 

No primeiro projeto, a comunicação é posta como articuladora na construção de 

“políticas culturais que façam frente aos efeitos dessocializadores do neoliberalismo e insiram 

explicitamente as indústrias culturais na construção econômica e política da região” 

(MARTÍN-BARBERO, 2008, p. 11). No segundo, o autor aponta uma combinação otimista 

dos avanços tecnológicos com o mais radical pessimismo político ao se buscar legitimar o 

poder dos meios como ação mediadora do mercado.  

 

                                                 

11
 Por ativismo em rede, entendemos a nova cultura da sociedade potencialmente conectada, na qual os 

indivíduos vivem as possibilidades da colaboração, do ativismo em torno do compartilhamento do conhecimento 

por meio de discussões em fóruns ou de mobilizações que ultrapassam o ciberespaço ao articular encontros em 

espaços públicos. (PRETTO & SILVEIRA, 2008). 
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A centralidade incontestável que hoje ocupa os meios de comunicação 

resulta desproporcionada e paradoxal em países como os nossos, com 

necessidades básicas insatisfeitas no âmbito da educação ou da saúde, e onde 

o crescimento da desigualdade atomiza nossas sociedades, deteriorando os 

dispositivos de comunicação, isto é, de coesão política e cultural (MARTÍN-

BARBERO, 2008, p. 12). 

 

 

Uma das críticas que o autor faz ao mercado é quanto sua incapacidade de criar 

vínculos sociais, pois só articula rentabilidade e capacidade de gerar lucros, e, assim, as ações 

sociais das empresas constituem uma forma de aplacar as resistências e dissidências, 

promovendo a despolitização das redes sociais ou movimentos sociais. “O mercado não pode 

engendrar inovação social, pois esta pressupõe diferenças e solidariedades não funcionais” 

(MARTÍN-BARBERO, 2008, p. 15).  

Néstor Garcia Canclini (2008) também lança críticas à globalização ao declarar que o 

mercado exibe-se como o mais eficaz para organizar a sociedade, mas devora-a, submetendo a 

política às regras do comércio e da publicidade, do espetáculo e da corrupção. De acordo com 

o autor, há duas maneiras de avaliar o fenômeno – sob o ponto de vista dos que não creem que 

o global substitui o local e sob o olhar dos que não acreditam que o modelo neoliberal de nos 

globalizarmos seja o único possível.  

Nesse sentido, Martín-Barbero (2004) levanta reflexões semelhantes, ora apresentando 

a globalização como a única utopia possível, a de um só mundo compartilhado; ora como o 

mais aterrorizante dos pesadelos, o da substituição dos homens pelas técnicas e máquinas, 

acelerando o aumento do desemprego e das desigualdades sociais. 

O pesquisador Armand Mattelart, em entrevista concedida a uma importante 

publicação acadêmica brasileira, também faz críticas ácidas à globalização e ao 

neoliberalismo, e aponta como tendência desse regime econômico a criação de um tipo de 

cidadão que corresponda a esse sistema. Em suas palavras:  

 
o neoliberalismo está substituindo a necessidade de cada um construir a sua 

autonomia pessoal, de exercitar a sua capacidade de determinar-se frente às 

ofertas, por uma idéia que o indivíduo naturalmente é soberano, é um 

consumidor soberano que se espalha através do mundo. Os verdadeiros 

objetos do mundo neoliberal se encontram no aspecto psicoanalítico, na 

criação de um tipo de personalidade. É por isso que precisamos nos 

mobilizar. (MATTELART, 2002, p.70)  

 

 

 Apesar de criticar de modo veemente a formatação neoliberal do „indivíduo 

soberano‟, o autor também acredita na força da sociedade civil, na articulação dos chamados 

cidadãos-redes ─ que fazem uso da comunicação em rede, as chamadas redes sociais digitais 
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─ para pressionar Estados nacionais e a comunidade internacional. Entretanto, o autor 

defende o papel do Estado como o grande negociador do contrato social, do contrato da 

cidadania. “A prova é que nenhuma modificação no momento se efetiva sem a mediação do 

Estado. [...] Necessita-se do Estado e é por isso que um dos objetivos principais é pressionar o 

Estado para que cumpra sua missão de regulador do mercado” (MATTELART, 2002, p. 70). 

Observando o cenário atual, parece-nos que a tentativa do projeto neoliberal de 

desqualificar o Estado e aprisionar as vozes do cidadão encontra importantes focos de 

resistência apesar do triunfo aparente. Na visão de Octavio Ianni (2003), apesar das 

maravilhas da ciência e da técnica, a globalização não promoveu a redução ou eliminação das 

desigualdades sociais, muito pelo contrário, aprofundou o abismo existente não só de grupos e 

classes, mas, às vezes, de povos inteiros. Por isso, na contramão do projeto globalizante, 

emergem, de forma sintomática, as mobilizações sociais transnacionais para “preservar 

patrimônios ecológicos ou ecossistemas, ameaçados pelo uso predatório de recursos naturais 

ou do meio ambiente, principalmente por parte de corporações transnacionais” (IANNI, 2003, 

p. 196). 

Nessa perspectiva, a perda de poder, mesmo que parcialmente, do Estado para o 

mercado – fruto de tantas privatizações e de uma ideologia disseminada de que o Estado não 

tem capacidade administrativa – gerou em nossa sociedade a proliferação de organizações 

não-governamentais (ONGs), de um ativismo social que faz uso das novas tecnologias como 

lugar de encontro de multidões de minorias e comunidades marginalizadas para darem vazão 

às suas vozes e às suas lutas, configurando o papel do consumidor-cidadão partícipe na 

construção de uma sociedade civil mais articulada, embora muitas vezes invisível aos mais 

desatentos.  

Conforme explica Naomi Klein, em seu polêmico livro Sem Logo, “o triunfo da 

globalização econômica inspirou uma onda de militantes investigativos, seguros e high-tech, 

que têm uma tendência tão global quanto as empresas que investigam” (KLEIN, 2004, p. 

355).  A jornalista e ativista desenvolve uma contundente crítica às grandes corporações 

transnacionais que conquistam seu crescimento econômico por meio da opressão dos 

trabalhadores e do uso indevido dos recursos naturais, dentre tantos outros modos escusos de 

prosperar a qualquer preço. Klein aponta o culture jamming como o movimento 

antiglobalização resultante da articulação dos atores sociais que cobram posturas mais rígidas 

e éticas das organizações. Os ativistas do culture jamming não acreditam que o espaço livre 

de propaganda pode ser conseguido pacificamente e, nesse caso, seus trabalhos vão de 

paródias de propagandas às interseções no outdoor original. 
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se as marcas estão intimamente enredadas em nossa cultura e nossa 

identidade, quando elas dão errado, seus crimes não são desprezados como 

apenas uma má conduta de outra corporação tentando ganhar dinheiro” 

(KLEIN, 2004, p. 363). 

 

 

Em resposta às críticas e pressões, as empresas passaram a absorver o discurso 

evocado por essa militância e a articular maneiras de minimizar a perda de imagem da marca. 

Isleide Fontenelle, estudiosa brasileira, observa com rigor: “no nível institucional as 

corporações também passaram a absorver o discurso de uma maior responsabilidade social e 

fazer disso sua nova bandeira de marketing. Não por acaso, a partir dos anos 1990, deu-se um 

boom das corporações éticas” (FONTENELLE, 2009, p. 119). A autora considera que o 

discurso pela responsabilidade corporativa resulta de um novo estágio das sociedades de 

consumo e pode apresentar-se como uma nova estratégia de negócios e de fortalecimento da 

imagem e reputação das organizações. 

Na tentativa de saber se podemos entender essas manifestações sociais como resgate 

da cidadania; se as políticas públicas podem ser substituídas pelas ações empresariais e quais 

são os interesses das empresas em cooptar algumas iniciativas dos movimentos sociais e 

transformá-las em discurso midiático; ou ainda, qual é a centralidade da comunicação nas 

organizações e na sociedade, abordaremos com profundidade essas questões no Capítulo 2, 

intitulado Comunicação e as estratégias discursivas na construção da imagem corporativa – a 

responsabilidade social como diferencial de marca. 

Por hora, continuaremos nossas reflexões trilhando o caminho das significações que se 

estabeleceram e se intensificaram com o advento da globalização, culminando na sociedade 

do consumo.  

 

 

1.1 Sociedade do consumo: para além da produção, o consumo ressignifica as relações 

socioculturais contemporâneas 

 

 

Com o processo globalizante, as organizações transnacionais ampliaram suas relações 

comerciais e conquistaram novos mercados ao se instalarem em diversos países. Tendo isso 

em conta, as corporações estavam diante de um grande desafio: conquistar diferentes nichos 

de mercado, comunicando de forma estratégica seus produtos e serviços aos milhares de 
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novos consumidores. Nesse movimento de expansão, tornou-se vital conhecer o mercado de 

forma segmentada, por isso inúmeras pesquisas de marketing foram realizadas (e ainda o são) 

a fim de se estudar, mensurar e controlar os gostos e preferências dos consumidores para, 

assim, atender às suas expectativas. Diferentes gostos pedem diferentes produtos, agora 

produzidos em escala global e consumidos por todo o mundo.  

Para a economia, a produção e o consumo constituem entidades autônomas, mas 

integradas: produção e consumo se mesclam se considerarmos a crescente tendência à 

segmentação da produção (CASTRO; BACCEGA, 2009). Ou seja, cada vez mais uma esfera 

depende da outra. Quanto mais se produz, mais se consome e vice-versa. Advém, então, a 

afirmação de que o consumo move a economia. Nas palavras de Marx (1982, p. 8): 

 

a produção é, pois, imediatamente consumo; o consumo é, imediatamente, 

produção. Cada qual é imediatamente seu contrário. Mas, ao mesmo tempo, 

opera-se um movimento mediador entre ambos. A produção é mediadora do 

consumo, cujos materiais criam e sem os quais não teria objeto. Mas o 

consumo é também mediador da produção ao criar para os produtos o 

sujeito, para o qual são produtos. 

 

Segundo Marx (1982), a produção não é apenas imediatamente consumo, nem são, 

produção e consumo, mediadores um do outro, mas cada um, ao realizar-se, cria o outro. Não 

há, portanto, consumo sem produção, o que pode ser percebido, por exemplo, nos produtos 

que consumimos, nem produção sem consumo; afinal, sem a necessidade criada pelo 

consumo, não há o que produzir. Cria-se, então, por meio da produção e do consumo, um 

objeto para o sujeito e um sujeito para o objeto.  

O sociólogo Milton Santos (2001, p. 48) corrobora a afirmação acima ao declarar que 

as empresas hegemônicas produzem o consumidor antes mesmo de produzir os produtos, ou 

seja, “um dado essencial para o entendimento do consumo é que a produção do consumidor, 

hoje, precede à produção dos bens e serviços”. O estilo de vida do consumidor hedonista, 

individualista, que pensa em se divertir e curtir a vida a todo instante, é transmitido por meio 

dos filmes, novelas, propagandas, nas instituições sociais em que vive, e, diante deste 

imperativo da felicidade agorista, muitos produtos e experiências são criados e colocados no 

mercado.  

Podemos entender, então, que, na sociedade contemporânea, também denominada 

sociedade do consumo (BAUMAN, 2008), nós também construímos nossa identidade pelo 

que consumimos, pelos valores simbólicos atrelados aos produtos, aos serviços e às marcas 
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que selecionamos. O ato de consumo interfere no processo de sociabilização do indivíduo, 

pois desejamos não apenas exibir o que adquirimos, mas partilhar nossas experiências com os 

demais, constituindo um processo de construção de sentido social, de pertencimento a 

determinado grupo, a uma comunidade social.  

Quando consumimos, não estamos apenas adquirindo um produto ou serviço. Na 

verdade, estamos comunicando algo, e criando relações com todos que estão à nossa volta. 

Estamos criando significados e alimentando simbologias por meio das nossas vestimentas, 

dos lugares que frequentamos, pois há uma interrelação social acontecendo nesses processos 

cotidianos.  

Entendemos, então, o consumo como sendo constitutivo do ser humano e tentaremos, 

portanto, elucidar as características e atribuições desse fenômeno como fundamental para 

entendermos a sociedade contemporânea, visto que por meio dele conseguimos pistas para 

compreender as atitudes e comportamentos cotidianos. Segundo o britânico Colin Campbell 

(2006), é preciso entender a importância do consumo na vida das pessoas, pois ele oferece o 

significado e a identidade que buscamos, e isso é de vital importância, pois é por meio do 

consumo que conseguimos combater o nosso sentimento de insegurança ou de isolamento. 

 Se antes o mercado trabalhava para escoar a produção dos produtos fabricados em 

larga escala, agora ele atua em nichos, visando atender às necessidades dos públicos-alvos, 

vendendo não apenas coisas, mas, sobretudo, imagens e modos de ser. Para a pesquisadora 

Rose de Melo Rocha (2008), consumimos cultura, produtos, atitudes e visões de mundo.  

Tudo isso em velocidade avassaladora, pois não importa o que se compra, mas o movimento 

que se faz para se manter “antenado” com tudo o que há de mais moderno, mais atualizado, 

mais fashion. Nem sempre para agradar a si próprio, mas, muitas vezes, apenas para agradar o 

olhar do outro. 

Podemos, nesse ponto, compreender o que alguns autores ressaltam sobre o aspecto 

mercantilista da sociedade capitalista, na qual, conforme dissemos, tudo é transformado em 

mercadoria, inclusive o próprio homem. Sob esse ponto de vista, Sodré (2006, p. 56) 

argumenta que houve uma mutação capitalista, também chamada de „nova economia‟, em que 

“a dimensão imaterial da mercadoria prevalece sobre sua materialidade, tornando o valor 

social ou estético maior do que o valor de uso e o valor de troca”. Se na economia fordista a 

produção era pautada nas necessidades, na economia pós-fordista, ou contemporânea, a 

produção é pautada nos desejos dos consumidores, ou seja, nos valores simbólicos e afetos 

que são traduzidos ou representados na cultura do consumo. 
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Don Slater (2002) e Sodré (2006) corroboram a ideia de que o homem contemporâneo 

vende sua força de trabalho, onde a produção refere-se também a “produção de si”, quando 

suas habilidades e competências para executar com sucesso determinadas tarefas são levadas 

em consideração, constituindo o capital humano. Muitas vezes, o homem produz bens de que 

não precisa a fim de obter dinheiro necessário para comprar os bens de que precisa.  

Nesse sentido, o indivíduo não necessariamente usufrui da sua produção, mas, por 

meio dela, obtém o passaporte para adquirir outras mercadorias produzidas por outras forças 

de trabalho e que possuem valores simbólicos diferentes, de acordo com a origem, o padrão, a 

atividade social.  Conforme enfatiza Sodré (2006, p. 60), “o valor do sujeito é aquilatado por 

sua integração no ethos empresarial-midiático”. 

Bauman (2008, p. 82), também elucida que “para adentrarmos na sociedade de 

consumidores e receber um visto de permanência, homens e mulheres devem buscar seu 

„valor de mercado‟ de forma competitiva com o restante dos membros „aptos a serem 

consumidos‟ e, assim, „valiosos‟ para o mercado”. Vivemos em uma sociedade em que o valor 

do homem não está no que ele é, mas no que ele tem que „parecer‟. É a visibilidade e a 

esteticidade que encantam e mobilizam o homem para o sucesso e conquistas materiais, 

reforçando a „individualização‟ do ser humano (Bauman, 2001).  

Sodré (2006) compartilha com Bauman (2001, 2008) ao enfatizar que esse modo de 

vida, ou estilo de vida, materialista do ter está intrinsecamente relacionado à cultura do 

consumo que é controlado pelo mercado e coadjuvado pela publicidade e pela mídia, “que 

influi poderosamente na redefinição da subjetividade contemporânea, acentuando os 

elementos do imaginário e do desejo” (SODRÉ, 2006, p. 63). 

Seguindo essa linha de raciocínio, o pesquisador Vander Casaqui esclarece que essa 

redefinição subjetiva torna-se possível porque a “mídia se imbrica no cotidiano, alimentando 

o imaginário, o sonho, a percepção da realidade concreta – mediada por modos de viver e 

gostos diversos, por trajetórias de mitos e heróis, pela nossa própria existência midiatizada e 

narrativizada” (CASAQUI, 2010, p. 4). 

 Na tentativa de explanar um pouco mais sobre o consumo, encontramos Roger 

Silverstone (1999), que o define como “a única atividade essencial pela qual nos envolvemos, 

diariamente, com a cultura de nossos tempos” (...). O autor enfatiza que consumimos objetos, 

bens e informação e que há um significado maior para essa atividade social. Em suas 

palavras: “construímos nossos próprios significados, negociamos nossos valores e, ao fazê-lo, 
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tornamos nosso mundo significativo. Sou o que compro, não mais o que faço ou, de fato, 

penso” (SILVERSTONE, 1999, p.150). 

 De acordo com o autor, o consumo alimenta a fantasia do desejo pela completude, 

mas, faz parte do sistema capitalista, a repetição da compra, portanto, os desejos nunca devem 

ser satisfeitos, ou seja, saciados em sua plenitude, pois a roda do consumo deve girar 

constantemente, repetidas vezes. 

São inúmeras as concepções sobre o consumo, mas, estudado à luz das interrelações 

socioculturais, ele é visto como condição permanente e irremovível, sem limites temporais ou 

históricos; um elemento inseparável da sobrevivência biológica que nós, humanos, 

compartilhamos com todos os outros organismos vivos. Bauman enfatiza que “o consumo tem 

raízes tão antigas quanto os seres vivos – e com toda certeza é parte permanente e integral de 

todas as formas de vida conhecidas a partir de narrativas históricas e relatos etnográficos” 

(BAUMAN, 2008, p. 37). 

O antropólogo Everardo Rocha (2008, p. 187)
 
defende que o consumo não pode ser 

explicado por meio de concepções moralistas, mercadológicas ou reducionistas. Ele 

argumenta que “seu lugar em nossas vidas é proeminente como estruturador de valores e 

práticas que regulam relações sociais, definem mapas culturais e constroem identidades. O 

consumo é um fenômeno denso que envolve diferentes dimensões”. 

Entendemos, portanto, que o consumo é intrínseco ao ser humano e compõe, junto 

com a cultura, a trama do tecido social da sociedade contemporânea, ou líquida. Ao 

consumirmos, nos relacionamos e criamos significados com os produtos, com nossos amigos, 

nossos familiares, nossos vizinhos, com os vendedores das lojas, com os colegas de trabalho, 

enfim, com todos que estão a nossa volta. Nesse sentido, o ato de consumir nos permite criar 

identificações, construir identidade, reconhecer e sermos reconhecidos. 

 Dessa forma, refletimos sobre a dimensão que a cultura do consumo adquiriu na 

sociedade atual, ao se colocar como um marco na construção do sentimento de pertencimento, 

de identificação com grupos, na construção da identidade. As pessoas utilizam as mercadorias 

de modo a criar vínculos ou estabelecer distinções sociais, bem como para usufruir dos 

prazeres emocionais que o consumo pode proporcionar. A retribuição por tantas horas 

dedicadas ao trabalho vem com mimos, presentinhos, serviços e produtos que vão deixar o 

indivíduo, ao menos temporariamente, satisfeito e feliz. 
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1.2 O consumo estereotipado como consumismo  

 

 

Até aqui, adentramos ao universo do consumo sob o prisma das mediações culturais 

que ele nos revela e das significações que refletem e refratam-se no cotidiano. A partir deste 

momento, estudaremos a versão perdulária ou patológica do consumo, também conhecida 

como consumismo, e que tem provocado discussões em razão da temática da sustentabilidade, 

cada vez mais em pauta na agenda internacional.  

Fátima Portilho (2005) argumenta que nossa sociedade do consumo incentiva a 

vinculação da felicidade e da abundância a um projeto de vida que tem sido cada vez mais 

associado à quantidade de práticas de consumo, provocando o ciclo de „super-trabalho‟ para 

manter um „super-consumo‟ conspícuo, ostentatório. Segundo a autora, a sociedade de 

consumo vem sendo criticada pelo chamado Novo Ambientalismo
12

 e por autores que têm se 

dedicado à compreensão de seus significados e consequências para as sociedades ocidentais 

modernas. Em suas palavras:  

 
a partir do chamado Novo Ambientalismo surgem novos argumentos contra 

os hábitos ostensivos, perdulários, hedonistas e consumistas, deixando 

evidente que o padrão de consumo das sociedades ocidentais modernas, além 

de socialmente injustos e moralmente indefensáveis, como criticado há 

tempos, são ambientalmente insustentáveis. (PORTILHO, 2005, p. 22-23). 

 

A autora entende o consumismo como:  

 

a expansão de um conjunto de valores hedonistas que estimula o indivíduo, 

ou a sociedade, a buscar satisfação e felicidade através da aquisição e 

exibição pública de uma grande quantidade de bens e serviços. No sentido 

popular, trata-se da expansão da cultura do 'ter' em detrimento da cultura do 

'ser'. (p. 25). 

 

Apesar de a autora utilizar a expressão „no sentido popular‟, também entendida como 

senso comum, para explicar que nossa cultura privilegia o ter em detrimento do ser, essa 

abordagem também é compartilhada pelo pesquisador Guy Debord, ao afirmar que a 

                                                 

12
 MCCormick (1992) apud Portilho (2005, p. 22) utiliza a expressão “Novo Ambientalismo” para denominar o 

movimento de massas que surge nos EUA, na década de 70 do século XX. Ao contrário do ambientalismo do 

período anterior, restrito a preocupações de uns poucos cientistas, administradores e grupos conservacionistas, o 

Novo Ambientalismo  caracteriza-se pelo ativismo político. A percepção dos “efeitos colaterais” das sociedades 

afluentes e as críticas ao consumismo materialista são fatores que determinaram essa mudança. 
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existência é fragmentada e se dá através do consumo, na lógica de produção e representação 

da imagem. Ao elucidar sobre a sociedade do espetáculo, Debord (1997) esclarece que a 

publicidade serve ao espetáculo midiático, pois é, por meio de sua produção e difusão, que as 

relações concretas podem ser substituídas pelo consumo das imagens, ou seja, das suas 

representações. Ainda segundo o autor, “toda a vida das sociedades nas quais reinam as 

modernas condições de produção apresenta-se como uma imensa acumulação de espetáculos. 

Tudo o que era vivido diretamente tornou-se uma representação”. (DEBORD, 1997, p. 13) 

Zygmunt Bauman (2008) também considera o consumismo um atributo marcante da 

sociedade líquido-moderna, que direciona o consumidor a agir e a ter um comportamento 

hedonista no ato de consumir. Segundo o autor polonês: 

 

de maneira distinta do consumo, que é basicamente uma característica e uma 

ocupação dos seres humanos como indivíduos, o consumismo é um atributo 

da sociedade. Para que uma sociedade adquira esse atributo, a capacidade 

profundamente individual de querer, desejar e almejar deve ser, tal como a 

capacidade de trabalho na sociedade de produtores, destacada (“alienada”) 

dos indivíduos e reciclada/reificada numa força externa que coloca a 

„sociedade de consumidores‟ em movimento e mantém em curso com uma 

forma específica de convívio humano [...] (BAUMAN, 2008, p.41). 

 

 

 Ainda nessa obra, Bauman adverte que, na sociedade consumista, a busca pelos 

prazeres, pelos esforços individuais, em conquistar novas mercadorias, não reflete o acesso 

direto à felicidade tão desejada. Ser feliz, nessa dinâmica, está muito mais ligado ao volume e 

à intensidade de desejos sempre crescentes, o que por sua vez implica o uso imediato e a 

rápida substituição dos objetos adquiridos. Ao que ele vai chamar de a era da „obsolescência 

embutida‟ dos bens oferecidos no mercado.  

Nessa direção, a instabilidade dos desejos e a insaciabilidade das necessidades são 

características que resultam na tendência da instantaneidade do consumo, em razão da 

proliferação dos vários estilos de vida e da moda pautados na velocidade, no futuro 

imprevisível e no prazer agorista. Como consequência, o homem pós-moderno valoriza não a 

duração e sim a efemeridade. A síndrome consumista ergue o valor da novidade acima do 

valor da permanência e envolve velocidade, excesso e desperdício. Nesse contexto 

sociocultural, a estética, o excesso, a novidade, o espetáculo, a aparência, a fragmentação são 

os atributos intangíveis reconhecidos e valorizados. 

Sob esse ponto de vista, podemos entender que tanto o conceito de consumo quanto de 

consumismo alimentam valores e padrões modificados na sociedade atual, e a linguagem 
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publicitária, muitas vezes, apropria-se desses valores para disseminar seus produtos/serviços e 

marcas e persuadir seu público-alvo (receptor-consumidor). A problematização que encontra 

eco nas discussões sobre a sustentabilidade refere-se ao consumismo (exagero do consumo, 

visto como patológico) caracterizado pelo exagero da compra e do descarte (desperdício, 

lixo), ou seja, dos excessos, em uma sociedade do espetáculo.  

O termo sociedade do espetáculo foi cunhado por Debord (1997), que esclarece que a 

publicidade serve ao espetáculo midiático, pois é, por meio de sua produção e difusão, que as 

relações concretas podem ser substituídas pelo consumo das imagens, ou seja, das suas 

representações. Ainda segundo o autor, “toda a vida das sociedades nas quais reinam as 

modernas condições de produção se apresenta como uma imensa acumulação de espetáculos. 

Tudo o que era vivido diretamente tornou-se uma representação” (DEBORD, 1997, p. 13, 

grifo do autor). 

Dessa forma, entendemos que o consumo só atingiu a ocupação total da vida social 

porque é constitutivo do ser humano, ou seja, natural e intrínseco ao homem. Mas, o que o 

levou a chegar nesse patamar ímpar e hegemônico, foram as características econômicas, 

tecnológicas e comunicacionais da sociedade contemporânea, formatada pela cultura de massa 

e do espetáculo, que por meio da mídia faz uso das emoções, desejos e imaginação, 

projetando estilos de vida, modos de viver, hábitos e costumes pós-modernos, pautados no 

capitalismo do consumo material e imaterial, na proporção global ou planetária.  

Ser estável na sociedade contemporânea seria uma antítese, pois somos impulsionados, 

a todo o momento, a mudanças, a buscar o novo, sempre em velocidade estonteante, ou por 

que não dizer, surreal. O mercado consegue orquestrar essa aceleração do tempo, das coisas, 

das pessoas, dos objetos de desejo, utilizando-se, é claro, das estratégias de produção, 

implícita aí a „obsolescência planejada‟, mas, sobretudo, fazendo uso das estratégias de 

marketing e propaganda e dos meios de comunicação, cujas mensagens são transmitidas por 

meio de produtos culturais como filmes, novelas, games, músicas, quadrinhos e, de forma 

mais explícita, nos anúncios publicitários. Nas palavras de Muniz Sodré (2006, p. 79): 

 
Persuadir, emocionar, abrir os canais lacrimais do interlocutor por meio do 

apelo desabrido à banalidade são recursos centrais da retórica 

propagandística, aperfeiçoada pela publicidade e pelo marketing de hoje. A 

diferença para com o passado é que, agora, sob a égide da mídia, o 

sismógrafo também produz o abalo “sísmico”, ou seja, a mídia não se define 

como mero instrumento de registro de uma realidade, e sim como dispositivo 

de produção de um certo tipo de realidade, espetacularizada, isto é 

primordialmente produzida para a excitação e gozo dos sentidos. Com a 

mídia, o sismógrafo e o sismo são a mesma coisa. 
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 Na sociedade do consumo, torna-se imperativo acompanhar as mudanças da moda, 

por exemplo, ou os avanços tecnológicos do celular, dos computadores portáteis ou das novas 

gerações de televisores digitais e dispositivos eletrônicos de leitura. A não-aquisição desses 

produtos “de ponta” pode interferir no sentimento de pertencimento a um determinado grupo, 

culminando, em alguns casos extremos, em ostracismo social. Nas palavras das autoras: 

 
há tempos, moda, consumo e tecnologia convivem em uma espécie de pacto 

de cumplicidade e retroalimentação. No reino da obsolescência programada, 

o upgrade é um must, sob pena de sermos condenados aos horrores da 

incompatibilidade e do ostracismo, seja ele funcional ou social. (CASTRO; 

BACCEGA, 2009, p. 60) 
 

 

 Nesse sentido, a propaganda lança nossa experiência no universo das marcas, dos 

produtos e instituições com o propósito de encantar o consumidor por meio de sua linguagem 

persuasiva e repleta de apelos afetivos. Segundo Sodré (2006, p. 47), na contemporaneidade, 

o mundo é regido pelo sentir e pelas imagens e a “produção é feita sob a égide da emoção 

como um aspecto afetivo das operações mentais”. Em suas palavras: 

 
De fato, quando se olha de perto o funcionamento do sistema publicitário, 

não se demora a perceber que a construção de um mundo imaginário (por 

fantasia e romance) ao redor dos produtos anunciados é ao mesmo tempo um 

laboratório sub-reptício em que se experimentam comercial e politicamente 

as aptidões dos consumidores para a conformação de um novo tipo de 

subjetividade, mais compatível com a ordem do consumo. E esta 

compatibilidade é de ordem mais afetiva do que racional, mais persuasiva do 

que disciplinar, já que a persuasão ou o convencimento, recursos centrais do 

mundo dos negócios, são as formas ideológicas privilegiadas na realidade 

midiática (SODRÉ, 2006, p. 84). 

 

 

Sob essa perspectiva, fica mais fácil compreender o porquê de uma gama de textos 

publicitários utilizarem a linguagem emocional, como por exemplo, no slogan da campanha 

“Todo mundo adora Volkswagen”, para criar vínculos humanos com a marca de carro; da 

linguagem imperativa do “Just do it”, da Nike, com o apelo da superioridade da marca norte-

americana; da hipérbole do “Amo muito tudo isso”, do McDonald´s, ao transformar o simples 

pão com hambúrguer em um produto com “alma” (FONTENELLE, 2002). Ou ainda, como 

tendência atual dos investimentos em campanhas de sustentabilidade, “Compre um Ypê. Nós 

plantamos uma árvore para você”, um discurso híbrido, que mistura o apelo mercadológico 

(compra) com o de empresa “verde” (imagem), nem sempre comprovada. 

Essas expressões têm uma carga de significados, de juízos de valor, que seduzem, ou 
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pelo menos têm como objetivo a sedução, o encantamento dos consumidores/receptores das 

mensagens, fazendo uso do que Muniz Sodré vai denominar de estratégias sensíveis. Por essa 

terminologia, entendemos as estratégias de produção da comunicação, utilizadas pela mídia 

do espetáculo ou pela cultura de massa em geral, seja nos reality shows, nos folhetins 

televisivos, nos programas humorísticos da tevê, na dramaturgia cinematográfica explorando 

a emoção e as sensações, levando o público a risos e lágrimas com facilidade, estando “a 

serviço da produção de um novo tipo de identidade coletiva e de controle social, travestido na 

felicidade pré-fabricada”. (SODRÉ, 2006, p, 51) 

Voltando à questão colocada em razão da nossa proposta de reflexão sobre a 

sustentabilidade e o consumo simbólico da comunicação, pretendemos demonstrar como a 

sustentabilidade é midiatizada pela publicidade atual dentro da lógica das estratégias sensíveis 

defendida por Sodré e transformada em mercadoria simbólica. Nesse caso, a natureza é 

representada de forma fantasiosa, lúdica, sensível, mágica e a narrativa mobiliza os afetos 

para produzir os efeitos de sentido pretendidos pelos produtores da comunicação.  

Apresentamos alguns exemplos de slogans como o da campanha Viva Positivamente, 

da Coca-Cola, com o mote “Sabe aquela sensação de que o mundo vai ficando melhor a cada 

dia? Não é só uma sensação”; ou do Banco do Planeta, do Bradesco, com o título “Nosso 

planeta poderia se chamar água, mas lembre-se que só 3% é para consumo humano; e do 

Instituto Unibanco, com o discurso: “Sustentabilidade é cuidar de quem vai cuidar do 

mundo”.  

Sodré explica que signos e índices utilizados em algumas campanhas conseguem 

organizar uma realidade capaz de repetir com verossimilhança as rotinas do cotidiano, assim, 

produzindo  forte sensação de realidade, capaz de mobilizar a crença de que a natureza precisa 

ser preservada (tom educativo e de alerta da campanha do Bradesco); que a sociedade se 

tornará mais justa (sensação de mudança do mundo Coca-Cola); e que a pobreza será 

erradicada em razão de tantos projetos sociais corporativos (apelo do Instituto Unibanco, que 

“cuida dos jovens que cuidarão do planeta”).  

Para clarear um pouco mais nossa discussão, analisamos o anúncio televisivo da marca 

Ypê, cujo mote da campanha é “Compre um Ypê. Nós plantamos uma árvore para você” 
13

. 

Além de constatarmos o discurso híbrido da mensagem, pois ela mistura o apelo 

mercadológico (compra) com o de empresa “verde” (imagem institucional), examinamos cena 

                                                 

13
Filme publicitário apresentado em rede nacional. Disponível em  www.florestaype.com.br/videos.asp. Acesso 

em fevereiro, 2011.  

http://www.florestaype.com.br/videos.asp
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a cena e observamos o tom emocional e afetivo que ele evoca, ao utilizar o signo maior de 

proteção e amor, representado pelo binômio mãe e o filho.  

O filme inicia com uma mãe atenciosa e carinhosa, que, na companhia de seu filho, 

pega na prateleira do supermercado um detergente Ypê. Ao colocá-lo no carrinho, ele 

transforma-se, magicamente, em uma muda de árvore. A cena repete-se com o sabão em pó e 

com o amaciante de roupas, também transformados em mudas de árvore. Uma locução off em 

tom suave e uma trilha sonora “celestial” anunciam a oportunidade de salvar o planeta: “Para 

melhorar o mundo, ninguém pode fazer tudo, mas cada um tem que fazer a sua parte. 

Comprando Ypê, você ajuda a plantar árvores, a desenvolver produtos que contribuem para a 

preservação da vida aquática e a trazer um futuro melhor para nossos filhos”.  

Nesse momento, o telespectador é transportado para uma floresta mítica, mágica, 

produzida por computação gráfica. Nessa hora, aparece o menino observando, com um 

semblante de admiração e um leve sorriso, o crescimento vertiginoso de uma frondosa árvore. 

Ao erguer os bracinhos como se fosse abraçá-la, a cena volta para o supermercado (“mundo 

real”) e o filho abraça a mãe e diz: “Obrigado, mamãe”. A mãe beija o filho e aparece a 

assinatura da campanha: “Ypê, cuidando bem da nossa casa”. Essa casa pode ser interpretada 

como o lar particular ou o próprio planeta Terra, casa de todos nós.  

Podemos entender que a propaganda da Ypê revela as estratégias sensíveis da marca 

quando apresenta a causa da sustentabilidade com um discurso de protetora do meio ambiente 

(floresta virtual), cuja narrativa é revestida de emoção, afeto, sentimento de amor e cuidado, 

representados pela mãe e o filho. Assim, a empresa ambiciona afetar os consumidores e 

sensibilizá-los para que compartilhem de seus valores de empresa amiga do meio ambiente, 

no intuito de conquistar uma imagem favorável de sua marca e produtos.  

Entretanto, no processo comunicacional, o entendimento e a interpretação das 

mensagens não dependem apenas do pólo emissor/produtor, pois os processos de codificação 

e decodificação são mais complexos. Cabe ao receptor da mensagem decodificá-las, 

ressignificá-las, negociá-las, de acordo com seu contexto sociocultural e sua carga ideológica 

'adquirida/apreendida' na vivência.  

Examinando a campanha dos produtos Ypê, é possível que o receptor mais atento e 

crítico possa fazer leituras diferentes da mensagem propagada e identificar apenas o apelo 

mercadológico do discurso publicitário. Nessas condições, poderíamos afirmar que o discurso 

da sustentabilidade foi transformado em mercadoria de consumo simbólico e a marca (Ypê) 

quer potencializar o consumo dos seus produtos ditos “verdes” ou “ecologicamente corretos”.  
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Nessa direção, entendemos que a publicidade ─ como expressão de valores, de 

significados, de representações de consumo material e simbólico ─ pode contribuir para a 

construção do imaginário dos sujeitos utilizando-se das estratégias sensíveis para a produção 

de discursos afetivos e emocionais. Mas, como o processo comunicacional envolve os dois 

pólos (produção-recepção), seria necessário um estudo de recepção para compreendermos 

como o consumidor-telespectador recebe, interpreta e ressignifica esse tipo de propaganda, se 

como verdadeira, dando credibilidade à marca, ou como greenwashing
14

. Essa terminologia 

será melhor explorada a posteriori. 

 

 

1.3 Evolução do discurso da sustentabilidade 

 

 

As críticas à cultura de consumo apontam ora para um apocalíptico “fim da 

história”, ora para a ingênua, embora radical, renúncia ao bem-estar material. Nasce o 

discurso do consumo dito consciente, conclamando os indivíduos à reflexão sobre o 

potencial transformador das escolhas e usos que fazemos dos produtos, expondo o 

consumo como um ato de cidadania. Mas há de se convir que esse discurso, muitas vezes, 

é ambíguo e aponta para outra direção, como no caso do discurso da sustentabilidade já 

traduzido em atributo de compra. 

 Contextualizando historicamente a evolução do discurso da sustentabilidade, 

consideramos que o primeiro movimento da comunidade internacional aconteceu em 1968, 

quando se estabeleceu a resolução 2938 da ONU, convocando uma reunião mundial para 

examinar problemas do „ambiente humano‟ que exigissem cooperação internacional para 

serem solucionados. A partir da década de 1970, esse conceito de sustentabilidade emergiu 

nas discussões entre países e empresas, sobretudo após a divulgação do relatório do Clube de 

Roma
15

, em 1970, e a realização da Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente Humano, 

                                                 

14
 Greenwashing é um termo em língua inglesa usado quando uma empresa, organização não governamental 

(ONG), ou mesmo o próprio governo, propaga no discurso práticas ambientais positivas e, na verdade, tem 

atuação contrária aos interesses e bens ambientais. Empresas aproveitam para dizer o que não fazem ou, até 

mesmo, mudam a cor de suas embalagens ou de seus anúncios para o verde, como se isso fosse sinal de 

compromisso com o meio ambiente. 
15

 O Clube de Roma nasceu, em abril de 1968, em um encontro de trinta pessoas de dez países. Esse grupo era 

formado por cientistas, educadores, economistas, humanistas, industriais e funcionários públicos de nível 

nacional e internacional. Os objetivos do Clube de Roma, hoje uma ONG e na época uma organização informal, 
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em 1972, em Estocolmo, na Suécia. Nessa conferência, foi instituído o Programa das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente (PNUMA), o que encorajou a discussão da temática da 

sustentabilidade em todo o mundo. Segundo Portilho (2005, p. 25), foi nesse evento que: 

 
os países em desenvolvimento tornaram explícito o argumento de que a 

causa da crise ambiental estava localizada, principalmente, nas nações 

industrializadas, onde o estilo de produção, seja capitalista ou socialista, 

requer grande quantidade de recursos e energia do planeta e causa grande 

parte da poluição e do impacto ambiental.  

 

 

Em 1983, a ONU instalou a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento que 

elaborou e lançou, em 1987, um estudo mundial chamado Nosso Futuro Comum, ou relatório 

Brundtland. A partir de então, o conceito de “desenvolvimento sustentável” foi amplamente 

divulgado e institucionalizado, definindo-se “como o processo de atender às necessidades 

presentes sem comprometer a capacidade das futuras gerações de suprir suas próprias 

necessidades”
16

. Esse relatório foi coordenado pela Ministra Gro Bruntdland, da Noruega, e é 

um documento histórico, por apresentar o conceito pela primeira vez. 

 A Primeira Conferência Mundial sobre o Clima aconteceu em Toronto, em 1988, 

reunindo cientistas que alertaram para a necessidade de reduzir os gases do efeito estufa. A 

ONU cria, então, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), para 

avaliar o risco da mudança climática devido à atividade humana.  A Segunda Conferência, em 

1990, aconteceu em Genebra e a terceira, em 1992, denominada Conferência das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida como ECO-92, no Rio 

de Janeiro, que resultou nos tratados internacionais Agenda 21, Convenção da Biodiversidade 

e Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (UNFCC, na sigla em 

inglês)
17

.  

Pela primeira vez, foi apresentado o conceito de desenvolvimento sustentável como 

saída para o impasse decorrente da necessidade de continuar o crescimento econômico e 

considerar a possibilidade de esgotamento dos recursos naturais. Sendo assim, podemos 

entendê-lo como um conceito político que, desde então, passa por intenso processo de 

legitimação e institucionalização normativa. 

                                                                                                                                                         

era examinar o complexo de problemas que afligem os povos de todas as nações, como a pobreza em meio à 

abundância; perda de confiança nas instituições; expansão urbana descontrolada; insegurança de emprego; 

alienação e outros transtornos econômicos e monetários. Disponível em: 

http://amaliagodoy.blogspot.com/2008/09/o-clube-de-roma.html. Acesso em fevereiro, 2011. 
16

 Disponível em http://www.mudancasclimaticas.andi.org.br/node/91. Acesso em fevereiro, 2011. 
17

 Disponível em http://www.ecomapa.com.br/blog/ler.asp?cod=88. Acesso em fevereiro, 2011. 

http://amaliagodoy.blogspot.com/2008/09/o-clube-de-roma.html
http://www.mudancasclimaticas.andi.org.br/node/91
http://www.ecomapa.com.br/blog/ler.asp?cod=88
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 Ressaltamos, porém, que o conceito de desenvolvimento sustentável, citado 

acima, difere do conceito de sustentabilidade difundido na atualidade. Nesse último, surge o 

conceito do triple botom line, cunhado pelo britânico John Elkington (1994)
18

, sobre os três 

pilares que devem nortear a gestão empresarial: social, econômico e ambiental. Logo, 

sustentabilidade é promover o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e o 

desenvolvimento ambiental. Consolidando, com mais clareza, o que as empresas, governo e 

sociedade civil precisam fazer para que as gerações futuras tenham  suas condições de 

sobrevivência garantidas, compatível com o conceito do relatório Brundtland. Compreende-

se, portanto, por meio do triple bottom line, que a organização passa a trabalhar com enfoque 

de crescimento sistêmico, reconhecendo que a sociedade depende da economia, a economia 

depende do ecossistema global e o ecossistema depende da sociedade.  

Constatamos, porém, que as discussões pouco evoluíram em 20 anos. Mas, a partir da 

década de 1990, a problemática ambiental desloca-se do discurso vinculado aos 'problemas 

ambientais relacionados ao modelo de produção' e passa a relacionar-se aos altos padrões de 

consumo e estilos de vida.  

 
a globalização dos debates sobre a questão ambiental intensificou-se na 

percepção do impacto ambiental dos altos padrões de consumo das 

sociedades e classes afluentes, possibilitando a emergência de um novo 

discurso dentro do pensamento ambientalista internacional (PORTILHO, 

2005, P. 26).   

 

 Apesar da temática da sustentabilidade passar a fazer parte da agenda internacional, o 

avanço nas discussões ainda é lento se compararmos o que foi firmado no Protocolo de Kyoto 

em 1997, quando da realização da COP-3
19

 no Japão, com a COP-15, realizada em dezembro 

de 2009, em Copenhague. Na última conferência, ainda se observou a desunião do grupo dos 

países em desenvolvimento, encabeçado pelo BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) e os países 

ricos, particularmente sobre as contribuições financeiras para o combate a mudanças 

climáticas.  

Para o embaixador e ex-ministro das Relações Exteriores Luiz Felipe Lampreia 

(2010), pouco se avançou e não houve consenso sobre os cortes precisos de emissões 

                                                 

18
 Disponível em http://oglobo.globo.com/blogs/razaosocial/posts/2009/03/06/entrevista-com-john-elkington-

homem-que-criou-triple-bottom-line-166255.asp. Acesso em fevereiro, 2011. 
19

 COP-3 (Conferência das Partes, realizada pela UNFCCC – Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima) passa para a história como a convenção em que a comunidade internacional firmou um 

amplo acordo de caráter ambiental, apesar das divergências entre Estados Unidos e União Europeia: o Protocolo 

de Kyoto. Disponível em:<http://www.ecomapa.com.br/blog>. Acesso em fevereiro, 2011. 

http://oglobo.globo.com/blogs/razaosocial/posts/2009/03/06/entrevista-com-john-elkington-homem-que-criou-triple-bottom-line-166255.asp
http://oglobo.globo.com/blogs/razaosocial/posts/2009/03/06/entrevista-com-john-elkington-homem-que-criou-triple-bottom-line-166255.asp
http://www.ecomapa.com.br/blog
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necessários para atingir o objetivo central, que é manter o aumento da temperatura global em 

2 graus Celsius
20

. Em suas palavras: 

 

as metas nacionais de redução de emissões até 2020 não foram definidas. Só 

em linhas gerais, aludiu-se ao tema da verificação do cumprimento das 

metas. O financiamento aos países em desenvolvimento para levar a cabo as 

ações de mitigação dos efeitos do aquecimento global e para reduzir o 

desmatamento das florestas também só mereceu uma declaração bastante 

geral. Mas há um arcabouço bastante amplo de iniciativas em todos esses 

campos e se prevê um caminho para sua implantação. Por isto, não diria que 

Copenhague foi um fracasso (LAMPREIA, 2010, p. 89). 

 

 

Apesar dos poucos avanços políticos, o tema da sustentabilidade ganha, a cada dia, 

mais importância, ocupando enorme espaço na pauta internacional e atraindo mais atenção da 

população e da mídia. Para esse autor, “existe uma consciência muito maior do problema e o 

desenvolvimento sustentável é visto como a forma mais correta para se evoluir de forma 

responsável, combatendo o aquecimento global, preservando, assim, a Terra”. (2010, p. 90) 

Valéria Café (2010), outra pesquisadora do assunto e consultora de comunicação e 

marketing para o Internacional Chamber of Commerce, em Paris, aponta alguns 

acontecimentos que tornaram o tema ainda mais evidente nos últimos 17 anos. Segundo ela, 

os eventos naturais (terremotos, incêndios, tsunamis, o degelo dos pólos); o filme Uma 

verdade inconveniente, produzido pelo ex-vice-presidente norte-americano Al Gore; a pressão 

das ONGs ambientalistas; a criação de índices de sustentabilidade nas principais Bolsas de 

Valores do mundo; a criação da taxa de carbono e sua transformação em moeda corrente entre 

governos; e a conscientização dos consumidores por meio do acesso a mais informação, 

corroboram um avivamento da discussão sobre o conceito de sustentabilidade apoiado em um 

equilíbrio das questões econômicas, sociais e ambientais.  

Nas palavras da autora, “é esse equilíbrio que manterá em longo prazo, o bem- estar da 

humanidade neste planeta. Na França, o termo utilizado é o Desenvolvimento Durável, que, 

sob o ponto de vista econômico, cabe muito bem no contexto”. (2010, p. 44)  

                                                 

20
 De acordo com o 4º relatório do IPCC – Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, órgão que reúne 

os mais renomados cientistas especializados em clima do mundo, publicado em 2007, a temperatura da Terra não 

pode aumentar mais do que 2º C, em relação à era pré-industrial, até o final deste século, ou as alterações 

climáticas sairão completamente do controle.   

Disponível em: http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/desenvolvimento/cop-15-o-que-e-conferencia-

partes-copenhague-499684.shtml. Acesso em fevereiro, 2011. 

 

http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/desenvolvimento/cop-15-o-que-e-conferencia-partes-copenhague-499684.shtml
http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/desenvolvimento/cop-15-o-que-e-conferencia-partes-copenhague-499684.shtml
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Para Lampreia (2010), a sustentabilidade faz parte das discussões contemporâneas e 

tornou-se integrante do pensamento da maior parte das sociedades do planeta. Preservar a 

biodiversidade e os ecossistemas naturais, respeitar o meio ambiente e exigir qualidade nos 

produtos a serem consumidos são exigências imperativas da atualidade.  

 Nessa direção, para aplicar o conceito de desenvolvimento sustentável, será 

necessária uma mudança de comportamento de todas as esferas sociais. Se a cultura do século 

XX cristalizou-se na ênfase dos processos de produção e de consumo, para o fim do século 

XX e início do século XXI, emerge a necessidade de uma transformação cultural, uma revisão 

substantiva nos valores e crenças que permeiam as organizações empresariais 

contemporâneas, o governo e a sociedade civil. Conforme Portilho (2005, p. 35): 

 

se as propostas de mudança nos padrões e níveis de consumo fazem parte do 

projeto e da utopia da 'sociedade sustentável', os consumidores podem ser 

pensados como um dos principais portadores desse projeto. [...] trata-se de 

um esforço de identificar novas dinâmicas que, embora estejam nas 'bordas' 

da arena política clássica, podem contribuir para a melhoria ambiental e para 

o fortalecimento da cidadania e da participação na esfera pública. 

 

A proposta de uma economia alicerçada na sustentabilidade econômica, social e 

ambiental, não mensurada apenas com a métrica do desenvolvimento econômico do país 

medido pelo PIB, tem o apoio de vários cientistas, pesquisadores do clima, representantes de 

movimentos não governamentais, como Greenpeace, WWF, SOS Mata Atlântica, 

ecoeconomistas, ambientalistas e governos como os da França e do Reino Unido. Em 2004, 

um encontro internacional de estatísticos, proposto pela Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), lançou as bases para que o movimento anti-PIB, hoje 

conhecido como Beyound GDP (Além do PIB, em inglês), se disseminasse pelo mundo e 

culminasse com a participação efetiva do presidente da França, Nicolas Sarkozy. 

 O presidente francês encomendou a um grupo de 27 renomados especialistas, dentre 

eles os ganhadores do prêmio Nobel de Economia de 2001, Joseph Stiglitz, e de 1998, 

Amartya Sen, uma reforma da métrica que mensura a posição dos países no ranking do 

desenvolvimento, atualmente baseada apenas no PIB. A comissão é conhecida como 

Comissão Stiglitz-Sen e prepara um projeto propondo novas métricas que contemplem 

indicadores como condições de vida da população e índices relacionados à sustentabilidade e 

preservação de recursos naturais.  

Segundo os economistas Amartya Sen, Celso Furtado e Ignacy Sachs, a primeira e 

fundamental característica do desenvolvimento sustentável é pensar que ele depende de como 
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os recursos gerados pelo crescimento econômico são usados. De acordo com esses 

economistas, pode-se dizer que há desenvolvimento quando os benefícios do crescimento 

econômico servem para ampliar as capacitações humanas, ou seja, melhorar um conjunto de 

coisas que as pessoas podem ser ou fazer na vida. “As mais elementares e sem as quais não é 

possível fazer outras escolhas são ter uma vida longa e saudável, ter instrução e acesso a 

recursos que permitam um nível de vida digno” (VEIGA, 2008, p. 55). 

A proposta de desenvolvimento sustentável traz uma coerência existencial – o respeito 

e a interdependência da vida no planeta em razão de uma harmonização de objetivos sociais, 

ambientais e econômicos, pensando nas gerações presentes e futuras ─ entretanto, não deixa 

de ser uma utopia
21

 que passa a alimentar uma tendência em razão das pressões de várias 

entidades da sociedade civil, mas que está longe de ser consolidada, em razão das disputas e 

tensões dos vários interesses da sociedade global.   

 

 

1.4  O poder da sociedade civil frente à sustentabilidade: “o consumo serve para 

pensar”? 

 

Os consumidores parecem estar se envolvendo em oferecer respostas a essas 

necessidades da adaptação à atual conjuntura socioeconômica e ambiental. De acordo com 

a pesquisa Green Brands
22

, realizada em sete países (Alemanha, Brasil, China, Estados 

Unidos, França, Índia e Reino Unido) no ano de 2009, 94% dos consumidores preferem 

comprar produtos de uma empresa associada ao meio ambiente, sendo que 82% afirmam 

que esperam uma ação real das empresas em matéria de redução dos dejetos tóxicos.  

Valéria Café (2010) considera que a pesquisa acima demonstrou que estaríamos na 

transição da era do descartável para a nova era do durável. Segundo essa perspectiva, as 

empresas precisam repensar a qualidade, a durabilidade dos produtos e também o fim de suas 

vidas, incluindo, muitas vezes, processo de reutilização e reciclagem, como é o caso das latas 

de alumínio.   

Nesse contexto, vemos emergir um movimento, mesmo que minoritário, de 

consumidores que exigem novas formas de produção com o uso de tecnologia „limpa‟ ou 

                                                 

21
Mattelart (2002, p.67) ensina que a “utopia forma a parte de toda uma época em que se pensava ser possível 

resolver as injustiças sociais. A utopia é a esperança em um novo mundo, é um imaginário esperançoso”. 
22

 Pesquisa realizada pelo instituto europeu PSB, a agência de relações públicas Cohn & Wolfe e o grupo de 

design Landor, com cerca de 5.000 entrevistados, conforme relata Valéria Café (2010, p. 44).  
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„ecoeficiente‟, de embalagens recicláveis, de coleta seletiva, da validação de seus direitos 

como consumidores, dentre outras lutas. Observamos o crescimento de organizações não 

governamentais (ONGs) e outras instituições imbuídas de articular coletivamente a força do 

ator social e pressionar, de alguma forma, empresas e governos.  

Entendemos como ator social o sujeito que se “constrói na relação que possibilita a 

reciprocidade: não há afirmação duradoura do que é próprio sem reconhecimento simultâneo 

do diferente” (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 70). E avançando em nossas reflexões, 

compreendemos como cidadão, o ator social que articula seus desejos e seus direitos, que 

expressa suas aptidões e motivações em participar de grupos que lutam por causas coletivas 

sejam sociais, ambientais e políticas. Nas palavras de Castro & Baccega (2009, p. 60): 

 
constituir-se como cidadão requer aptidão e motivação para participar 

ativamente da(s) coletividade(s) à(s) qual(is) se pertence por contingência ou 

opção. Acreditamos no papel da educação no desenvolvimento de uma 

imprescindível capacidade crítica que nos torna potentes para agir no mundo 

e refletir sobre nossas práticas.  

 

 

Nesse sentido, vale notar que a cidadania não pode ser reduzida à simples consciência 

de que o sujeito possui direitos, mas deve implicar luta permanente para resguardar seu acesso 

a eles. Ainda conforme Martín-Barbero (2008), frente a uma sociedade massificadora, que 

tende à homogeneização, a possibilidade de sermos cidadãos é proporcional ao 

desenvolvimento de sujeitos autônomos, isto é, livre em suas tomadas de posição na 

sociedade. 

Ao articular concepções de cidadania e consumo, o antropólogo latino-americano 

Néstor Garcia Canclini (2008) analisa que o sentimento de ser cidadão tem a ver com as 

práticas socioculturais que dão sentido de pertencimento. Nesse caso, as práticas de consumo 

corroboram o sentimento de respeitar as diferenças, mesmo para formas semelhantes de 

organização e de satisfação das necessidades. Ao repensar a cidadania em conexão com o 

consumo e como estratégia política, Canclini reafirma o ideal moderno ao dizer que 

precisamos de uma concepção estratégica do Estado e do mercado, que articule as diferentes 

modalidades de cidadania nos velhos e nos novos cenários. 

Mas por que o autor faz a afirmação de que é preciso uma articulação do Estado junto 

com o mercado para que a cidadania ocupe um espaço privilegiado na sociedade, assim como 

apontou Mattelart anteriormente? Como o mercado poderia participar dessas articulações, 

sendo que, para Martín-Barbero (2004), dentre outros, ele seria um dos responsáveis pela 

desarticulação da tessitura social?  
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Um dos efeitos negativos das políticas neoliberais e mercantilistas que privatizou os 

serviços básicos, como a saúde, a educação, a segurança, ou as pensões por velhice, foi o 

rompimento do elo de coesão social constitutiva entre gerações, provocando a diminuição da 

solidariedade (MARTÍN-BARBERO, 2004). Para esse importante pensador da América 

Latina, as maiorias foram arrastadas à desmoralização e à desesperança, e as minorias, 

acomodadas em sua privacidade, ajudaram a desvalorizar a experiência do coletivo.  

Em conformidade com essa linha de raciocínio, Canclini (2008) elucida que, nas 

últimas décadas, o modelo de sociedade está intrinsecamente relacionado ao modelo 

neoliberal que privilegia as corporações privadas e lhes dá competência para gerir políticas 

públicas que deveriam ser cumpridas pelo Estado. Sob essa perspectiva, a ordem social é 

organizada não mais pelas instituições e sim por meio do consumo. Mas ele propõe pensar o 

consumo como a possibilidade de tensão e de luta por direitos como habitação, saúde, 

educação etc. De acordo com o autor:  

 
Pode-se pensar, como observam James Holston e Arjun Appadurai, que a 

noção política de cidadania se expande ao incluir direitos de habitação, 

saúde, educação e a apropriação de bens em processos de consumo. É neste 

sentido que proponho reconceitualizar o consumo, não como simples cenário 

de gastos inúteis e impulsos irracionais, mas como espaço que serve para 

pensar, e no qual se organiza grande parte da racionalidade econômica, 

sociopolítica e psicológica nas sociedades (CANCLINI, 2008, p. 14). 

 

 

Canclini propõe vincular cidadania e o consumo, e vice-versa. Com efeito, costuma-se 

imaginar o consumo como lugar do supérfluo. Por outro lado, não é incomum reduzir-se a 

cidadania à participação na esfera pública, apenas levando em conta certas convicções 

individuais manifestadas na hora do voto, por exemplo. Entretanto, o autor direciona o olhar 

ao consumo como mediador das relações sociais, lembrando que não apenas consumimos 

objetos, mas significamos nossos valores e nos distinguimos na sociedade por meio do 

consumo material e simbólico.  

 Portanto, para a consolidação do consumo dito consciente, que pede a participação 

efetiva do consumidor/cidadão, é preciso a reorientação da relação produção-consumo, 

articulada por uma politização do consumo em direção a uma forma mais „ambientalmente 

durável‟. Segundo o Instituto Akatu, o termo consumo consciente foi definido em 1995, pela 

Comissão de Desenvolvimento Sustentável da ONU e quer dizer:  

 
o uso de serviços e produtos que respondem às necessidades básicas de toda 

a população e trazem a melhoria na qualidade de vida, ao mesmo tempo em 

que reduzem o uso dos recursos naturais e de materiais tóxicos, a produção 
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de lixo e as emissões de poluição em todo o ciclo de vida, sem comprometer 

as necessidades das futuras gerações (AKATU, 2010). 

 

 

Apesar do estabelecimento de algumas diretrizes propostas pela ONU há mais de 15 

anos sobre o consumo consciente, podemos considerar que se trata de uma conceituação 

utópica, visto que a organização econômica da sociedade enfatiza o crescimento do produto 

interno bruto (PIB) de cada país, sob o alicerce do binômio produção-consumo.  

Para Portilho (2005), a noção de consumo sustentável geralmente é partilhada por 

grupos que refletem sobre a racionalidade, os valores e objetivos das relações sociais e da 

relação sociedade-natureza. Sendo assim, esse tipo de consumo envolveria práticas 

diferenciadas entre produtores e consumidores que compartilham valores semelhantes, 

configurando estratégias alternativas para atores sociais e empresas que se proponham a 

atender às necessidades desse tipo de consumidor consciente.  

Por isso, lentamente, algumas mudanças comportamentais já estão sendo apresentadas. 

Pelo menos é o que apresenta a pesquisa Green Brands, ao demonstrar que, “para 46% dos 

consumidores franceses, consumir de forma responsável é deixar de consumir produtos 

supérfluos, e, para 33% desses consumidores, é reduzir o seu consumo em geral. Em 2006, 

esses números eram, respectivamente, 36% e 21%” (CAFÉ, 2010, p. 44). 

 Entretanto, a conscientização sobre a temática da sustentabilidade está longe de ser 

majoritária e homogênea. No Brasil, uma pesquisa para conhecer a percepção e 

comportamento das pessoas em relação à sustentabilidade, realizada pelo o Instituto Mais
23

 

em uma feira sobre práticas sustentáveis, apontou que 50% dos participantes afirmaram que 

somente às vezes adotam o critério da sustentabilidade na hora da compra, e 

aproximadamente 10% disseram que nunca adotam tal critério de consumir um produto ou 

serviço. Também mais de 50% afirmaram que o mercado brasileiro tem muita propaganda e 

poucos produtos com reais atributos sustentáveis.  

Baseando-se nesses resultados, Marilena Lavorato (2010, p.38) afirma que “as pessoas 

querem sustentabilidade e sentem-se responsáveis por ela, mas têm receios dos discursos das 

empresas”. Evidencia-se, então, que os indivíduos pesquisados esperam das organizações 

mais consistência e evidências da sustentabilidade informada. Ainda em suas palavras: “as 

                                                 

23
 Pesquisa realizada entre os dias 1 e 4 de setembro de 2009, com mais de 1000 visitantes. O perfil do público 

em sua maioria era atuante na área socioambiental, jovem adulto (25 -45 anos), nível universitário e pós-

graduação, conforme relata Lavorato (2010, p. 38) 
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empresas devem falar o que se faz, e fazer o que se fala, atendendo ao fundamento da lógica e 

coerência”. Ou seja, assumir postura oposta ao conceito de greenwashing, já explicado 

anteriormente, 

Ainda segundo Lavorato (2010, p. 39), há um consenso entre os profissionais de 

branding – os especialistas na gestão da marca – de que a prática do greenwashing está com 

os dias contados. “Ir ao mercado e anunciar que a empresa está preocupada com os seus 

impactos ambientais e não ter como demonstrar os resultados de suas ações nessa área é 

apressar a extinção da marca”.  

Como exemplo, podemos citar a campanha dos postos Ipiranga, que incentiva o 

consumo de combustível em troca do plantio de árvores para reduzir o CO2. Essa campanha 

recebeu o nome de Cartão Ipiranga Carbono Zero
24

. Apesar da promessa de transparência 

proposta no site da empresa: “por meio de nosso site e da publicação de balanços periódicos, 

todas as ações desenvolvidas para neutralizar as emissões associadas ao consumo de 

combustível proveniente das compras realizadas pelo Cartão Ipiranga Carbono Zero, tornando 

públicas todas as medidas tomadas”, nenhum relatório foi encontrado.  

Outra iniciativa desastrosa foi uma campanha da Petrobras, retirada do ar pelo 

CONAR
25

, na qual a empresa afirmava ter “a consciência limpa” no que diz respeito às ações 

ambientais. Os anúncios, intitulados Tudo que a gente faz, a gente faz com responsabilidade 

social e ambiental e Com a consciência limpa eu sou mais feliz, geraram controvérsias e um 

grupo de instituições da sociedade civil, secretarias de meio ambiente do Estado e da cidade 

de São Paulo, além da secretaria homônima do Estado de Minas Gerais, entraram com uma 

representação contra a estatal. 

Nessa direção, entendemos que a temática da sustentabilidade provoca reflexões e 

inquietações, mas está longe de ser consenso. Entre o discurso e a prática, faz-se necessário 

ter coerência tanto por parte dos governos quanto por parte das empresas e dos indivíduos. A 

                                                 

24
 O Cartão Ipiranga Carbono Zero é cartão de crédito que permite ao cliente Ipiranga abastecer o veículo e, ao 

mesmo tempo, compensar a quantidade de partículas de gás carbônico (CO2) lançadas na atmosfera em função 

do uso de combustíveis fósseis. O CO2 é o principal gás do efeito estufa. Pagando o combustível com o Cartão 

Ipiranga Carbono Zero, o gás carbônico que vier a ser emitido pelo seu veículo será capturado por meio de 

projetos de neutralização de carbono, como o plantio de árvores, entre outros. Disponível em 

https://sites.redeipiranga.com.br/WAcartao01/homeCarbonoZero.do. Acesso em fevereiro, 2011. 
25

 Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária atende às denúncias de consumidores, autoridades, 

dos seus associados ou ainda formuladas pela própria diretoria. Ele foi criado com a função de zelar pela 

liberdade de expressão comercial e defender os interesses das partes envolvidas no mercado publicitário, 

inclusive os do consumidor. A idéia brotou naturalmente a partir do modelo inglês e ganhou força pelas mãos de 

alguns dos maiores nomes da publicidade brasileira. Disponível em http://www.conar.org.br. Acesso em 

fevereiro, 2011. 

https://sites.redeipiranga.com.br/WAcartao01/homeCarbonoZero.do
http://www.conar.org.br/
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economista Amyra El Khalili, idealizadora do Projeto BECE – Bolsa Brasileira de 

Commodities Ambientais
26

, alerta para a participação coletiva da sociedade nas discussões e 

na tomada de decisões sobre um novo modelo econômico que faça prevalecer os interesses 

coletivos da humanidade. Nas palavras de Khalili (2010, p. 56): 

 

quando lidamos com meio ambiente não podemos tratar deste direito 

fundamental como se fosse um produto empresarial, uma mercadoria, 

negociado com base em contratos e regras determinados a portas fechadas 

em reuniões entre pares. Pelo contrário, tais negociações devem acontecer 

com o coletivo da sociedade. Se a sociedade não aderir, não há projeto 

socioambiental que possa ser concretizado.  

 

 Por isso, apesar do discurso da sustentabilidade já ser pauta há mais de 40 anos, por 

que é tão difícil promover boas práticas de produção e de consumo no cotidiano das empresas, 

dos governos e dos indivíduos? Seria possível entender, mesmo que empiricamente, o porquê 

das informações sobre a sustentabilidade não encontrarem ressonância cognitiva de forma 

abrangente nos indivíduos e ficar restrita a grupos específicos, digamos que minoritários, o 

compartilhamento das ideias sustentáveis e a práxis no cotidiano, indo de encontro ao padrão 

hegemônico da sociedade? 

 Uma das explicações possíveis é que, por décadas, nossa geração ─ além do acúmulo 

do aprendizado das gerações anteriores ─ não aprendeu, no cerne da infância, a importância 

da preservação ambiental, do consumo sustentável, do manuseio devido do lixo, dos efeitos 

do aquecimento global, da necessidade dos três R´s (reduzir, reciclar e reusar), entre outros 

aspectos. Portanto, torna-se mais difícil a adesão consciente a esse movimento e, 

consequentemente, à mudança das práticas sustentáveis de consumo como uma cultura. 

 Mas, segundo Dias (2008, p. 14), as novas gerações de crianças e adolescentes 

tornam-se participantes ativos de causas ambientais, visto que eles recebem um volume de 

informação ambiental sem precedentes nos últimos anos, desde o final do século XX. O autor 

considera que “esses jovens, com argumentos bem fundamentados, fruto de maior informação 

recebida, influenciam seu núcleo familiar, ampliando os processos de coleta seletiva de lixo e 

comportamentos e atitudes favoráveis ao meio ambiente”.  

                                                 

26
 O projeto B.E.C.E, criado em 1996, foi idealizado para promover uma economia justa em uma sociedade 

democrática e ecologicamente sustentável (através de um mercado com informações transparentes e cujas 

relações de poder das instituições da sociedade civil sejam equilibradas entre si e frente ao Estado). Disponível 

em: http://amanditas.wordpress.com/tag/projeto-bece/. Acesso em fevereiro, 2011. 

http://amanditas.wordpress.com/tag/projeto-bece/
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Khalili (2010, p. 59) também defende que é necessária uma mobilização para que 

possa haver mudança efetiva do modelo econômico deteriorado e disseminado pelo mundo 

para um modelo de desenvolvimento sustentável. Segundo a autora, “é preciso uma nova 

consciência que tenha como base o tripé educação, informação e comunicação. É preciso 

torná-la ainda didática para que a sociedade possa pensar melhor sobre os fatos”. 

Outro especialista que vê na educação importante aliada na propagação de práticas 

sustentáveis é Cláudio Andrade. Para ele, a Educação deve ser inserida no âmbito empresarial 

como mecanismo de busca contínua de sustentabilidade por meio de fóruns de discussão 

cooperativos de cidadania empresarial. Mas a Educação avança por toda a sociedade e, 

atualmente, é conferida a ela a função de responder às demandas temáticas de segurança, 

saúde, transporte, habitação, consumo, política etc. Nas palavras do autor: 

 

isto nos dá uma outra dimensão sobre a educação, que não é a básica, mas, 

sobretudo, de cidadania. Portanto, a Educação é a chave para as mudanças 

que desejamos e um caminho para redução da fragmentação da realidade, 

claro, se houver canais de expressão que estimulem a participação 

pública.[...] O “novo” está na ressignificação de valores, comportamentos e 

na observância das suas conexões. Esse é o grande desafio da Educação para 

a sustentabilidade. (ANDRADE, 2010, p. 69-70) 

 

Segundo Martirani (2008, p. 6), a educação ambiental propõe nova missão à educação: 

“a de re-criar a sociedade com vistas à construção de uma sociedade mais justa e sustentável”. 

Por meio dela, é possível formar cidadãos capazes de atuar nas esferas da vida pública e 

política de modo a favorecer processos de transformação social.  

Na mesma obra, a autora elucida que a educação ambiental procura conscientizar os 

indivíduos sobre práticas de consumo mais sustentáveis, como o reaproveitamento e 

reciclagem de materiais, economia de água, energia, recursos naturais, “mas, além disso, 

formar cidadãos comprometidos com a causa ambiental, capazes de intervir na vida social”. 

(MARTIRANI, 2008, p. 7) 

 Mas, apesar dos avanços no decorrer dessas décadas podemos observar, mesmo que 

empiricamente, que o discurso da sustentabilidade ainda é periférico e, quando tratado pelo 

viés do campo hegemônico, vem revestido de abordagem empresarial ou mesmo 

governamental, como apontaram as últimas notícias sobre a 15ª Conferência das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima, cujo principal resultado foi o “Acordo de Copenhague”, 

elaborado por alguns países e formalmente aceito pela ONU.  
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Por meio da pesquisa bibliográfica, articulamos autores que interpretam e 

contextualizam a globalização, apontando algumas perdas e alguns ganhos resultantes desse 

processo globalizante da economia, da informação, da comunicação e da cultura. É possível 

observar que a sociedade contemporânea, ou sociedade do consumo, sofre, de certa forma, de 

esquizofrenia em razão das complexas e múltiplas teias ou tensões sociais e políticas que a 

envolvem.  

Se, por um lado, observamos o Estado perder parte de seu poder, por outro, o vemos 

como responsável por manter o status quo em plena crise financeira
27

 de 2008-2009, iniciada 

nos Estados Unidos e sentida em todo o mundo. Tanto o governo norte-americano quanto o 

brasileiro socorreram empresas multinacionais como a General Motors, por exemplo. No 

Brasil, o governo reduziu o IPI para diminuir as demissões na montadora e estancar a redução 

do consumo. Nos Estados Unidos, a GM, ícone do capitalismo por mais de oitenta anos, pediu 

concordata e, para evitar sua falência, teve 60% de suas ações compradas pela administração 

do democrata Barack Obama. Poderíamos citar tantos outros exemplos, inclusive a 

intervenção do governo americano no desastre do Golfo do México. A partir desse trágico 

episódio, o presidente americano quer tornar mais rígida  a legislação sobre compensações por 

danos em casos de vazamentos de petróleo. Atualmente, a legislação limita os pagamentos das 

empresas exploradoras a R$ 130 milhões (US$ 75 milhões).  

Outra constatação diz respeito ao consumidor que ora é subjulgado pelo mercado 

hedonista e agorista, pejorativamente chamado de consumista, e também culpabilizado por 

seu estilo de vida materialista; ora é apresentado como ator social que utiliza o consumo como 

recurso para se posicionar a favor ou contra empresas e governos, muitas vezes utilizando as 

redes sociais digitais para discutir e propagar suas ideias, no chamado ativismo em rede de 

forma global, consolidando uma proposta de cidadania mundial.  Portanto, se vivemos em 

uma teia social múltipla, cabem nela todos os tipos de indivíduos e experiências e seria muito 

reducionista a ideia de se pensar a sociedade sem esse emaranhado de situações e mediações. 

                                                 

27 A crise financeira surgida em 2007 no setor imobiliário norte-americano contaminou a economia mundial e 

provocou quedas nas bolsas de valores do mundo todo. O aquecimento do mercado imobiliário levou as 

financeiras norte-americanas a confiar excessivamente em clientes que não honram com seus compromissos e 

levaram bancos a bancarrota, provocou  uma crise generalizada e prejuízos bilionários no setor financeiro. O 

banco Lehman Brothers, um dos maiores do mundo, pediu proteção à lei de falência e provocou a maior queda 

nas bolsas dos Estados Unidos desde os atentados de 11 de setembro de 2001. O FMI previu freada no 

crescimento da economia mundial em 2008 e 2009. Para os Estados Unidos, a projeção de crescimento baixou 

para 0,1% e, para a América Latina, a expectativa é de expansão de 4,6% (YOUNG, 2008). 
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No próximo capítulo, abordaremos como as empresas passaram a utilizar a 

responsabilidade social como estratégia de negócio, visando agradar o consumidor mais 

exigente, muitas vezes chamado de consciente ou responsável. Veremos, ainda, como a 

comunicação faz a mediação da relação entre a empresa e seus públicos de interesse, na 

tentativa de gerar uma imagem de marca positiva, utilizando a publicidade como a nova 

retórica do grande capital (MOTA ROCHA, 2010). 
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2  COMUNICAÇÃO CORPORATIVA E ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS NA 

CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DE MARCA – A RESPONSABILIDADE SOCIAL 

COMO DIFERENCIAL COMPETITIVO  

 

 

No capítulo anterior, contextualizamos algumas transformações econômicas, sociais e 

informacionais resultantes do processo globalizante que demarcaram fronteiras entre o modo 

de vida moderna e pós-moderna, sobretudo, no que tange às culturas do consumo. Neste 

capítulo, iremos aprofundar nossa reflexão sobre a comunicação e sobre seu papel central na 

sociedade contemporânea, buscando demarcar historicamente por que e como as estratégias 

das corporações transitaram da ênfase no produto para a ênfase na marca. Como recorte, 

investigaremos algumas estratégias de comunicação institucional que propagam o discurso da 

sustentabilidade e da responsabilidade social empresarial, entendidos como a nova retórica do 

capital (MOTA ROCHA, 2010).  

Primeiramente, vamos ao significado da palavra comunicação, que, em sua acepção 

original, comunicare, significa tornar comum, compartilhar, viabilizar o diálogo e a interação, 

facilitar o acesso, a compreensão, a participação.  Ou seja, por meio da comunicação, é 

possível criar relacionamentos, promover mediações, fomentar entendimentos, estimular um 

processo de democratização de ideais, projetos e, até mesmo, de imagem corporativa. Nessa 

direção, observamos o esforço comunicacional de empresas, personalidades, partidos 

políticos, vários tipos de  instituição, e  mesmo pessoas comuns, por meio da web, em tornar 

visíveis suas realizações na tentativa de ganhar a atenção, conquistar a credibilidade do seu 

público e, consequentemente, gerar o consumo material ou simbólico dessas ideias, projetos, 

produtos e/ou imagens. 

Por isso, nossa reflexão utiliza o referencial epistemológico dos estudos 

contemporâneos da comunicação e do consumo, os aportes da comunicação organizacional, 

servindo-se ainda da contribuição dos estudiosos da cibercultura. Para começar, precisamos 

recuar no tempo e observar algumas transformações pelas quais passaram esses campos de 

estudos.  

Os meios de comunicação de massa têm o papel de propagar notícias, produtos, 

empresas, marcas, ideologias e desde cedo estiveram no foco das atenções dos pesquisadores 

do campo das Ciências Sociais, como podemos destacar os estudos de Adorno, Horkheimer e 
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outros teóricos da Escola de Frankfurt, que realizaram análises dos fenômenos da então 

nascente cultura de massa.  Paralelamente, as teorias funcionalistas privilegiavam um só pólo 

do processo comunicacional, o da emissão. Pensava-se que o emissor-dominante exercia 

plenos poderes sobre o receptor-dominado, também qualificado de alienado. Ou seja, até as 

décadas de 1960 e em parte da década de 1970, a maioria das teorias pensava os meios de 

comunicação como forças onipresentes de controle social, que impunham suas ideologias 

dominantes de forma monolítica a suas vítimas. Embora parcial e unilateral, a abordagem da 

teoria crítica ofereceu elementos para se analisar as formas ideológicas “a partir das 

perspectivas de mercadorização, reificação, ideologia e dominação, que constitui um modelo 

útil para corrigir abordagens mais populistas e acríticas à cultura da mídia” (KELLNER, 

2001, p. 45). 

 Reagindo à teoria estruturalista, de origem francesa, e funcionalista, americana, os 

estudos culturais, britânicos, promoveram avanço significativo nas discussões acerca do papel 

ativo do receptor. Nesse sentido, as teorias mais recentes enfatizam “a capacidade do público 

de resistir à manipulação da mídia, criando seus próprios significados e usos e fortalecendo-se 

com a matéria-prima extraída de sua própria cultura” (KELLNER, 2001, p. 12).  

Segundo o autor, o foco dos estudos culturais foi mediado pela conjuntura política da 

época e, em virtude dessas condições, a análise das produções era concebida pela relação de 

poder, mostrando como a cultura oferecia, ao mesmo tempo, forças de dominação e recursos 

para a resistência e luta. Ou seja, essa escola enfatizou os efeitos da cultura e o uso que o 

público fazia das produções culturais, passando a estudar o outro pólo da comunicação ─ o 

público e a recepção ─ antes negligenciados.  

Segundo Rego (1986, p. 21), após vários estudos, chegou-se a conclusão de que a 

audiência deve ser vista como entidade ativa “que procura aquilo que quer, que rejeita assim 

como aceita ideias, formuladas pelos meios de comunicação, que interage com os membros de 

seus grupos sociais, e que testa a mensagem transmitida pelos meios”. Ou seja, as pessoas 

trocam informações, conversam sobre vários assuntos com seus grupos sociais, e ainda podem 

comparar o conteúdo de um meio com o de outros. E podem fazer isso de forma ativa ou, 

simplesmente, selecionando mentalmente os assuntos, rejeitando outros, interpretando as 

informações de acordo com seu modo de viver, sua ideologia etc. O que torna extremamente 

complexo o entendimento desse pólo comunicacional. 

 De outro modo, Kellner (2001) argumenta que, na guerra das teorias, nenhuma das 

duas escolas consegue responder as questões teórico-metodológicas dos objetos do campo da 

comunicação em sua totalidade. Por isso mesmo, neste nosso trabalho, outras perspectivas, 
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como a cibercultura e a interface entre comunicação e consumo, surgem a fim de proporcionar 

melhor compreensão dos atores sociais na sociedade contemporânea.  

No que tange à cibercultura, busca-se compreender como os indivíduos relacionam-se 

e fazem uso da comunicação mediada por computadores (CMC). Muito resumidamente, 

busca-se compreender como os usuários apropriam-se dos meios digitais para construir 

relacionamentos pessoais e institucionais (marcas) e como essas relações podem modificar 

comportamentos socioculturais e corporativos. 

Já na interface proposta para a comunicação e o consumo, busca-se compreender como 

o consumo, tomado em seus aspectos material e simbólico, ganha expressividade na cultura 

mediada pelos modos e usos coletivos de comunicação ─ publicidade, representações dos 

produtos, marcas e ideologias nas novelas, cinema, rádio, internet. Dessa forma, todo esse 

embasamento teórico colabora para a identificação de algumas pistas do comportamento da 

sociedade contemporânea ora denominada sociedade midiatizada; do consumo; do espetáculo. 

Alguns elementos sobre a cultura do consumo já foram discutidos no capítulo anterior, neste, 

o foco da reflexão está em algumas estratégias da comunicação organizacional para construir 

uma imagem de marca forte, respeitada, independente dos produtos que a empresa cria e das 

pessoas que estão no poder.   

De acordo com Kellner (2001, p. 11), o domínio da cultura veiculada pela mídia sobre 

a sociedade e a cultura em geral não se dá de forma rígida, autoritária, sugerindo uma indução 

e manipulação de uma ideologia capitalista nas sociedades contemporâneas. O que se dá, 

segundo o autor, é o uso de instrumentos visuais e auditivos, muitas vezes, no formato do 

entretenimento e “do espetáculo para seduzir o público e levá-lo a identificar-se com certas 

opiniões, atitudes, sentimentos e disposições”.  

Seguindo a pista aberta por Kellner, é possível entender que a cultura de consumo 

consegue exercer encantamento nos indivíduos por meio das gratificações comerciais 

proporcionadas pelo prazer, pela sensação de plenitude, de conquista, de status, de sentimento 

de pertencimento. Segundo o autor, a cultura midiática junto com a do consumo conseguem 

acionar certa disposição social na geração de pensamentos, hábitos e comportamentos que vão 

refletir em valores, crenças e práticas atuais. (KELLNER, 2001) 

 Hoje, entendemos o processo da comunicação como fluxo cambiante entre pólos, 

envolvendo as estratégias produtivas ─ do lado do emissor/produtor das mensagens, 

vinculadas aos meios de comunicação massivos ─, mas tornando relevante o papel dos atores 

sociais que formam o outro lado do pólo, o do receptor/consumidor/usuário.  
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Nesse sentido, um aspecto extremamente relevante sobre a complexidade dos estudos 

atuais da comunicação refere-se à liberação da palavra e do pólo emissor, que ampliou a 

circulação e a conversação dos atores sociais em um sistema pós-massivo de comunicação 

(LEMOS, 2010). Discutiremos a nova dinâmica comunicacional à luz da teoria da 

cibercultura no capítulo 3, com ênfase nos modelos apresentados por Castells (2009) 

(comunicação interpessoal, comunicação de massa e comunicação pessoal de massa), que 

convivem, retroalimentam-se, mas, sobretudo, contribuem para uma apropriação social por 

parte dos milhares de usuários espalhados pelo planeta, que tornam comum suas ideias, 

impressões, projetos, saberes, em escala global. 

Nesse panorama, o receptor passou a ser também protagonista da cena midiática na 

Internet. E, às vezes, extrapola sua aparição nos meios de comunicação tradicionais roubando 

a cena em programas jornalísticos, humorísticos e de entretenimento. Esse ator social, 

consumidor/cidadão/usuário das redes sociais digitais, também chamado de interator 

(MURRAY, 2001 apud CASTRO, 2010), quer expressar suas opiniões, agir coletivamente, 

partilhar certos projetos, interagir com o mundo ao gerar conteúdo pessoal, informativo, 

organizacional por meio de comentários em sites, blogs, Twitter, Facebook, Orkut, vídeos no 

YouTube, acelerando e modificando padrões de comunicação com as instituições, sejam elas, 

empresas privadas, ONGs, órgãos públicos, partidos políticos, entre outros.  

Essa necessidade de interação de uma audiência exigente, informada e participativa, 

exige uma resposta estratégica da comunicação organizacional, como fazem corporações 

como Ambev, Grupo Pão de Açúcar, Sky, Nextel, dentre tantas outras que acrescentaram em 

seu mix de comunicação ações de monitoramento 24 horas das redes sociais com objetivo de 

aproximar-se do seu público-alvo, diminuir as barreiras da comunicação e repercutir uma 

imagem institucional de diálogo, de interação. 

  Compreendemos que na comunicação como fluxo, não apenas se reproduzem 

ideologias, mas também se faz e refaz a cultura das maiorias, não somente se comercializam 

formatos, atualmente eles podem ser recriados em narrativas propostas pelos prosumers
28

. 

(MARTIN-BARBERO, 2004). Ou seja, os consumidores participativos, produtores de 

conteúdos, passaram também a interferir no processo comunicacional de forma mais direta ao 

oferecer ideias para reportagens de telejornais, como no quadro Você faz a notícia, do Jornal 

                                                 

28
 Prosumer é o misto de consumidor e produtor que colabora desde a concepção, desenvolvimento e entrega de 

todo tipo de produto no processo de customização. Há também o fansumer. Neste caso, o consumidor fã é 

também responsável pela geração e veiculação de conteúdo sobre suas preferências de consumo. (CASTRO, 

2010) 
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Hoje; ao postar comentários ou reclamações sobre compra de produtos em sites, como o da 

Amazon.com; ou mesmo a exposição midiática de pessoas comuns que se tornam notícia nos 

meios tradicionais por sua aparição explosiva na web, como o exemplo da cantora Susan 

Boyle. 

De acordo com Martín-Barbero (2004, p. 69), essa reconfiguração do comunicador 

como mediador e produtor, o chamado prosumer, volta-se, basicamente, para o entendimento 

da comunicação como a colocação em comum de sentidos da vida e da sociedade. O que 

implica “dar prioridade ao trabalho de ativação, nas pessoas e nos grupos, de sua capacidade 

de narrar/ construir sua identidade, pois a relação da narração com a identidade não é 

meramente expressão, mas constitutiva”. 

Torna-se, portanto, compreensível que a comunicação seja elemento básico na 

formação de qualquer sociedade, pois é por meio da dialética comunicacional que as 

identidades podem ser postuladas, as ideologias transmitidas e negociadas, resultando no 

fortalecimento das instituições democráticas. Segundo Sodré (2006), não há dúvidas de que a 

comunicação é um novo tipo de força produtiva, uma vez que se multiplicam as análises e os 

reconhecimentos de que as estratégias discursivas hoje integram decisivamente todo o tipo de 

produção. 

 

   

2.1 A comunicação organizacional na sociedade do consumo  

 

 

Primeiramente, salientamos o papel da comunicação como fundamental na sociedade 

contemporânea e, historicamente, podemos verificar que foi a partir da década de 1970, com a 

revolução tecnológica da informação e com a integração de todos os meios de comunicação, 

que passamos a viver a era da informação e da interatividade, intensificada, é claro, a partir da 

década de 1990 com o boom da Internet. Estamos diante do período que marca a entrada da 

comunicação como instrumento de inteligência empresarial, ocupando posição estratégica nos 

negócios, sobretudo, para as empresas transnacionais. Esse campo epistemológico é defendido 

por Kunsch (2003, 2010) como comunicação organizacional integrada
29

.   

                                                 

29
 Segundo a autora, uma das referências dos estudos no Brasil, a comunicação organizacional integrada é uma 

disciplina que estuda “de que forma se processa a comunicação nas organizações no âmbito da sociedade global 

e como fenômeno inerente à natureza das organizações e aos agrupamentos de pessoas que a integram” 

(KUNSCH, 2009, p. 79). 



55 

 

É notável que na era da nova economia global da informação, da produção e 

comercialização, a cultura organizacional das empresas passa por diversas transformações: a 

flexibilidade de funções, a ausência de estoque, a extensa utilização de tecnologia da 

informática e da robótica, a participação e responsabilidade multigrupal dos trabalhadores, 

configurando novos modelos de gestão que revolucionam o mundo do trabalho. Convivemos, 

conforme Kunsch (2003), com o hibridismo de um modelo tradicional, mecanicista, e de um 

modelo de organização moderna, flexível e orgânica.  

Além disso, segundo a autora, “a complexidade da globalização passa a ser um 

fenômeno e um novo paradigma para entender o mundo de hoje” (KUNSCH, 2009a, p. 61), 

pois, com os sistemas mundiais de comunicação formados por redes, cresce exponencialmente 

o intercâmbio ou miscigenação cultural entre as sociedades que se conectam de forma ubíqua 

e passam a compartilhar informações, estilos de vida, comportamentos de consumo em uma 

cultura mediada por uma comunicação global.  

Na era da produção e da comunicação tradicional, o produto era o alvo das atenções e 

estratégias empresariais. Depois, entrou em cena o cliente/consumidor para qual convergiam 

todas as ações e toda comunicação mercadológica. O intuito era vender, eliminar estoques, 

sempre com foco na produção e nos meios de veiculação impressos como jornais e revistas.  

Segundo Fontenelle (2009, p. 21-22), é a partir das décadas de 1950/1970, que começa 

o processo de substituição do produto pela imagem na sua comunicação, “não apenas porque 

havia uma necessidade objetiva de as empresas se diferenciarem (com a explosão de produtos 

em massa cada vez mais homogêneos), como também devido ao surgimento da televisão”. 

Neste novo cenário, abre-se a possibilidade de se produzir campanhas comerciais com 

imagens, algo, anteriormente, fora de cogitação. Ainda segundo a autora, enquanto nos anos 

de 1970 ainda se podia pensar em mercados de massa, a partir da década de 1990, as 

organizações se veem diante do desafio da segmentação, ou seja, do atendimento de públicos 

específicos com gostos diferenciados, da personalização, emergindo milhares de mercados de 

nichos. 

As incertezas proporcionadas pela globalização e pela competitividade mostram que a 

disputa por espaços maiores nos mercados e nas preferências dos consumidores já deixou de 

ser realizada apenas pelas estratégias relacionadas aos seus produtos/serviços, pois a 

diferenciação tecnológica é rapidamente absorvida pelos concorrentes e a inovação é sim 

facilmente transformada em commodity.  
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Dessa forma, as empresas foram obrigadas a buscar outras alternativas de 

diferenciação, pensadas a partir das estratégias comunicacionais focadas na valorização da 

imagem corporativa e marca institucional. Destaca-se, consequentemente, o deslocamento da 

comunicação de uma área tática (“tarefeira”)
30

 ao campo estratégico do negócio.  

Entretanto, o professor Wilson da Costa Bueno (2009) alerta para o fato de muitas 

empresas, particularmente as multinacionais, já destinarem boa parte de seus recursos para 

ações de relacionamento e de comunicação com os públicos internos e externos. Entretanto, 

“esse fato não garante à atividade a condição de estratégica porque, em geral, o staff de 

comunicação não participa efetivamente do processo de tomada de decisões” (BUENO, 2009, 

p. 37). Para o autor, há exceções, mas elas são em número reduzido ainda.  

Na mesma obra, Bueno (p. 40) argumenta que o planejamento em comunicação deve 

refletir uma política de comunicação que vislumbre estratégias e ações de longo prazo. “Ele 

deve estar em sinergia com a cultura da organização, levar em conta o perfil da concorrência e 

da sua área específica de atuação”, além de avaliar o cenário ou ambiente econômico, 

demográfico, natural, tecnológico, político e cultural, denominados por Kotler (1994), como 

necessidades e tendências de macroambiente.  

Vislumbramos, em vista disso, uma interconexão da comunicação com o marketing, 

ou área de gerenciamento dos negócios, mas, para Bueno, a comunicação dos tempos 

modernos está para além deste estreitamente, pois ela está, ou deveria está, “umbilicalmente 

associada ao exercício da cidadania, à gestão da responsabilidade social, ao respeito à 

diversidade e à valorização profissional e pessoal” (BUENO, 2009, p, 47). 

Ou seja, em um cenário emblemático e competitivo das organizações, surge  o campo 

de estudos denominado de comunicação organizacional ou, como preferem alguns autores, 

comunicação corporativa, comunicação empresarial, ou ainda institucional, visto que se 

tornou primordial a necessidade de gerir relacionamentos com os vários públicos de interesse 

─ consumidores, colaboradores, acionistas, fornecedores, distribuidores, parceiros, ONGs, 

governo em seus diversos escalões, imprensa, comunidade, igreja, organismos internacionais 

etc.─ os stakeholders, e não apenas expor os produtos e/ou serviços aos consumidores, 

conforme argumentações anteriores.  

Sendo assim, uma instituição deve pensar seu planejamento estratégico de 

comunicação, alinhando sistemicamente toda sua filosofia e sua política global, direcionando 

a convergência das diversas áreas da organização, como recursos humanos, marketing, 

                                                 

30
 Área operacional, de execução de tarefas definidas em instâncias superiores. 
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operações, financeiro, entre outras, para permitir, além de uma atuação sinérgica, a 

possibilidade de melhores resultados com as estratégias e táticas comunicacionais. Esse seria, 

resumidamente, o conceito da comunicação organizacional integrada, proposto pela 

pesquisadora Maria Margarida K. Kunsch (2003). 

A autora sugere uma divisão da comunicação organizacional integrada em 

comunicação interna, administrativa, mercadológica e institucional.  Dessa forma, a 

organização pode fazer o diagnóstico, planejar e executar internamente suas atividades e, 

assim, atingir o objetivo principal: conquistar credibilidade por meio da construção de 

relacionamentos de confiança com todos os seus públicos de interesse.  

Assim como Kunsch, em obra citada anteriormente, o professor Mitsuru Higuchi 

Yanaze (2007, p. 332), em seu livro Gestão de Marketing e Comunicação, entende a 

comunicação em sua modalidade integrada, entretanto, agrupa a comunicação administrativa 

na interna, pois identifica que os públicos internos “podem ser destinatários e receptores de 

mensagens, tanto de comunicação administrativa como mercadológica ─ negociação de 

salários e benefícios, ou mesmo para a aquisição dos produtos da empresa em que trabalham 

─, e até institucional”. 

Entendemos que deva prevalecer uma unicidade institucional e mercadológica 

respaldada pela filosofia, missão e por políticas de comunicação integrada (KUNSCH, 2009). 

Por essa razão, vamos às definições da comunicação administrativa/interna e mercadológica, 

primeiramente, e, na sequência, abordaremos com mais profundidade o conceito e as 

ferramentas da comunicação institucional, sendo possível, assim, a compreensão teórica de 

uma gestão comunicacional complexa e sistêmica. 

Kunsch (2009, p. 75) entende que a comunicação interna e administrativa bem 

planejada é um “excelente instrumento para estimular o diálogo e à troca de informações entre 

a gestão executiva e a base operacional, na busca da qualidade total dos produtos ou serviços 

e do cumprimento da missão de qualquer organização”.  No que tange às ações de 

sustentabilidade, a comunicação interna é essencial para promover o envolvimento dos 

colaboradores em campanhas de conscientização social e ambiental, além de proporcionar o 

cumprimento das metas estabelecidas pela gestão de responsabilidade social. 

 Já a comunicação mercadológica é aquela encarregada de todas as manifestações 

simbólicas do mix de comunicação voltadas para a persuasão do consumidor final e os 

públicos estabelecidos pelo marketing. Para a autora, trata de toda produção comunicativa 

cujo objetivo é divulgar os produtos ou serviços de uma empresa por meio de técnicas como 
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promoção, propaganda, marketing direto, marketing de relacionamento, marketing digital, 

incluindo ainda as técnicas de marketing viral ou buzzmarketing
31

, dentre outras.  

Para Ogden (2007), a comunicação integrada de marketing divide-se em técnicas 

tradicionais: propaganda, publicidade, patrocínio, promoção de vendas, marketing direto e 

venda pessoal; complementares: product placement
32

, ações cooperadas com o trade, 

marketing digital, eventos, merchandising, folhetos, catálogos e marketing de relacionamento; 

e inovadoras: advertainment
33

, marketing de entretenimento, marketing viral e buzzmarketing. 

Não obstante a importância de todas as modalidades comunicacionais mencionadas 

anteriormente, o foco da nossa análise será a Comunicação Institucional, pois, segundo 

Kunsch (2003), é ela a responsável direta pela construção e formatação da imagem e 

identidade corporativas de uma organização. Por meio dela, enfatiza-se os aspectos 

relacionados à missão, à visão, aos valores e à filosofia da organização, na divulgação das 

„boas práticas‟ sociais e ambientais, que vão  além dos ganhos exclusivamente pautados no 

lucro e  podem gerar bons relacionamentos com a comunidade do entorno, ONGs, 

movimentos ambientais, acionistas, imprensa, dentre outros públicos.  

O autor Gaudêncio Torquato do Rego afirma que "a comunicação institucional 

objetiva conquistar simpatia, credibilidade e confiança, realizando, como meta finalista, a 

influência político-social" (REGO, 1985, p.183-4 apud KUNSCH, 2003, p. 165). Por 

conseguinte, a comunicação institucional deve agregar valor ao negócio das organizações e 

contribuir para criar um diferencial no imaginário dos públicos.  Dessa forma, o retorno 

financeiro vem pela aprovação das marcas e pela conquista da simpatia do consumidor que 

passa a escolher determinada marca em detrimento de outras, além da valorização das marcas 

de capital aberto no mercado financeiro.  

                                                 

31
 Segundo Ogden (2007), o conceito de marketing viral e buzzmarketing são bem próximos. A principal 

diferença é que o marketing viral  propaga-se exclusivamente pela internet, enquanto o buzzmarketing pode 

extrapolar para o espaço urbano. Porém, ambos estão fortemente relacionados com a propagação da mensagem 

boca a boca. A intenção é gerar um burburinho, ou seja, trabalhar com um fato que tenha potencial para 

desencadear uma grande repercussão, inclusive de mídia espontânea. Como exemplo, podemos citar a Guerra 

dos travesseiros no Parque do Ibirapuera. 
32

 Product placement é a modalidade comunicacional de inserir produtos ou marcas na trama de novelas, filmes, 

ou videoclipe. Segundo Ogden (op. cit.), não se sabe bem ao certo porque, no Brasil, essa modalidade de 

comunicação é equivocadamente chamada de merchandising em TV. 
33

 Advertainment é a fusão das palavras advertising (propaganda) e entertainment (entretenimento). Na prática, 

segundo Ogden (Ibid), é a técnica de inserir uma mensagem mercadológica em uma atividade de entretenimento. 

Ou seja, é usar a marca do produto ou da empresa para criar uma experiência agradável ou que dê prazer ao 

público-alvo e, com isso, melhorar a percepção da mensagem. Empresas como Mitsubishi, Skol e Nike 

promovem eventos com esse conceito. 
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Segundo Casaqui (2005, p. 4), a grande maioria das empresas que aderiram ao Índice 

de Sustentabilidade Empresarial (ISE), da Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo), tem seus 

papéis “altamente recomendáveis e com lucro quase garantido”. Outro índice bastante 

importante nesse quesito de valorização das marcas no cenário internacional é o Índice Dow 

Jones de Sustentabilidade (DJSI)
34

, índice da Bolsa de Valores de Nova Iorque, que reúne 

companhias com as melhores práticas de sustentabilidade. Segundo press release online 

divulgado pelo Bradesco, a instituição foi, mais uma vez, selecionada para integrar esse 

índice. Na edição 2010/2011, fazem parte do ranking apenas sete empresas brasileiras: 

Bradesco, Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), Fibria Celulose, Itaú Unibanco 

Holding, Itaúsa Investimentos, Petrobras e Redecard.  

Portanto, podemos entender que, quando as organizações optam estrategicamente em 

priorizar ações mais sustentáveis e comunicam isso por meio da comunicação organizacional 

integrada (institucional e mercadológica), elas visam, de certa forma, blindar a concorrência 

por meio de vantagem competitiva. Isso porque essas ações podem gerar maior preferência 

dos consumidores e também maior valorização dos negócios (ativos tangíveis e intangíveis
35

). 

 Nesse sentido, a comunicação corporativa passa também a priorizar a comunicação 

institucional e lança nossa experiência no universo das marcas. Para Andrea Semprini (2006, 

p. 21), “a marca está, ao mesmo tempo, profundamente ligada à esfera do consumo, alimenta-

se da comunicação e representa uma manifestação da economia pós-moderna”.  

Outra pesquisadora que corrobora  o entendimento sobre a importância das marcas em 

nosso tempo é Isleide Fontenelle. Segundo ela, a marca proporciona pistas para entendermos 

por que o sujeito atual, “que não é encantando pelas imagens que o cerca, paradoxalmente, faz 

                                                 

34
 Criado em 1999, o DJSI representou um marco no movimento de finanças sustentáveis. Foi o primeiro índice 

global a avaliar o desempenho financeiro das principais empresas do mundo que reconhecidamente têm atuação 

sustentável. Na edição 2010-2011, 48 novas empresas passaram a integrar a lista de 318 companhias do índice da 

Bolsa de Nova Iorque. Outras 46 companhias foram excluídas. Ao todo, 2500 empresas tentaram fazer parte do 

índice. Para integrar a lista do DJSI, que este ano traz 7 empresas brasileiras, as companhias passam por uma 

rígida análise que considera seu desempenho financeiro e a performance socioambiental. Disponível em: 

http://www.bradescori.com.br/site/conteudo/noticias/pressRelease-detalhe.aspx?secaoId=821&pressid=1048. 

Acesso em fevereiro, 2011. 
35

 Por ativo tangível, entendemos os bens físicos ou estruturais de uma empresa como instalações de uma fábrica 

ou escritório, terrenos, frota de veículos, maquinários, móveis do escritório, estoque, refletidos na contabilidade 

financeira. Já o patrimônio intangível está diretamente relacionado ao valor da marca (sua imagem, posição 

comercial) e o quanto ela vale no mercado de ações. Disponível em 

https://www.univem.edu.br/intranet/cad_cursos/arquivos/003-arqui-Ativo%20Intang%C3%ADvel%20-

%20Prof.%20Marion.pdf. Acesso em fevereiro, 2011. 

 

 

 

http://www.bradescori.com.br/site/conteudo/noticias/pressRelease-detalhe.aspx?secaoId=821&pressid=1048
https://www.univem.edu.br/intranet/cad_cursos/arquivos/003-arqui-Ativo%20Intang%C3%ADvel%20-%20Prof.%20Marion.pdf
https://www.univem.edu.br/intranet/cad_cursos/arquivos/003-arqui-Ativo%20Intang%C3%ADvel%20-%20Prof.%20Marion.pdf
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uso delas para construir as imagens sobre si mesmo e sobre o mundo, porque sabe que, na 

sociedade contemporânea, estar na imagem é existir” (FONTENELLE, 2002, p. 23). 

Esse argumento ajuda-nos a entender duas situações: uma, a quebra no fluxo das 

produções publicitárias, antes, pautadas exclusivamente nos aspectos funcionais dos produtos, 

atualmente, com o foco na imagem das marcas; outra, a proliferação de estratégias voltadas 

aos desejos, necessidades e afetos do consumidor que deseja, além de consumir, aparecer, 

dialogar, reclamar, tornar-se visível, único, importante.  

Nesse sentido, interessa-nos compreender como algumas empresas otimizam suas 

marcas corporativas, fazendo uso de algumas estratégias de responsabilidade social ou, na 

concepção de Semprini (2006), investindo em uma postura social das marcas. Resta 

compreender como os atributos intangíveis têm sido usados como diferencial competitivo 

para as organizações. Segundo Fontenelle (2002), a marca é uma imagem com força e 

potencial de criar uma diferenciação no mercado. 

 

 

2.2 Valor de marca, imagem e propaganda institucional 

 

 

Antes de tratarmos da imagem institucional, vamos elucidar o papel fundamental que a 

marca passou a ter na contemporaneidade, pois, em uma combinação perfeita com a 

comunicação e o consumo, ela se estabelece como universo simbólico no espaço social. Para 

Semprini (2006, p. 150), “os anos 90 representam uma reviravolta, pois é nessa época que o 

mercado começa sua transição pós-moderna e orienta-se decididamente para os valores 

imateriais”
36

. Com um mercado cada vez mais competitivo, diversificado e, em alguns 

segmentos, saturado, uma marca não se faria notória sem um planejamento estratégico de 

comunicação. Nas palavras do autor: 

 
Inebriado pelo poder da comunicação, certo número de marcas parece 

acreditar que elas podem se libertar definitivamente do produto e fazer de 

sua marca um ser puro de comunicação, um criador de valor que, graças à 

                                                 

36
 Os valores são tradicionalmente reconhecidos pelas características originais dos produtos ou serviços, 

denominados de benefícios tangíveis (aro da roda, couro do estofado, pluma do travesseiro, potência do 

liquidificador etc), mas há também as associações percebidas (maior status, conforto, beleza, segurança, 

requinte, luxo, sustentável, ético etc), considerados valores imateriais ou intagíveis.  
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magia de uma comunicação bem concebida, poderia agregar valor a qualquer 

produto ou serviço. (SEMPRINI, 2006, p.77-78). 

 

 

A partir dessa época, há a passagem do marketing de mix
37

 para o mix de marca, 

sancionando um mercado que antes trocava bens e serviços por seus aspectos funcionais e 

tangíveis para um mercado em que se trocam projetos de sentidos, muito mais vinculado aos 

atributos intangíveis como status, glamour, luxo, ou mesmo simplicidade, sustentabilidade, 

ser alternativo, promovendo uma aceitação ou sentido de pertencimento ao grupo, 

concretizado pela aquisição de certos produtos e serviços de determinadas marcas. 

Ou seja, a comunicação, na modalidade integrada proposta por Kunsch (2003), 

permite a uma marca impor-se, apresentar e valorizar seu posicionamento, suas linhas de 

produtos ou serviços, mas, sobretudo, sua imagem perante os concorrentes. Ao combinarmos 

comunicação e consumo simbólico, é possível entender como o consumo de ideias, imagens, 

emoções e imaginários, projetos de sentido, encontram nas marcas seu meio natural de 

expressão.   

Essa argumentação ecoa nas palavras do pensador marxista Wolfgang Haug, pois, para 

ele, o século XX pode ser considerado o século das marcas. Na sua concepção, a empresa que 

for capaz de criar uma marca cuja imagem permita associações positivas torna-se proprietária 

de algo imaterial, intangível, mas infinitamente poderoso no capitalismo contemporâneo 

(HAUG, 1997 apud FONTENELLE, 2002, p. 192).  

Se no século XX a marca já ocupava posição de destaque ao proporcionar 

diferenciação funcional da qualidade, do preço, de valores mais racionais atribuídos às 

mercadorias, no século XXI, a imagem da marca
38

 entra em cena, exatamente por fazer 

associação aos valores, ideais, sonhos, desejos de uma sociedade numa determinada época. 

“Numa palavra, uma „imagem‟ de como a marca quer ser percebida pelo consumidor” 

(FONTENELLE, 2002, p. 179). 

Outro autor que corrobora essa argumentação é Jean-Charles J. Zozzoli. Para ele, há 

tempos, o papel funcional do produto cedeu espaço às evocações psicológicas e sociais que 

esses produtos e organizações subtendem, “pois a materialidade do objeto é encoberta pela 

                                                 

37
 Estratégias de marketing pautadas nos 4 P´s: produto, preço, promoção e praça.  

38
 Segundo Fontenelle (2002, p. 195), “imagem de marca é um „complexo imaginário‟, cercado de mitos, 

fábulas, que dizem respeito às representações, às fantasias, aos sonhos de uma época. Trata-se, portanto, de um 

estereótipo”. Podemos, então, perceber que um dos estereótipos contemporâneos, ao lado da beleza, da juventude 

e do sucesso é a sustentabilidade, em razão da amplitude que a temática tomou nas últimas décadas sendo pauta 

de notícias, programas televisivos, filmes, documentários, discurso publicitário seja empresarial ou de 

organizações não governamentais etc. 
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expressão de um sistema de signos, de símbolos, dos quais produto e organização são o 

suporte” (ZOZOLLI, 2005, p. 112). 

Ainda em sua reflexão sobre o universo simbólico das marcas, o autor argumenta que 

o objeto (tangível e/ou intangível) revela-se signo diferencial em virtude do trabalho de 

comunicação das marcas, que cristaliza, por meio da propaganda, “os elementos materiais e 

imateriais do produto ou da organização em um todo harmônico e significante, 

disponibilizando-os ao consumo” (ZOZZOLI, 2005, p. 112). 

Nessa linha de raciocínio, compreendemos o quanto a imagem de marca aparece como 

mercadoria, já que, no mercado de consumo, representa significações que vão ser produzidas, 

veiculadas e consumidas, seja como marca de luxo, marca sustentável, marca jovem, marca 

social, marca cidadã, dentre tantas outras simbologias. 

Sendo assim, é possível perceber que a marca se tornou ativo intangível essencial para 

os negócios de uma organização com ou sem fins lucrativos, ao considerarmos que ela se 

transformou, em muitos casos, em protagonista social, a queridinha da vez, aquela capaz de 

mobilizar interações sociais, relações de referência e até de entretenimento.  

Essa estratégia de transformação dos objetos (produtos ou marcas) em mercadorias 

simbólicas de consumo encontra eco na explicação de Muniz Sodré (2006), ao enfatizar que, 

na contemporaneidade, o mundo é regido pelo sentir e pelas imagens, e a produção é feita sob 

a égide da emoção explorando afetividade das operações mentais. Em suas palavras:  

 

De fato, quando se olha de perto o funcionamento do sistema publicitário, 

não se demora a perceber que a construção de um mundo imaginário (por 

fantasia e romance) ao redor dos produtos anunciados é ao mesmo tempo um 

laboratório sub-reptício em que se experimentam comercial e politicamente 

as aptidões dos consumidores para a conformação de um novo tipo de 

subjetividade, mais compatível com a ordem do consumo. E esta 

compatibilidade é de ordem mais afetiva do que racional, mais persuasiva do 

que disciplinar, já que a persuasão ou o convencimento, recursos centrais do 

mundo dos negócios, são as formas ideológicas privilegiadas na realidade 

midiática (SODRÉ, 2006, p. 84).  

 

 Mas as marcas também receberam um golpe de credibilidade quando ─ por meio da 

comunicação planetária, da expansão das novas tecnologias, em particular a Internet ─ grupos 

minoritários, como os movimentos sociais e ambientais, antes marginalizados, ganharam voz 

no ciberespaço permitindo à sociedade civil organizar-se e exigir das grandes corporações 

práticas empresariais mais satisfatórias, do ponto de vista da sustentabilidade, conforme 

apresentado no primeiro capítulo. 
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Para Semprini (2006), o surgimento da Internet ampliou a responsabilidade das 

marcas, pois, por meio das redes sociais, dos grupos de discussões, dos blogs jornalísticos ou 

particulares, o cidadão, muito mais informado, passou a publicar conteúdo ou postar vídeos 

no YouTube  referindo-se às marcas, conforme mencionamos no início do capítulo. Falando 

bem ou falando mal, o consumidor tem como expressar suas opiniões, experiências, criticar 

ou elogiar, mas, sobretudo, pressionar as políticas e culturas dos governos e das empresas, e 

isso ganha forte dimensão política quando é articulado por grupos ou movimentos sociais 

conectados e mobilizados na rede.  

Essa discussão será amplamente desenvolvida no capítulo seguinte. Mas, como 

exemplo de articulação dos consumidores, podemos citar as atividades da Purpose, 

organização que, em três anos e meio, já mobilizou mais de 6 milhões de pessoas, utilizando 

as redes sociais digitais para reunir grandes comunidades em torno de uma causa. Ela está por 

trás de movimentos como o Livestrong
39

, Global Zero
40

 e GetUp!
41

, por exemplo. Jeremy 

Heimans, fundador da entidade, em palestra conferida no evento New Brand Communication 

2010, em São Paulo, afirmou que:  

 
em caso de problemas globais imensos, como é esse da mudança climática, 

precisamos realmente mobilizar pessoas de todo o mundo para conseguir 

causas efetivas. E as redes sociais são o melhor jeito para atingir esse 

objetivo. Por meio delas, é que temos de convencer cada vez mais 

consumidores a comprar apenas produtos sustentáveis e de baixo impacto, a 

incentivar essas pessoas a cobrarem seus representantes na política para 

tomarem medidas efetivas, bem como pressionar os acionistas das empresas 

a tomarem medidas sustentáveis na fabricação de seus produtos (HEIMANS, 

2010, p. 6). 

 

Por conseguinte, se toda marca ancora-se no imaginário sociocultural e fixa-se em sua 

época, de acordo com as tendências socioculturais, dos debates que a sociedade fomenta no 

                                                 

39
 A Lance Armstrong Foundation (LAF,Fundação Lance Armstrong) é uma organização não governamental 

que fornece apoio a vítimas de câncer. Fundada em 1997 pelo ciclista multicampeão Lance Armstrong, tem 

como missão inspirar e encorajar os pacientes e seus familiares a darem a volta por cima. Através das 

pulseirinhas amarelas com a inscrição LIVE STRONG, a fundação arrecada fundos para ajudar milhares de 

jovens a lutar contra a doença. Mais de 47,5 milhões de pulseiras já foram vendidas no mundo todo desde maio 

de 2004. 
40

 Global Zero é um movimento pela defesa de um mundo sem armas nucleares,  fundado em dezembro de 2008 

por 100 líderes do mundo inteiro, inclusive ex-chefes de Estado, ex-ministros de Relações Exteriores, ex-

ministros de Defesa, ex-assessores para Segurança Nacional e comandantes militares reformados de alta patente. 
41

 GetUp! é movimento político fundado por Jeremy Heimans e David Madden em agosto de 2005, que em 

pouco tempo, por meio das redes sociais, mobilizou mais membros que todos os partidos políticos da Austrália 

somados e, entre outras vitórias, conseguiu impedir a reeleição do primeiro ministro do país, John Howard, que 

estava há 11 anos à frente do cargo. 
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espaço social e das preocupações da opinião pública (SEMPRINI, 2006), abrimos caminho 

para o entendimento de algumas possíveis razões que fizeram as empresas investirem em 

projetos socioambientais.  

De olho na boa imagem corporativa e em sua reputação, o que elas querem é obter a 

boa vontade dos vários públicos de interesse que impactam e são impactados por suas 

iniciativas.  Entretanto, é importante compreender que a sustentabilidade não é modismo a ser 

adotado ou “algo que vai se traduzir apenas em ganhos de negócios e de imagem positiva. 

Trata-se de algo bem mais complexo, envolvendo uma filosofia de gestão e um compromisso 

público dos mais relevantes” (KUNSCH, 2009a, p. 68). 

Nessa linha de raciocínio, a sustentabilidade precisa ser tratada como gestão e não 

como comunicação apenas, ou seja, ela deve fazer parte do negócio, compor a identidade 

corporativa, perpassando por todo o staff da organização, do presidente aos colaboradores 

operacionais. Somente assim a imagem corporativa refletirá todo o compromisso com a 

gestão ambiental e com os públicos de interesses.  

Mas o que vem a ser identidade corporativa? Segundo Joan Costa (2001, p. 214 apud 

KUNSCH, 2003, p. 172), um dos especialistas internacionais no assunto, identidade “é o 

auto-retrato da organização ou a soma total de seus atributos, sua comunicação, suas 

expressões, etc.”. Para esse especialista, além do que a organização faz, a identidade se 

origina de três níveis de comunicação: o que a organização diz, o que ela realmente faz e o 

que dizem e acham dela seus públicos. 

No paradigma de Costa (2001), a identidade se transforma em imagem quando seus 

atos sociais, sua conduta e comportamentos são explicitados pela comunicação. Para o  autor, 

o conceito de imagem corporativa resume-se assim: “a imagem da empresa é a representação 

mental, no imaginário coletivo, de um conjunto de atributos e valores que funcionam como 

um estereótipo e determinam a conduta e opiniões desta coletividade (COSTA, 2001, p. 58 

apud KUNSCH, 2003, p. 171). 

Kunsch (2003, p. 170), baseada em vários autores, resume bem a significação desses 

dois conceitos: “Imagem é o que passa na mente dos públicos, no seu imaginário, enquanto 

identidade é o que a organização é, faz e diz”. Como conseqüência, o reflexo da imagem ou o 

acúmulo da imagem ao longo do tempo é o que constrói a reputação de uma empresa. Ou seja, 

imagens positivas constroem reputação positiva. Na essência, deve-se construir a reputação 

organizacional com base na confiança, na solidariedade, na segurança, no humanismo, por 

que não dizer, em valores éticos.  
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Mais uma vez, torna-se imprescindível enfatizar que a construção de imagem positiva 

e de identidade corporativa respeitável deve passar pela  coerência e pela  convergência entre 

a cultura organizacional e sua comunicação integrada, em todas as suas modalidades: 

institucional, interna/administrativa e mercadológica.  

Respeitando esse princípio, uma das formas de aumentar a visibilidade das empresas é 

apresentar os vários projetos socioambientais por meio da propaganda institucional, que visa 

divulgar as benesses das organizações, transmitindo sua personalidade (identidade) e fixando 

conceitos do seu fazer e ser, para obter a boa imagem ou percepção da opinião dos seus 

públicos. Segundo Francisco Gracioso, 

 
A propaganda institucional consiste na divulgação de mensagens pagas e 

assinadas pelo patrocinador, em veículos de massa, com o objetivo de criar, 

mudar ou reforçar imagens e atitudes mentais, tornando-as favoráveis à 

empresa patrocinadora. A publicidade institucional ganha cada vez mais 

espaço, exercendo muitas vezes um papel estratégico na construção de uma 

“marca” e de um conceito institucional (GRACIOSO, 1995, p. 23-24 apud 

KUNSCH, 2003, p. 175). 

 

Essa importante ferramenta institucional
42

 ganhou maior evidência, a partir das 

décadas de 1990 com a tendência das propagandas em torno das marcas corporativas, ao que 

Semprini (2006) denomina de postura social das marcas e Mota Rocha (2010) defende como a 

nova retórica do grande capital com a exposição de conceitos como “qualidade de vida” e 

“responsabilidade social”.  

De acordo com Mota Rocha (2010, p. 25), “o conceito é a expressão maior de 

intencionalidade do emissor no anúncio, o elemento pelo qual as conotações ideológicas são 

introduzidas e que norteia, inclusive, a leitura das imagens”. Nesse sentido, podemos entender 

que o conceito é o valor particular, essencial, que o emissor pretende associar ao que 

promove, no caso específico às marcas. A autora verificou em seu livro A nova retórica do 

capital – a publicidade brasileira em tempos neoliberais, que os conceitos foram mudando ao 

longo do tempo e, “que na fase da „imagem da marca‟, as dimensões política e mercadológica 

do discurso do grande capital convergiam para os conceitos de „responsabilidade social‟ e de 

„qualidade de vida‟” (2010, p. 27). 

                                                 

42
Além da propaganda institucional, outras ferramentas da comunicação institucional são: relações públicas, 

jornalismo empresarial, assessoria de imprensa, a imagem e a identidade corporativas, marketing social, 

marketing cultural e a editoração multimídia, segundo Kunsch (2003). 
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A pesquisa identificou que, nas décadas de 1970 e 1980, predominou no Brasil o apelo 

ao prestígio e à tecnologia, convergente com a ideologia do progresso que enaltecia os valores 

capitalistas da concorrência e da “modernidade tecnológica”. Segundo a autora, enquanto a 

credibilidade da ideologia do progresso esteve em alta, os bens e serviços eram promovidos 

para conferir prestígio ao usuário.  

Mas, a partir do final da década de 1980, com a consolidação do processo globalizante 

e as consequências indesejadas da modernização do país, a publicidade desloca seu discurso 

para os conceitos de „qualidade de vida‟. Entende-se qualidade como a conquista de mais 

tempo para conviver com a família e amigos, mais espaço para desfrutar da natureza, na 

representação simbólica de que a felicidade poderia ser conquistada com os pequenos atos do 

cotidiano e não pelo viés da quantidade de bens e serviços.  Segundo Mota Rocha (2010), essa 

ideologia perpassou pela valorização das “coisas simples da vida”.  

Apesar de passadas três décadas, o conceito continua sendo fortemente explorado. 

Fizemos como exercício, breve análise de três propagandas institucionais dos segmentos top 

dos bancos Itaú, Real/Santander e Bradesco, veiculadas no primeiro semestre de 2008. 

Confirmamos a ênfase atribuída à qualidade de vida e ao papel ativo do indivíduo em escolher 

projetos que possam lhe trazer bem-estar, prazer, realização pessoal.  

Na propaganda Itaú Personnalité Perspectivas
43

, várias ações corriqueiras do dia a dia 

são demonstradas na combinação narrativa de texto e imagens. O locutor, em off, narra o 

seguinte texto:  

você tem o tamanho dos seus sonhos. Sejam eles a coisa mais complexa ou a 

coisa mais simples do mundo. Um sonho pode estar em qualquer lugar, pode 

ser algo que parece distante, ou que está bem ali do seu lado. Então procure 

outro ângulo, uma perspectiva nova. Abrace o mundo, comece uma história, 

sonhe de olhos bem abertos. Nós estamos aqui para você realizar.   

 

Utilizando a técnica tilt-shift
44

, a propaganda apresenta várias cenas do cotidiano em 

que o cliente personalité pode escolher entre escalar uma montanha ou caminhar com amigos; 

velejar em um belíssimo mar azul ou, simplesmente, aproveitar a praia com os filhos, 

brincando na areia; construir um edifício e ter vários empregados ou trabalhar em casa, à beira 

da piscina, observando as crianças se divertirem; ou ainda, casar em uma igrejinha com 

                                                 

43
 Propaganda Itaú Personnalité Perspectivas. Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=_Lc4I2ULxgg. 

Acesso em fevereiro, 2011. 
44

 Nome de batismo da técnica fotográfica de “giro” e “báscula”, o tilt-shift é uma técnica que permite 

transformar objetos reais, com grandes dimensões em imagens que representam aparentemente uma minúscula 

maquete. Disponível em http://www.allanbrito.com/2008/12/02/fotografia-com-a-tecnica-tilt-shift-para-fazer-

objetos-reais-parecerem-artificiais/. Acesso em fevereiro, 2011. 

http://www.youtube.com/watch?v=_Lc4I2ULxgg
http://www.allanbrito.com/2008/12/02/fotografia-com-a-tecnica-tilt-shift-para-fazer-objetos-reais-parecerem-artificiais/
http://www.allanbrito.com/2008/12/02/fotografia-com-a-tecnica-tilt-shift-para-fazer-objetos-reais-parecerem-artificiais/
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poucos convidados, simbolizando o começo de uma nova vida. É possível interpretar que o 

cliente personalité pode desejar qualquer sonho sem preocupação, pois o banco estaria como 

pano de fundo, dando condições para que ele se realizasse. O filme encerra com o slogan 

“Itaú Personalité: só é perfeito para nós, quando é perfeito pra você”.  A comunicação foi 

criada pela agência DPZ, veiculada em 2009 e retransmitida em dezembro de 2010.  

A campanha Banco Real perfis Van Gogh
45

, estrelada pelo conhecido designer na vida 

real Marcelo Rosenbaum
46

, conta histórias de clientes de alta renda, cujas aspirações são 

pessoais e profissionais. A proposta do banco é apresentar o seguinte conceito: sucesso é dar 

certo, fazendo a coisa certa, do jeito certo. O locutor, em off,  narra: “Esse é o  sucesso dos 

clientes do nosso atendimento preferencial. Gente que dá certo, fazendo a coisa certa, do jeito 

certo, como o Marcelo”. A trilha sonora é um chorinho, proporcionando à propaganda o ar de 

brasilidade e leveza. As cores predominantes são o verde e o amarelo, que servem para criar 

uma identificação com o país, além de fixar a logomarca do Banco Real.  O locutor, em off, 

finaliza com o slogan “Banco Real, o banco da sua vida”. A campanha foi criada pela agência 

Talent e veiculada em março de 2008. 

 Bradesco Prime
47

 segue a mesma tendência de valorização do tempo e da qualidade 

de vida. Com a trilha sonora Time is on my side, dos Rolling Stones, um menino mergulha no 

mar transparente junto com golfinhos e inicia-se uma locução, em off, com o texto “quando 

você é pequeno, o tempo é grande”. A movimentação de um calendário transporta o cenário 

para um jovem executivo trabalhando e o texto “quando você é grande, o tempo fica pequeno, 

e é por isso que nós ajudamos a cuidar de tudo o que você conquistou”; nesse momento o 

jovem está mergulhando e se encontrando novamente com os golfinhos. Mais uma vez, o 

locutor, em off, declara “porque a vida é boa, mas só com o tempo ela é Prime” e fecha com a 

logomarca do Bradesco Prime. A campanha foi criada pela Neogama/BBH e lançada em 

fevereiro de 2008. 

As propagandas descritas acima refletem bem o que seria esse jeito novo do campo 

publicitário de fazer campanhas muito mais focadas no ser humano, na afetividade, na 

simplicidade. Na percepção de Mota Rocha (2010), esse foi o grande desafio da publicidade 

                                                 

45
 Propaganda Real perfis “Van Gogh”. Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=JG7hufIW25Y&feature=related. Acesso em fevereiro, 2011. 
46

 O designer Marcelo Rosenbaum  atua há mais de duas décadas com design de interiores e cenografia, mas 

ganhou maior visibilidade midiática capitaneando o quadro „Lar, doce lar‟, do programa Caldeirão do Huck da 

Rede Globo. Uma de suas características é trabalhar com conceitos como raízes culturais, simplicidade, 

pluralidade, reutilização, dentre outros. 
47

 Propaganda do Bradesco Prime. Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=kptQUKbjKHo. Acesso 

em fevereiro, 2011. 

http://www.youtube.com/watch?v=JG7hufIW25Y&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kptQUKbjKHo
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brasileira: humanizar o capital por meio de sua retórica. Primeiramente com o discurso 

ideológico da qualidade de vida e, depois, pelo diferencial da ética, da sustentabilidade, da 

cidadania e da responsabilidade social.  

A pesquisadora identificou que o interesse das empresas pela propaganda institucional 

mais humanizada, de valorização das ações coletivas, é uma resposta à perda de credibilidade 

que assolou as grandes corporações transnacionais, principalmente os bancos, nas últimas 

décadas do século XX.  

Historicamente, é a partir da década de 1990 que a publicidade brasileira articula, 

complementando a questão da qualidade de vida, obtida mais no plano individual, com a 

questão da responsabilidade social, realçando a dimensão coletiva dos custos da 

modernização. Para a autora, os investimentos nessa área de responsabilidade social não 

passam de  

reação a uma má vontade difusa dos consumidores para com as forças 

econômicas que parecem ter conformado a cidade, o meio ambiente, as 

relações sociais, segundo a lógica da mercadoria e que, com isso, 

alimentaram a percepção da diferença entre as duas dimensões da 

modernidade (MOTA ROCHA, 2010, p. 43). 

 

Assim, entendemos que o Bradesco lançou, em dezembro de 2007, a campanha Banco 

do Planeta como estratégia discursiva desse capital mais humanizado, representante do atual 

momento histórico no qual empresas investem em projetos de responsabilidade social, 

colocando-se, muitas vezes, como protetoras do meio ambiente. Por isso, vamos analisar esse 

discurso no sentido ideológico, pois a campanha pretende difundir e legitimar uma 

determinada visão de mundo; e também, no sentido plástico, “ao mobilizar imagens que vão 

compor a visualidade” (CASAQUI, 2010, p. 1) e o discurso institucional da marca. 

Em razão do ano de 2008 ter sido conclamado o Ano Internacional do Planeta Terra
48

, 

o Bradesco saiu na frente e lançou, em dezembro de 2007, a campanha Banco do Planeta. Em  

comercial exibido na TV, em rede nacional, o Bradesco  mostra-se como um banco 

responsável, que pensa para além dos lucros financeiros. Ideologicamente, ele assume a 

imagem mítica de salvador, de messias, de banco humanizado, preocupado com questões 

maiores como o aquecimento global e o relacionamento das pessoas com o meio ambiente. 

Há, ainda, a valorização quanto à grandeza da instituição, pois, no discurso, ele apresenta-se 

como o maior banco privado do país. Vejamos a reprodução do texto:  

                                                 

48
 O Ano Internacional do Planeta Terra surgiu após debate no 31º Congresso Internacional de Geologia 

realizado há sete anos no Rio de Janeiro. A Unesco abraçou a ideia e liderou as organizações envolvidas no 

projeto que fez de 2008 o Ano Internacional do Planeta Terra. 
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2008 foi escolhido como o ano do planeta. Mais do que refletir, este tem que 

ser um ano para agir. Por isso, o Bradesco vai focar suas ações 

socioambientais em uma direção. Nesta direção. E está criando o Banco do 

Planeta, um banco dentro do maior banco privado do país. Nele, o cliente é 

um só: o planeta. E o investimento na relação das pessoas com o meio 

ambiente. O banco do planeta vai criar e apoiar ações que ajudem na questão 

do aquecimento global. Ele vai ampliar o papel de um banco, porque nele o 

dinheiro estará a serviço do empreendimento mais importante do planeta: o 

modo de vida sustentável. Banco do Planeta é o Bradesco pensando 

Completo. 

 

O tom melódico e sensível da campanha é apresentado pela trilha sonora Bittersweet 

Symphony, executada pela banda The Verve, que constrói um pano de fundo harmônico e 

emocional. Para reforçar essa imagética mítica e a credibilidade do banco, a locução, em off, é 

feita pelo ator Wagner Moura. De forma contida, ele vai declarando em tom solene, as 

intenções do banco em criar condições que possam melhorar a vida no planeta. Assim, o 

discurso pretende criar ideologicamente a imagem de marca de um banco sustentável, 

humano, sensível e protetor do meio ambiente.  

Para compor a visualidade, são apresentadas imagens inéditas no Brasil do 

documentário Planet Earth, escrito e apresentado por David Attenborough e produzido pela 

BBC, em parceria com a Discovery e a CBC. Além disso, algumas cenas são costuradas com 

imagens de crianças de várias etnias e gêneros, todas envolvidas em ações lúdicas.  

Uma menina tira um pequeno globo terrestre de uma caixinha vermelha (cor da 

instituição), feliz como se tivesse acabado de ganhar um presente. Um garoto vestindo uma 

camiseta vermelha levanta o mundo como um troféu. Outra menina brinca com um quebra-

cabeça e completa a imagem de um golfinho. E, por último, um garotinho negro, sentado em 

uma carteira escolar, olha para cima e deixa visível seu desenho do Planeta Terra. O slogan 

encerra o filme: “Banco do Planeta é o Bradesco pensando Completo”. Assim, utilizando-se 

do simbolismo da ingenuidade, da necessidade de cuidado, da sinceridade, da pureza e da 

beleza da criança, a campanha faz uso das estratégias sensíveis (SODRÉ, 2006) para dar o 

tom emocional e afetivo ao discurso.  

Todos esses elementos colaboram na identificação de um discurso de sustentabilidade 

também ancorado na figura mítica de um banco salvador, pois, no encerramento do filme, a 

logomarca do Banco do Planeta mostra-se como uma fusão da logomarca do Bradesco
49

 e a 

                                                 

49
 A marca corporativa do Bradesco incorpora elementos geográficos que dão forma ao tronco e à copa de uma 

árvore, que simboliza a vida, crescimento, abrigo e suporte. Ver sobre conceituação da logomarca Bradesco em 

(STRUNCK, 2003, p.74). 
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imagem do globo terrestre. De forma subliminar, podemos entender que o planeta está sob os 

cuidados do Bradesco, pois a Terra está envolvida, abraçada pelas hastes que simbolizam a 

árvore da logomarca do Bradesco. Assim, o banco propaga um discurso de responsabilidade 

social, humaniza a marca e compartilha da nova retórica do capital (MOTA ROCHA, 2010). 

Conforme afirmamos no capítulo 1, um dos marcos da consolidação do discurso sobre 

a sustentabilidade foi a Conferência Rio-92, que trouxe a questão ambiental para o centro da 

agenda internacional, da mídia e, consequentemente, da publicidade brasileira. Segundo Mota 

Rocha (2010), as discussões sobre a questão ambiental abriram caminho para uma concepção 

mais ampla de responsabilidade social ou de empresa „com princípios‟.  

 

 

2.3  Responsabilidade social e as estratégias discursivas  

 

 

Como já dissertamos, o contexto contemporâneo, marcado pela economia globalizada 

e aberta, tem exigido das organizações postura diferenciada em relação à sociedade. O 

paradigma do ganho exclusivamente pautado no econômico cede lugar a uma dimensão mais 

sistêmica que inclui uma incorporação do social e do ambiental, conforme o conceito de 

desenvolvimento sustentável, já abordado anteriormente. Por isso, as empresas passam a 

utilizar discursos que valorizam as práticas responsáveis, o capital social e a validação 

pública. 

Os estudos revelam que não há um consenso sobre o conceito de responsabilidade 

social e que, por conseguinte, ele pode ser considerado em construção. Na pesquisa 

bibliográfica, encontramos as terminologias: responsabilidade social corporativa, 

responsabilidade social empresarial, responsabilidade social das empresas ou, reduzidamente, 

responsabilidade social.  

Segundo Patrícia Almeida Ashley, coordenadora do livro Ética e responsabilidade 

social nos negócios, as empresas tiveram que aprender a responder às novas pressões sociais e 

econômicas criadas pela globalização. Posicionamento bastante parecido com o de Mota 

Rocha (2010) e Naomi Klein (2004), que retratam que as corporações passaram a investir em 
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projetos ligados às questões ambientais e sociais como resposta aos apelos da própria 

sociedade civil
50

 e da opinião pública brasileira.  

Para Ashley (2003, p.3), o mundo empresarial vê, na responsabilidade social, uma 

nova estratégia para aumentar seu lucro, potencializar seu desenvolvimento e gerar vantagem 

competitiva nos negócios. “Essa tendência decorre da maior conscientização do consumidor e 

consequente procura por produtos e práticas que gerem melhoria para o meio ambiente ou 

comunidade, valorizando aspectos éticos ligados à cidadania”.  

Mas, segundo a autora, o uso dessa terminologia já data de 1953, quando Bower
51

, nos 

primórdios da literatura sobre responsabilidade social, definiu-a como “a obrigação do 

homem de negócios de adotar orientações, tomar decisões e seguir linhas de ação que sejam 

compatíveis com os fins e valores da sociedade” (ASHLEY, 2003, p. 6). 

Entretanto, com o decorrer das décadas e com a expansão da globalização, o conceito 

vem amadurecendo quanto à capacidade de sua operacionalização e mensuração. Nas palavras 

da autora:  

Responsabilidade social pode ser definida como o compromisso que uma 

organização deve ter para com a sociedade, expresso por meio de atos e 

atitudes que a afetem positivamente, de modo amplo, ou a alguma 

comunidade, de modo específico, agindo proativamente e coerentemente no 

que tange a seu papel específico na sociedade e a sua prestação de contas 

para com ela. [...] Assim, numa visão expandida, responsabilidade social é 

toda e qualquer ação que possa contribuir para a melhoria da qualidade de 

vida da sociedade. (ASHLEY, 2003, p. 6-7). 

 

 Nesses termos, podemos compreender que o papel das organizações sofreu forte 

modificação, pois, em muitos casos, elas passaram a assumir papel mais complexo, de 

auxiliadora do Estado no cumprimento de metas sociais e culturais. Mais uma vez, um dos 

aspectos de nossa discussão vem à tona, pois, segundo Paoli (2002), um dos efeitos 

produzidos pela globalização foi a visível diminuição do interesse e da capacidade estatal de 

regulação das questões sociais, que, no Brasil, em razão da herança histórica de desigualdade, 

sedimenta os mecanismos de exclusão social com a proliferação da violência, do desemprego 

e da miséria, em proporções fora do „normal‟. 

                                                 

50
 Segundo Paoli (2002), o surgimento da sociedade civil é relativamente recente e nasceu, primeiramente, dos 

movimentos sociais autônomos e politizados das décadas de 1970 e 1980. Depois, passou a se consolidar pela 

expansão das ONGs (organizações não governamentais) profissionalizadas, deslocando o ativismo político pela 

cidadania e justiça social para o ativismo voltado para a solidariedade social. 
51

 Esse livro, baseado na ética cristã e na realidade da sociedade norte-americana da época, discute os limites da 

ação do homem de negócios em relação aos problemas da sociedade em geral, analisando até que ponto os 

interesses comerciais se fundem com os interesses da sociedade (BOWER apud ASHLEY, 2005, p. 6). 
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Ainda segundo a autora, na década de 1990, emergia um ativismo social voluntário da 

população e as palavras „cidadania‟ e „solidariedade‟ denunciavam apelo por outras formas de 

organização, nascendo assim a chamada sociedade civil, exatamente quando os governos 

aderiram ao modelo econômico neoliberal, que previa a desregulamentação público-estatal da 

economia de mercado e, por conseguinte, a perda da prioridade às obrigações públicas de 

proteção e garantia dos direitos sociais. Nas palavras da autora: 

 

o direito à educação, saúde, cuidado à infância e à velhice – para não falar no 

próprio direito ao emprego – são transformados em investimento em “capital 

humano” e colocados em terreno puramente dependente de uma boa e 

confiável gestão, a do setor agora denominado “público não-estatal”: note-se 

que o argumento não é que as ONGs podem pensar bem os serviços sociais, 

mas o de que “as ONGs sabem gastar bem” e, portanto, executarão melhor 

estes serviços (PAOLI, 2002, p. 384). 

 

Observando a tendência que surgia no cenário internacional e nacional e dê olho na 

opinião pública favorável às corporações que „humanizavam‟ o capital, uma parte do 

empresariado brasileiro resolveu incorporar algumas ações de responsabilidade social em sua 

gestão, atualizando o conceito da velha filantropia
52

. Essa tentativa de criar uma “consciência 

de cidadania” por meio dos investimentos em projetos socioambientais vai, paulatinamente, 

servindo de base para impulsionar a imagem corporativa e, como consequência, validando 

certa diferenciação imagética entre os concorrentes.  

Nessa ênfase, as realizações dos projetos sociais tornam-se „produtos simbólicos‟  cujo 

público é formado pelos consumidores, acionistas, imprensa, fornecedores, comunidade etc. 

Logo, a promessa de atrair e conquistar a simpatia da opinião pública e, quiçá, influenciar o 

comportamento do consumidor no ato da compra pode ser um dos argumentos para as 

empresas começarem seus investimentos nessa área. Outro argumento relaciona-se às 

questões financeiras, como abatimento no imposto de renda e incentivos fiscais por parte dos 

governos.
53

 

                                                 

52
 No período conhecido como Primeira República (1899-1930), que abrigou o início e expansão das indústrias 

nacionais, algumas empresas, guiadas pelo paternalismo autoritário, ofereciam alguns serviços sociais como 

creche, moradia e alimentação. “É necessário, no entanto, precisar o sentido de volta, no tempo, da filantropia 

empresarial. Entre a antiga e a nova filantropia houve o fordismo, e por este ângulo, o sentido da nova filantropia 

remonta ao conservadorismo arcaico da contemporaneidade” (PAOLI, 2002, p. 386).  O conceito de filantropia, 

segundo Melo Neto (2004, p. 13): “empresas que desenvolvem ações sociais esporádicas, sem nenhum foco e 

cujas ações são simplesmente filantrópicas ou assistencialistas, não são “socialmente responsáveis”. Quando 

muito podemos denominá-las de “empresas com vocação para o social”. 
53

 Segundo reportagem na revista The Economist, de16/6/2001, nos Estados Unidos, a maior motivação para a 

filantropia vem dos descontos no imposto de renda pessoal. Nesta mesma matéria, há a declaração: “nosso 
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Entretanto, apesar de indicar caminhos e boas práticas de ação social nos moldes de 

uma filantropia empresarial, exemplificado pelo caso da Fundação Abrinq
54

, Paoli (2002) tece 

uma crítica quanto à despolitização do ator social, que se tornou muito mais um beneficiário à 

mercê do seu beneficiador, não assumindo seu papel de reflexão e ação fortemente presente 

nos primeiros movimentos sociais.  

 
As ações filantrópicas rompem com a medida pública ampliada entre 

necessidades e direitos e, portanto, não criam seu outro pólo, o cidadão 

participativo que comparece no mundo para além da figura passiva do 

beneficiário, sombra de quem o beneficia (PAOLI, 2002, p. 380). 

 

Para a autora, o sentido da “filantropia empresarial cidadã” e da responsabilidade 

social, ao valorizar a gestão eficaz de recursos sociais empreendidos pelas empresas ou 

instituições, como ONGs e fundações, parece camuflar, ou mesmo substituir, a ideia de 

deliberação participativa dos cidadãos sobre os bens públicos. Seguindo essa linha de 

raciocínio, a autora argumenta  que é possível perceber, de um lado, os avanços das empresas 

contemporâneas que investem em seus projetos sociais na tentativa de diminuir a pobreza ou 

melhorar as condições de vida da população carente. “Do outro lado, é visível que esta 

mobilização oculta as políticas que aprofundam a exclusão social e desorientam politicamente 

a própria sociedade brasileira”. (PAOLI, 2002, p. 379) 

Podemos concluir, portanto, que a responsabilidade social implica  compromisso 

permanente, proativo por parte das organizações, com ações voltadas para todos os 

stakeholders e vinculadas à   transformação da cultura organizacional. Em outras palavras, 

não pode ser considerada como modismo passageiro ou utilizada como estratégia de 

greenwashing. 

No Brasil, temos alguns exemplos de organizações nacionais que aderiram à gestão de 

responsabilidade social corporativa, seja por meio de ações sociais em comunidades carentes, 

seja pela preocupação e respeito ao meio ambiente, demonstrada por uma produção 

ecoeficiente. São elas: Natura, O Boticário e os bancos Itaú/Unibanco, Bradesco, 

                                                                                                                                                         

objetivo é criar condições nas quais a lucratividade possa existir. Tirar as pessoas da pobreza é bom para a 

sociedade, como também ter empresas lucrativas”. (entrevista de um empresário apud PAOLI, 2002, p. 397). 
54

 A Fundação Abrinq foi fundada em 1990 e até hoje seus projetos são voltados às crianças brasileiras pobres, 

na tentativa de resgatá-las da fome e da má nutrição, da desagregação familiar, trabalho infantil familiar, trabalho 

infantil forçado, violência, falta de acesso à escola ou a qualquer referência organizada de vida. Ver Paoli (2002) 

ou informações no site http://www.fundabrinq.org.br/portal/default.aspx. Acesso em fevereiro, 2011. 

  

http://www.fundabrinq.org.br/portal/default.aspx
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Real/Santander, além das empresas inclusas no Índice Dow Jones 2010/2011, como 

Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), Fibria Celulose, Petrobras e Redecard.  

 No caso específico do Bradesco, é de nosso interesse entender sobre suas ações de 

responsabilidade social, visto que analisaremos, no capítulo quatro, a plataforma digital 

Comunidade Banco do Planeta
55

. Entendemos que todas as estratégias de responsabilidade 

socioambiental promovidas pelo banco servem para a construção do discurso da nova retórica 

do capital (MOTA ROCHA, 2010) e para promoção de uma imagem corporativa diferenciada 

no mercado financeiro.  

 Por meio do trabalho da assessoria de imprensa, a instituição financeira divulgou 

suas razões para lançar esse projeto em dezembro de 2007. Nessa ocasião, o Bradesco 

afirmava ser o banco privado que mais investia em ações de responsabilidade socioambiental 

no país. Entretanto, sua equipe de comunicação havia detectado o baixo conhecimento por 

parte dos seus públicos de interesse das inúmeras ações nessa área.   

De acordo com o release
56

, a justificativa se dava por dois fatores: 1) porque o 

Bradesco desenvolvia ações há mais de 50 anos, mas sua primeira campanha institucional 

ocorreu em 2006, em função da celebração do cinquentenário da Fundação Bradesco; 2) 

porque as diversas iniciativas empreendidas eram tão pulverizadas que não geravam a devida 

visibilidade sobre o envolvimento do Bradesco com o tema.  

Esse foi o cenário para que o Banco do Planeta fosse idealizado pela agência 

Neogama/BBH como estratégia para gerar posicionamento diferenciado do banco em relação 

ao aquecimento global, e aproximar o relacionamento com o cliente no que tange à percepção 

dos inúmeros investimentos em projetos socioambientais.  Nas palavras do diretor de 

marketing, na época, Luca Cavalcante, em entrevista concedida à Revista Marketing (São 

Paulo: Ed. Referência, abril de 2010): 

através desse posicionamento poderemos organizar e abarcar de maneira 

completa os temas relacionados à sustentabilidade e ao RSA, que já fazem 

parte do nosso DNA e de nossa vocação, mas cuja percepção não estava à 

                                                 

55
A comunidade Banco do Planeta apresenta o seguinte título em sua homepage: A comunidade para você se 

informar, divulgar suas ações, e contribuir com soluções para os desafios socioambientais atuais. No site Banco 

do Planeta, encontramos a seguinte definição para a comunidade: “O Bradesco mantém um espaço aberto para as 

pessoas que acreditam na sustentabilidade e querem incorporá-la em seu cotidiano. Nesse ambiente interativo, os 

participantes podem compartilhar informações e experiências, além de acessar todo o conteúdo produzido para 

orientá-los a tomar decisões considerando os impactos socioambientais de suas atividades. Esse é o objetivo da 

Comunidade do Banco do Planeta. Dar exemplos que inspirem mudanças, mostrando soluções para o dia a dia e 

possíveis inovações tecnológicas”. Informações disponíveis no site http://www.bancodoplaneta.com.br/. Acesso 

em fevereiro, 2011. 
56

 Ver Anexo A 

http://www.bancodoplaneta.com.br/
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altura das nossas iniciativas. Além disso, o Banco do Planeta foca nossos 

esforços e recursos no tema de maior relevância deste milênio. 

 

 O Banco do Planeta é apresentado como um banco dentro do próprio Bradesco, com 

produtos e serviços totalmente relacionados às questões de RSA (responsabilidade 

socioambiental), que reúne iniciativas como a Fundação Bradesco
57

; parceria com a Fundação 

SOS Mata Atlântica; implantação de um programa de neutralização de carbono; uso de papel 

reciclado no material de comunicação interna e externa, talão de cheques e envelopes de 

depósito; ser integrante do Índice Dow Jones de Sustentabilidade e do Índice de 

Sustentabilidade Empresarial (ISE), da Bovespa; campanha de racionalização de consumo de 

energia e água; dentre outros. 

Na revista Marketing, edição de abril de 2010, o Bradesco ocupou exatamente 14 

páginas, com a reportagem intitulada A presença de um Banco Completo. O trabalho 

integrado de comunicação institucional por meio da assessoria de imprensa possibilitou 

estampar a evolução do conceito „ completo‟ para „presença‟, e ainda apresentar inúmeras 

ações de responsabilidade social, uma delas realizada há mais de cinco décadas, como no caso 

da Fundação Bradesco. 

Segundo a reportagem, o banco tem uma importante parceria com a SOS Mata 

Atlântica há mais de 20 anos, e, no quesito ambiental, criou o Banco do Planeta em novembro 

de 2007, que deu origem à FAS (Fundação Amazônia Sustentável)
58

 – instituição que oferece 

um salário “bolsa-floresta” aos moradores da Região Amazônica, com o objetivo de preservar 

14 milhões de hectares de floresta. De acordo com Cavalcanti (2010), o projeto ganhou o 

reconhecimento que merecia e, atualmente, propaga-se nas redes sociais, em uma plataforma 

digital denominada Comunidade Banco do Planeta, recorte do nosso estudo que será analisado 

no capítulo 3.  

Conforme esclarece o diretor de marketing, os investimentos em sustentabilidade 

fazem parte de uma estratégia que permeia todas as áreas de atuação da corporação, indo ao 

encontro com o conceito sistêmico de Responsabilidade Social, apresentado anteriormente. 

Nas palavras de Cavalcanti (2010, p.28), “tudo que fazemos tem uma coerência, 

                                                 

57
 Segundo a instituição, trata-se do maior programa privado de ensino gratuito do Brasil. São 40 escolas em 

todos os estados brasileiros e no Distrito Federal e mais de 2,2 milhões de alunos atendidos nos últimos 10 anos, 

nos cursos presenciais e à distância. 
58

 O Bradesco é um dos co-fundadores da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), criada em dezembro de 2007, 

em parceria com o governo do Estado do Amazonas. A FAS visa à melhoria da qualidade de vida das 

comunidades ribeirinhas e à conservação da floresta. Disponível em http://www.bancodoplaneta.com.br/site/, 

Acesso em fevereiro, 2010. 

http://www.bancodoplaneta.com.br/site/
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independentemente da agência de publicidade que assina a campanha de determinado projeto, 

seja na mídia online ou offline, seja no discurso do presidente do banco”. 

Outra importante ferramenta institucional utilizada pelo Bradesco é o patrocínio de 

eventos socioculturais, cujo objetivo explícito seria viabilizar a inclusão social, mas, de 

acordo com os estudos sobre a imagem da marca, seria uma das formas de criar associações 

positivas ligadas a esse tipo de experiência (FONTENELLE, 2002).  

Segundo a instituição, o banco quer ser reconhecido como uma marca ligada à arte e à 

cultura e, para isso, investe em diversos segmentos ─ das festas populares, como São João e 

Carnaval, aos eventos direcionados ao público com maior poder aquisitivo, denominado 

PrimeArts. Nesse caso, o Bradesco Prime patrocina eventos como o Festival de Inverno de 

Campos de Jordão, o espetáculo Cirque Du Soleil, musicais como Cats e MamaMia, orquestra 

bachiana filarmônica, dentre outros.   

Como resultado de todas as suas ações estratégicas, inclusive de comunicação 

integrada, o Bradesco foi eleito a marca mais valiosa do Brasil em 2010, segundo o ranking 

da Brand Finance, que lista as 100 maiores marcas do País. Avaliado em R$ 23, 1 bilhões, o 

banco está em primeiro lugar pelo quarto ano consecutivo. Além disso, o Bradesco passou a 

figurar no mesmo ano como a única instituição financeira nacional na lista das dez mais 

valorizadas do mundo. De acordo com o estudo Top 500 Banking Brands, da revista The 

Banker, o banco brasileiro está na nona posição das marcas mais valiosas do setor. 

Construímos este capítulo visando entender o que mudou na sociedade do consumo 

para que a comunicação institucional tenha se tornado tão importante para as grandes 

empresas,pois, para elas, não basta apenas desenvolver bons produtos e serviços, é preciso 

oferecer valor agregado aos consumidores por meio da imagem da marca, melhorando a 

percepção dos stakeholders em virtude das ações integradas de comunicação da empresa com 

a sociedade. 

Sendo assim, nossa proposta foi demonstrar algumas estratégias corporativas no 

campo da produção midiática sobre o projeto Banco do Planeta. Por essa razão, ao longo deste 

capítulo, apresentamos informações oriundas do trabalho de assessoria de imprensa da 

instituição na captação de releases online presentes nos sites  Banco do Planeta e Comunidade 

Banco do Planeta e da matéria de capa da revista Marketing (abril, 2010), intitulada A 

presença de um banco completo. Também analisamos a propaganda institucional do 

lançamento do Banco do Planeta sob o viés das estratégias sensíveis (SODRÉ, 2006), 

disponível no site YouTube. 
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3  COMUNICAÇÃO E INTERATIVIDADE NO CIBERESPAÇO – AÇÕES 

CORPORATIVAS NAS REDES SOCIAIS DIGITAIS  

 

 

 Este capítulo visa demarcar o deslocamento que as novas práticas da tecnologia da 

comunicação proporcionaram ao receptor, colocando-o também na posição de emissor de 

conteúdo, de comunicador para as massas (audiência global) e de articulador de comunidades 

em redes, muitas delas voltadas à mobilização social, assumindo seu papel de consumidor-

cidadão na tentativa de configurar uma possível cidadania mundial. Como reflexo, tentaremos 

demonstrar como a Internet pode propiciar, também, a formação do capital social empresarial 

por meio de estratégias de comunicação digital que aproximem o usuário da marca 

corporativa no universo online.   

Para pensar o ciberespaço e as possibilidades de interação social, nossa investigação 

fará uso das novíssimas teorias da comunicação em rede, tendo como esteio as proposições 

formuladas pelo autor Manuel Castells (2004, 2009); além de estudiosos da vida moderna no 

contexto da cibercultura, como Pierre Lévy (2000, 2010), Howard Rheingold (2009), André 

Lemos (2008, 2010), Henrique Antoun (2008), Alex Primo (2008), dentre outros.  

Esses pesquisadores argumentam que a Internet e as potencialidades da Web 2.0 (com 

todas as suas características) têm propiciado a expansão do processo comunicacional e 

ampliado as vozes dos atores sociais. Não apenas empresas, como também governos e 

sociedade civil podem construir ambientes sociais colaborativos, fomentar discussões e 

encontrar soluções inteligentes para a melhoria do convívio em sociedade. Somaremos as 

contribuições de Henry Jenkins (2009, p. 29) sobre a cultura da convergência, pois, para o 

autor, “no mundo da convergência das mídias, toda história importante é contada, toda marca 

é vendida e todo consumidor é cortejado por múltiplas plataformas de mídia”. 

No capítulo 2, refletimos sobre o papel relevanate da comunicação na sociedade atual. 

Para corroborar a importância estratégica da comunicação no contemporâneo, identificamos 

as mudanças provocadas pelo fenômeno da globalização no âmbito das organizações e das 

práticas culturais comunicacionais. Neste capítulo, nosso olhar direciona-se para os processos 

de comunicação no contexto das tecnologias digitais, considerando que emissores e receptores 

só podem ser entendidos como integrantes de um cenário de relacionamentos sociais em que 

informações são processadas e onde ocorre a comunicação. Nessa direção, vamos contar, mais 

uma vez, com as contribuições do sociólogo espanhol Manuel Castells, contidas em seu mais 

recente lançamento Communication Power (2009).   
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No segundo capítulo deste livro, dedicado especificamente à era digital, Castells 

(2009) identifica três tipos de comunicação: 1) comunicação interpessoal (interpersonal 

communication); 2) comunicação de massa (mass communication); 3) comunicação pessoal 

de massa (mass self communication). No primeiro caso, Castells faz referência à comunicação 

mais elementar entre os indivíduos – seja ela face a face ou efetuada a distância, por meio de 

cartas, telefone, fax. Nesses casos, ocorre interação direta e garantida, pois o discurso é 

modulado pela própria interação dos emissores e receptores, podendo haver retorno mais ou 

menos imediato desse entendimento, também conhecido como feedback da mensagem.  

No segundo caso, o autor trata dos modos tradicionais de comunicação de massa (TV, 

rádio, jornais, livros, filmes etc.), identificando-os como comunicação unidirecional, pois a 

distribuição da mensagem é dirigida para muitos (formato um-todos). Aqui, a interatividade 

ainda pode ocorrer, mas em grau menor do que na forma anterior de comunicação. Como 

exemplo, podemos citar a seção de cartas dos leitores, participação via telefone em programas 

de rádio ou televisão, ou mesmo interação do público com a mídia por email. 

Com a difusão da Internet, Castells (2009) identifica uma nova forma de comunicação, 

cuja principal característica é a capacidade de um emissor qualquer – e não mais as grandes 

corporações midiáticas, apenas – enviar mensagens para muitas pessoas (formato todos-

todos). Esse novo formato permite que cada emissor seja potencialmente capaz de atingir 

audiência global, numericamente relevante. Como exemplos dessa categoria, o autor 

identifica vários casos de vídeos caseiros postados no YouTube, mensagens virais de correio 

eletrônico, ou email;  além de blog ou site com o recurso de RSS
59

 links.  

Segundo Castells (2009), essa comunicação é considerada pessoal, embora tenha 

potencial para atingir uma audiência global, pois o próprio indivíduo cria e direciona sua 

mensagem para potenciais receptores, selecionando seu conteúdo na rede WWW – ou em 

outras redes eletrônicas de comunicação – indo buscar a informação de que necessita, sem 

recebê-la pronta de um único distribuidor. Possivelmente, esse seria o maior ganho da 

comunicação na sociedade contemporânea, o poder de voz dado aos receptores, agora 

tornados também produtores e emissores de conteúdo. 

Para Martín-Barbero (2004), esse fenômeno de práticas da comunicação coletiva vai 

muito além das mudanças ocorridas com o capital e as inovações tecnológicas, pois elas 

                                                 

59
 RSS é um recurso desenvolvido em XML, que permite aos assinantes de sites e blogs receberem notícias ou 

novidades destes, sem a necessidade de novo acesso, pois o conteúdo é entregue diretamente. Para isso, o link e 

o resumo daquela notícia (ou a notícia na íntegra) é armazenado em um arquivo [...]. Esse arquivo é conhecido 

como feed, feed RSS. Disponível em http://www.infowester.com/rss.php. Acesso em fevereiro, 2011. 

http://www.infowester.com/rss.php
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provocam profundas transformações na cultura cotidiana. O autor ensina que os modos de se 

estar junto e tecer laços sociais podem ser analisados sob outra perspectiva: dos encontros e 

das interações vividas nas comunidades digitais, como veremos posteriormente. Nesse 

sentido, a Internet não é entendida apenas como tecnologia, mas como meio propício para a 

ampliação do processo comunicacional, onde os dois pólos da mensagem – emissor e receptor 

– se complementam e projetam a comunicação de forma global. 

O pesquisador André Lemos (2010, p. 25) compartilha da ideia de uma mudança 

estrutural da sociedade informacional, possibilitada pelo que denomina a „liberação da 

palavra‟ e ressalta a sua dimensão política. “A liberação da emissão é correlata ao aumento da 

esfera pública mundial e da emergência das novas formas de conversação e de veiculação da 

opinião pública, agora também planetária”.  

Segundo esse autor, a transformação da esfera midiática pela liberação do pólo 

emissor dá-se com o surgimento de funções comunicativas pós-massivas, entendidas como a 

capacidade de qualquer pessoa poder consumir, produzir e distribuir informações em qualquer 

tempo e para qualquer lugar.. 

Nesse estudo, Lemos propõe uma reconfiguração do sistema infocomunicacional 

global, dividindo-o em dois níveis integrados, que funcionam em retroalimentação: massivos 

e pós-massivos. No primeiro caso, trata-se dos veículos de comunicação de massa, cujo 

controle da informação está no pólo emissor. Esse sistema foi minuciosamente investigado 

pelos pensadores da Escola de Frankfurt, que identificaram neles a formação do que ficou 

conhecido como indústria cultural.  

Já no segundo caso, com a liberação da palavra e do pólo emissor, o que ocorre é uma 

ampliação da circulação e conversação. “O sistema pós-massivo permite a personalização, o 

debate não mediado, a conversação livre, a desterritorialização planetária” (LEMOS, 2010, p. 

26). Entendemos que, na sociedade contemporânea, os dois sistemas atuam simultaneamente, 

não havendo a extinção de um para a sobrevivência do outro, pois ambos podem atuar de 

forma complementar e, até mesmo, integrada, potencializando as ações comunicacionais. 

Corroborando essa ideia, Castells argumenta que a “Internet é o coração de novo 

paradigma sociotécnico, que constitui, na realidade, a base material de nossas vidas e de 

nossas formas de relação, de trabalho e de comunicação” (2004, p. 287). 

Entretanto, apesar de chegar a todos os continentes, essa modalidade de comunicação 

não tem distribuição homogênea, gerando críticas quanto à exclusão digital. Mas, segundo 

Castells (2004), essa divisão social entre conectados e não conectados estaria diminuindo 

devido à expansão desses serviços por meio de comercialização generalizada da mídia na 
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maior parte do mundo e pela convergência de negócios entre companhias de telecomunicação, 

provedores de internet, informática e mídia. 

Mas o autor observa a emergência de outra forma de diferenciação digital, 

intrinsecamente ligada à capacidade – tanto cognitiva quanto sociocultural – de utilizar a 

Internet com desenvoltura. Em suas palavras:  

 
Uma vez que toda a informação está na rede trata-se antes de saber onde está 

a informação, como buscá-la, como transformá-la em conhecimento 

específico para fazer aquilo que se quer fazer. Essa capacidade de aprender a 

aprender; essa capacidade de saber o que fazer com o que se aprende; essa 

capacidade é socialmente desigual e está ligada à origem social, à origem 

familiar, ao nível cultural, ao nível de educação. É aí que está, 

empiricamente falando, a divisória digital neste momento (CASTELLS, 

2004, p. 267).     
 

Então, apesar de a Internet ser uma possibilidade de comunicação horizontal, de 

cidadão a cidadão, “ser uma estrutura organizativa e o instrumento de comunicação que 

permite a flexibilidade e a temporalidade da mobilização” (CASTELLS, 2004, p. 277), não 

podemos deixar de refletir quanto à divisória digital existente, fruto, não da tecnologia 

propriamente dita, mas de todo um contexto sócio-histórico resultante do processo 

globalizante da economia, cultura, comunicação, educação, dentre outros aspectos já 

discutidos no primeiro capítulo desta dissertação. 

Voltemos agora a um dos focos da nossa discussão neste capítulo que trata da 

sociabilidade na Internet: a interação nas comunidades virtuais. Primeiramente, vamos 

abordar o mito de que a Internet seria alienante por fazer com que as pessoas se isolassem, 

preferindo a Internet às relações sociais presenciais mais abertamente afetivas.  

Segundo Castells (2004), um estudo realizado pela British Telecom mostrou que a 

Internet não muda o comportamento das pessoas. Segundo a pesquisa, a atitude dos 

indivíduos nas redes sociais digitais ocorre de modo semelhante à sua forma de interagir no 

mundo. Ou seja, quem tem uma rede social rica de amigos também tende a socializar com 

muitos outros na Internet. Já os indivíduos que são mais conservadores e introspectivos atuam 

na rede de forma mais isolada, menos interativa.  

Para o autor (2004, p. 273), “a Internet é um instrumento que desenvolve, mas que não 

muda os comportamentos; ao contrário, os comportamentos apropriam-se da Internet, 

amplificam-se e potencializam-se a partir do que são”. 

Se os indivíduos participam de redes sociais no mundo presencial e físico levam, 

então, para o ciberespaço esses relacionamentos, podendo também participar de outras redes 
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sociais de acordo com seus valores e projetos de vida. Segundo o pesquisador, o que acontece 

é uma diferenciação nas características entre uma comunidade virtual e uma física, entretanto, 

ambas demonstram capacidade para gerar sociabilidade e relações em rede.   

Nesse sentido, a Internet pode potencializar os projetos de grupos, ou mesmo de 

indivíduos, com velocidade e abrangência geográfica em escala planetária. À medida que 

determinados grupos passam a desenvolver projetos baseados em valores como cidadania, 

sustentabilidade, direitos humanos, encontram na Internet o ambiente propício para propagar 

suas ideias e gerar discussões com rapidez e facilidade, podendo resultar em mobilização 

física no espaço público.   

Parece-nos que isso seria o que o filósofo da informação Pierre Lévy (2010) vai 

considerar como inteligência coletiva; fenômeno também analisado pelo acadêmico 

americano Henry Jenkins (2009) com o nome de cultura participativa. Por inteligência 

coletiva, Pierre Lévy entende a capacidade de comunidades virtuais de alavancar o 

conhecimento e a especialização de seus membros, normalmente realizada pela colaboração e 

discussão em larga escala. O autor considera a inteligência coletiva o maior trunfo da 

apropriação social da Internet em larga escala.  

Para Jenkins (2009, p. 30), o conhecimento tornou-se ainda mais explicitamente um 

processo coletivo, e por isso poderíamos entender a inteligência coletiva cunhada por Lévy 

como sinônimo de cultura participativa, termo utilizado por Jenkins em seu livro Cultura da 

Convergência. Em suas palavras: 

 

Nenhum de nós pode saber tudo; cada um de nós sabe alguma coisa; e 

podemos juntar as peças, se associarmos nossos recursos e unirmos 

nossas habilidades. A inteligência coletiva pode ser vista como uma 

fonte alternativa de poder midiático. Estamos aprendendo a usar esse 

poder em nossas interações diárias dentro da cultura da convergência.  

 

Ainda sobre cultura participativa, o autor esclarece que trata de entendermos o 

processo comunicacional de forma mais abrangente, mas ainda novo para todos os 

envolvidos. “Em vez de falar sobre produtores e consumidores de mídia como ocupantes de 

papéis separados, podemos considerá-los como participantes interagindo de acordo com um 

novo conjunto de regras, que nenhum de nós entende por completo” (JENKINS, 2009, p.30). 

Em convergência com esses conceitos, Lemos (2010, p.27) defende que, quanto maior 

for o volume de produção livre de conteúdos, distribuição e compartilhamento de 

informações, mais inteligente e politicamente deverá ser nossa sociedade. “Devemos, ainda 

mais em países como o Brasil, aproveitar a potência que essas tecnologias nos oferecem para 
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produzir conteúdo próprio, para compartilhar informação, enriquecendo a cultura e 

modificando o fazer político”. 

Entra em cena novamente a discussão de que a Internet colabora com a disseminação 

dos movimentos sociais e articulação do ativismo em rede e a constituição do net-cidadão, 

que, segundo Mark Poster (2004), refere-se ao sujeito político atuante no ciberespaço (net + 

citizen). O autor também argumenta que a Internet tem características que encorajam as trocas 

de informação para além das fronteiras nacionais e, com isso, podem introduzir formas 

políticas pós-nacionais por causa “de sua arquitetura interna, seu novo registro de tempo e 

espaço, sua nova relação entre homem e máquina, entre corpo e mente, seu novo imaginário e 

sua nova articulação de cultura e realidade” (POSTER, 2004, p. 334).    

Essa proposição converge com o que Castells (2009) identifica com a „comunicação 

pessoal‟ ou „era da intercomunicação‟, de controle individual e sua partilha coletiva da 

informação em mobilidade planetária, podendo modificar a prática política e as relações 

sociais.  

Outro fenômeno que emerge desse novo padrão são as mobilizações sociais via 

dispositivos móveis, os chamados smart mobs. Especialistas definem como mobilizações por 

pessoas que são capazes de agir juntas mesmo sem se conhecerem. Os dois tipos de smart 

mob mais conhecidos são as smart mobs políticas e as flash mobs (multidões relâmpagos), que 

são manifestações de caráter lúdico e hedonista. 

Para Castells, esse fenômeno é fundamental para aumentar as pressões políticas dos 

net-cidadãos, com chances de alterar a cena midiática. Nas palavras do autor: 

 
[...] essa onda mobilizadora, apoiada por redes de comunicação entre 

telefones celulares, obteve efeitos impressionantes na Coreia do Sul, nas 

Filipinas, na Ucrânia, na Tailândia, no Nepal, no Equador, na França... Pode 

obter um efeito imediato, como na Tailândia, com a destituição do primeiro-

ministro Thaksin Shinawatra pelo rei Bhumibol Adulyadej. Ou na Espanha, 

com a derrota, nas eleições legislativas em março de 2004, do Partido 

Popular de José Maria Aznar. (CASTELLS, 2006 apud LEMOS, 2010, p. 

71). 

  

Compreendemos, então, que o uso apropriado das ferramentas de comunicação digitais 

(Internet, celulares), articuladas coletivamente por grupos de cidadãos político-ativistas, com 

vozes livres e independentes, pode reconfigurar a cultura política contemporânea, como nos 

exemplos citados, exatamente pelo efeito potencializador de provocar repercussões midiáticas 

também nos meios pós-massivos.  
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Evidenciamos que os dois sistemas, massivos e pós-massivos, continuam trabalhando 

simultaneamente, mas, de certa forma, apontando para uma evolução do sistema midiático 

atual, muito mais abrangente e complexo. Se antes o pólo emissor comandava a produção e 

distribuição das mensagens, agora essa realidade conta com o pólo receptor/emissor 

produzindo informações, cooperando e criando processos coletivos inteligentes, o que Lemos 

(2010) vai chamar de uma nova ‟ecologia‟ midiática. 

É possível entender, assim, que esse campo comunicacional mais livre, mais 

abrangente e complexo, propiciaria a expansão de maior diversidade de informação, de 

produção de conteúdo postada por indivíduos, empresas, governos, ONGs, seja por meio das 

redes sociais, sites corporativos, blogs, twitter, com velocidade de repercussão e resposta 

jamais vivenciada anteriormente.   

Conforme argumenta Lemos (2010), é da natureza humana contar suas histórias, 

compartilhar seus problemas, reclamar seus direitos, denunciar abusos de empresas e 

governos, seja por meio do boca a boca, cartas, vídeos, emails, blogs, twitter, e o ciberespaço 

seria a estrutura técnica e o ambiente propício para suas expressões.  

 

 

3.1 O fenômeno das redes sociais e a interatividade como ferramenta potencial da 

comunicação corporativa 

 

 

Foi a partir da década de 1990 que a cibercultura
60

 expandiu-se, tornando-se um 

fenômeno hegemônico, mesmo que minoritário (LEMOS, 2008). Porém, como fenômeno não 

apenas tecnológico, mas, sobretudo, socio-comunicacional, ganhou expressão e promoveu 

debates, fóruns, congressos, investigação e pesquisas acadêmicas, além da publicação de 

inúmeros livros que analisam algumas mudanças na cultura contemporânea. 

 O avanço das interações na rede, da participação do usuário na produção de 

conteúdo, comentários, vídeos no YouTube; posts em plataformas colaborativas, como a 

Wikipedia; a expansão de comunidades sociais, como Orkut, com mais de 26 milhões de 

usuários em setembro de 2009;  Facebook ,com 5,3 milhões de brasileiros; Twitter,com 9,2 

                                                 

60 Segundo Lemos, a cibercultura mostra-se por meio do cyberpunk, cibersexo, ciberespaço, cibermoda, 

cibereconomia, ciberraves etc. Para ele, todos os termos mantêm suas particularidades, semelhanças e diferenças 

e atestam uma atitude, uma apropriação, vitalista, hedonista, tribal e presenteísta da tecnologia (LEMOS, 2008). 
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milhões de usuários
61

; fotologs; weblogs; continuam despertando o interesse pela 

compreensão do fenômeno em sua totalidade, nunca acabado, sempre complexo. Um estudo 

da Nielsen Online aponta que, de cada 4 minutos dedicados à Internet, o brasileiro fica 1 

minuto acessando mídias sociais. O Orkut, por exemplo, é utilizado por 71% dos internautas 

do país, sendo que essa multidão escreve 80 milhões de recados e adicionam 30 milhões de 

fotos todos os dias. 

 Em razão do potencial da Internet como ferramenta comunicacional, muitos 

pesquisadores investigam como os padrões das conexões alastram-se pela rede e como as 

interações, o compartilhamento de ideias e informações, as conversações online e, sobretudo, 

a formação das chamadas redes sociais virtuais, ganham vida nessa plataforma tecno-

comunicacional, hipertextual, viva, móvel, abundande, turbilhante, como uma biosfera. 

(LÉVY, 2000). 

 A dinâmica social atual do ciberespaço reflete um desejo de conexão de forma 

planetária (LEMOS, 2008). Vivemos o momento da Web 2.0 caracterizada pela mobilidade, 

pela conexão total (crescimento da banda larga) e pela introdução de ferramentas cada vez 

mais interativas, vide o Twitter
62

 como exemplo. A agência McCann divulgou pesquisa feita 

pela Intel, que detectou que os brasileiros são o quinto maior grupo de leitores de blogs, com 

10% a mais de leitores que a média mundial.  

 Estes dados demonstram o quanto Castells (1999) havia acertado em sua análise. 

Para ele, as transformações tecnológicas da informação e a integração de todos os meios de 

comunicação possibilitariam vivermos a era da informação e da interatividade. Castells (1999, 

p.50-51) salienta que, embora a informação tenha sempre desempenhado papel crucial para a 

economia, ela passou a ser o próprio produto do processo produtivo e a modificar as 

interações sociais e culturais. Em suas palavras:  

 
[...] as novas tecnologias não são simples ferramentas a serem aplicadas, mas 

processos a serem desenvolvidos. Usuários e criadores podem tornar-se a 

mesma coisa. Desta forma, os usuários podem assumir o controle da 

tecnologia, como no caso da Internet. Segue-se uma relação muito próxima 

entre os processos sociais de criação e manipulação de símbolos e a 

capacidade de produzir e distribuir bens e serviços. 

 

                                                 

61 Disponível em http://www.osnumerosdainternet.com.br/numero-de-usuarios-do-facebook-no-brasil-dobra-

em-cinco-meses-2/. Acesso em fevereiro, 2011. 

62 Segundo dados de pesquisa divulgada pela consultoria norte-americana ComScore, o Twitter já ultrapassou, 

em todo o mundo, os 44,5 milhões de usuários. O Twitter é um site popularmente denominado de um serviço de 

microblogging, pois permite que sejam escritos textos de até 140 caracteres a partir da pergunta “O que você está 

fazendo?” (RAMOS, E; MARTON, F; OLIVEIRA, R; SALLES, R, 2009). 

http://www.osnumerosdainternet.com.br/numero-de-usuarios-do-facebook-no-brasil-dobra-em-cinco-meses-2/
http://www.osnumerosdainternet.com.br/numero-de-usuarios-do-facebook-no-brasil-dobra-em-cinco-meses-2/
http://www.osnumerosdainternet.com.br/numero-de-usuarios-do-facebook-no-brasil-dobra-em-cinco-meses-2/
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  Outro autor que analisa a Internet sob a perspectiva de colaboração criativa e que 

cunhou o termo comunidade virtual é Howard Rheingold (2009). Para o professor e escritor 

norte-americano, o ator social tornou-se ativo no processo comunicacional, pois pode 

compartilhar informações, construir redes sociais, participar de fóruns de discussão, postar 

músicas, vídeos, fotos, conteúdos para aulas, entre outros. Ele afirma que “estamos assistindo 

uma mudança da participação dos jovens na sociedade”. E continua: “colaboração, 

participação e ação coletiva têm diferentes definições, mas podem se aproximar e contribuir 

para o desenvolvimento de várias competências e ainda podem gerar ações coletivas 

politizadas” (RHEINGOLD, 2009, informação verbal).
 63

 

 Segundo Pierre Lévy (2000, p. 193), seria papel das tecnologias de informação e 

comunicação “promover a construção dos coletivos inteligentes, nos quais as potencialidades 

sociais e cognitivas de cada um [possam] desenvolver-se e ampliar-se de maneira recíproca”. 

O autor considera que o processo de aprendizagem nas comunidades virtuais produzirá 

universidades online, empresas de comunicação, universos de jogos construídos pela criação 

compartilhada. 

 Essa discussão é importante porque estudiosos como Castells (1999, 2004, 2009), 

Lévy (2000, 2010), Lemos (2008, 2010), Rheingold (2009), consideram a comunicação 

mediada por computador como forma de conexão entre as pessoas, que promove o aumento 

do senso de comunidade, de cooperação mútua e de solidariedades múltiplas, ampliando as 

potencialidades humanas através do engajamento de comunidades virtuais.  

Apesar de compartilhar desse pensamento, Recuero (2005) aponta para um aspecto a 

ser considerado de que apenas a existência de um espaço coletivo ou de uma rede social não 

garante a existência de laços fortes e, muito menos, a criação de capital social e a 

sedimentação desse capital entre os envolvidos, não sendo possível gerar mobilização ou 

ações politizadas de seus atores.  

 Com um discurso crítico em relação à sociedade da informação, encontramos 

Mattelart (2006). Para ele, o projeto hegemônico infocomunicacional passou ao largo do 

debate dos cidadãos. Apesar disso, contribuiu para configuração de atores sociais que se 

ancoram em projetos plurais de construção de ‟sociedades do saber‟ por todos e para todos. 

Nesse ponto, ele concorda com o pensamento dos demais autores quando aponta a construção 

do saber de forma colaborativa, criativa, e por que não dizer, alternativa. Em suas palavras: 

                                                 

63 Palestra proferida em julho de 2009, em Londres. “21st century literacies”. Disponível em  

http://blip.tv/file/2373937. Acesso em fevereiro, 2011. 

http://blip.tv/file/2373937
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na sociedade mediada progressivos deslocamentos se operam: de uma 

significação centrada sobretudo na mídia, a comunicação pouco a pouco 

assumiu uma definição totalizante, mesclando tecnologias múltiplas 

destinadas a estruturar uma “nova sociedade” (MATTELART, 2006, p. 130). 

 

 

 

3.1.1 Redes sociais: interatividade, interações e capital social 

 

 

Um dos marcos das novas tecnologias de informação é a ampliação do processo 

comunicacional. Um dos primeiros estudos da comunicação, investigados por Theodor 

Adorno e Max Horkheimer, da Escola de Frankfurt
64

, apontavam a emissão da mensagem 

como unilateral e a abordagem principal era sobre o domínio dos meios de comunicação de 

massa (MCM). Em uma concepção unidirecional do processo comunicativo, o emissor-

dominante exercia plenos poderes sobre o receptor-dominado. Com a fusão das 

telecomunicações analógicas com a informática, ampliou-se a veiculação e formatação das 

mensagens, constituindo também a comunicação mediada por computador (CMC). 

 Entretanto, o pesquisador Alex Primo (2008) amplia a discussão sobre esse sistema. 

Para Primo, a  tão conhecida fórmula emissor→ mensagem → meio → receptor  atualiza-se  

no seguinte modelo: webdesigner → site → Internet → usuário. Segundo ele, “os termos são 

outros, foram “modernizados”, mas trata-se da mesma e caduca epistemologia. A diferença é 

que se destaca que não apenas se recebe o que o pólo emissor transmite, mas também que se 

pode buscar a informação que ser quer” (PRIMO, 2008, p. 11). 

 O autor argumenta que, apesar do avanço dessa formulação, a polarização e a 

supremacia de um extremo continua. O emissor continua tendo o privilégio de manifestar-se, 

enquanto ao receptor/usuário é dado o direito ao consumo, mesmo que agora possa escolher e 

buscar o que quer consumir.  

 A pesquisa bibliográfica tem mostrado que, apesar da polarização hegemônica 

continuar existindo, o que temos potencialmente na rede, sobretudo na Web 2.0, são maiores e 

melhores condições para que os atores sociais mostrem sua voz, suas ideias, construam uma 

                                                 

64
A „teoria crítica‟, como mais tarde passaria a ser chamado o conjunto dos trabalhos da Escola de Frankfurt, é, 

sobretudo, uma expressão da crise teórica e política do século XX, refletindo sobre os seus problemas de forma 

pessimista e radical (TEMER; NERY, 2009). Segundo essa abordagem, toda pesquisa em comunicação deve 

fundamentar-se em uma construção analítica do fenômeno que investiga, na tentativa de responder às questões 

básicas sobre o seu significado social. 
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inteligência coletiva, uma rede colaborativa, o que chamamos, anteriormente, de comunicação 

pós-massiva. 

 Nessa direção, Lemos (2008) aborda a questão da mudança do fluxo da informação 

massiva para a comunicação bidirecional, destacando que as novas tecnologias de informação 

proporcionam a comunicação bidirecional entre grupos e indivíduos, escapando da difusão 

centralizada da informação massiva.  

 O autor argumenta que o que observamos hoje é a concretização da profecia de 

Marshall McLuhan. Em suas palavras:   

  
assim, a conjunção de uma tecnologia retribalizante (o ciberespaço) com a 

socialidade contemporânea vai produzir a cibercultura profetizada por 

McLuhan. Parece que a homogeneidade e o individualismo da cultura do 

impresso cedem, pouco a pouco, lugar à conectividade e à retribalização da 

sociedade (LEMOS, 2008, p. 71). 

  

 

 Na mesma obra, o autor defende que é pela interatividade digital que possibilidades 

descentralizadoras do poder podem se estabelecer. Contrário ao ideário de McLuhan e com  

visão mais crítica do sistema das interações sociais, encontramos Baudrillard apontando o 

ciberespaço como simulador de interações e não como  espaço de interações consistentes. 

Para o pensador francês, “quanto mais trocamos informações, menos estamos em 

comunicação”. Ele enfatiza: “caminhamos para um mundo inteiramente funcional, operatório, 

racional, positivo, sem o mínimo buraco, de uma transparência total, logo, extremamente 

mortal” (BAUDRILLARD, 1995 apud LEMOS, 2008, p.74). 

 Entretanto, o autor argumenta que a proliferação das redes de computadores não 

pode ser reduzida à simples comutação entre os usuários. Essa seria uma forma simplista de 

considerar tal fenômeno. Ele entende o ciberespaço não como o deserto do real, nem como o 

fim da comunicação ou do social. Muito pelo contrário, é nesse espaço de infinitas 

possibilidades de interação e trocas coletivas inteligentes que a vida social contemporânea 

evita sucumbir ao deserto da técnica. Como afirma o autor:  

 
para compreendermos os impactos das novas tecnologias na cultura e na 

comunicação contemporâneas, devemos dirigir nosso olhar para a sociedade 

enquanto um processo (que se cria) entre as formas e os conteúdos. 

(LEMOS, 2008, p. 81) 

 

 

 Contribuindo com essa discussão sobre a interatividade dos atores sociais no 

contexto da cibercultura, contamos com Alex Primo (2008) que apresenta uma sondagem 
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crítica e substancial sobre o uso das expressões interatividade e interação mediada por 

computador. Segundo o autor, muitas vezes, essas expressões são usadas de forma superficial 

e mercadológica, como argumento de venda pelas indústrias da informática e das 

telecomunicações. Primo enfatiza que a interação mediada por computador é tratada de forma 

excessivamente tecnicista. Em suas palavras:   

 
quando se fala em “interatividade”, a referência imediata é sobre o potencial 

multimídia do computador e de suas capacidades de programação e 

automatização de processos. Mas ao estudar-se a interação mediada por 

computador em contextos que vão além da mera transmissão de informações 

(como na educação à distância), tais discussões tecnicistas são insuficientes. 

(PRIMO, 2008, p. 30) 

 

 O uso dos termos como moda ou como tendência reduz as possibilidades e 

potencialidades legítimas da interatividade no ciberespaço. Primo (2008) enfatiza que reduzir 

a interação a aspectos tecnológicos, em qualquer situação interativa, é desprezar a 

complexidade do processo de interação mediada. Como já apontamos, não trata apenas de 

tecnologia pela tecnologia, mas da apropriação sociocultural dessas ferramentas 

comunicacionais produzindo uma modificação da cultura midiática contemporânea. 

 É preciso ter uma visão mais sistêmica do processo. A interação mediada por 

computador não deve ser analisada apenas pela integração dos dois interagentes homem-

máquina, mas pela potencialidade que pode surgir dessa relação. Primo (2008, p. 30) afirma 

que “a intenção é valorizar as possibilidades de livre debate, influência recíproca e 

cooperação em ambientes mediados tecnologicamente”. Com essa combinação, podemos 

destacar uma perspectiva política que promoveria a mediação do diálogo e da livre expressão. 

 Características como participação, diálogo e bidirecionalidade aparecem com cada 

vez mais frequência nos textos sobre interação mediada na Web 2.0. É certo que, para haver 

participação livre dos atores sociais e diálogo na rede, essas características fazem toda a 

diferença. Mas não sejamos ingênuos ao ponto de pensar que todo o sistema informático 

entendido como bidirecional permite a construção de um diálogo.  

 Primo (2008, p. 47) traz uma luz para essa questão com a seguinte pergunta: “se o 

diálogo humano não é uma relação automática, nem previsível, por que então supor que toda e 

qualquer utilização do computador seja comparada a um diálogo ou uma conversação?”  

 Para esclarecer sua indagação sobre as relações entre as pessoas e suas interações 

online, o autor propõe duas modalidades de interação: a mútua e a reativa. Em seu livro 

Interação mediada por computador, Alex Primo (2008, p. 149) argumenta que “enquanto as 
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interações mútuas se desenvolvem em virtude da negociação relacional durante o processo, as 

interações reativas dependem da previsibilidade e da automatização nas trocas”. Quando 

temos apenas troca de links, ou mesmo respostas automáticas, em que  para cada input há um 

output pré-estabelecido, estamos nos referindo às interações reativas. Nesse caso, “cada 

resultado gerado só pode ser aquele e não outro” (PRIMO, 2008, p.151). 

 Em contrapartida, quando o internauta escreve e/ou altera o que acaba de ler, quando 

participa de fóruns de discussão, quando constrói ferramentas ou novos softwares de forma 

coletiva, colaborativa, podemos dizer que ocorre um processo interativo do tipo mútuo entre 

os dois pólos interagentes. 

 A interação reativa é sempre limitada para os atores envolvidos no processo. Ao 

agente é permitida apenas a decisão de clicar ou não no link. Já na interação mútua, como em 

um blog, é possível realizar um diálogo não apenas entre os comentaristas, mas também com 

o autor do blog. Ao se observar as várias interações entre os comentários dos usuários ou até 

mesmo entre o usuário e o moderador do blog, é possível perceber que tipo de relação emerge 

por meio dessas trocas. Seria, então, pertinente falar de uma interação construída e criativa, 

portanto, mútua. 

 A importância do estudo das interações mediada por computador é mostrar o quanto 

elas podem gerar e manter relações complexas, e também como podem construir e manter as 

redes sociais na Internet, gerando laços sociais. Mas que tipo de laços sociais e relações pode 

acontecer nas redes sociais digitais? Como, na sociedade contemporânea, é possível  

utilizarmos esse potencial criativo para efetivamente fomentar uma forma de inteligência 

colaborativa, em que  muitos  colaborem  para a construção de uma sociedade mais 

humanizada e participativa? 

 Os autores que se aprofundaram nessa temática afirmam que as relações sociais 

atuam na construção dos laços sociais e que o laço é a efetiva conexão entre os atores que 

estão envolvidos nas interações. Recuero (2009) aponta, em seu levantamento bibliográfico 

sobre laços sociais, que eles não são formados apenas por interação social, como citado 

acima, eles podem acontecer por laços de associação, conforme a proposta de Breiger (1974 

apud Recuero, 2009).  

Esse autor afirma que a associação a uma rede pelo sentimento de pertencimento a 

determinado local, instituição ou grupo, já é suficiente para gerar laços associativos. No laço 

associativo, a interação é reativa e acontece quando um amigo decide ser amigo de alguém no 

Orkut, trocar links com alguém no Twitter, ou participar de alguma comunidade por afinidade 

etc. Nos laços de interação mútua, há o diálogo propriamente dito nas conversas com alguém 
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por meio do MSN, do Skype, da troca de recados no Orkut, de comentários nos weblogs e de 

troca de informações em fóruns de discussão. 

 Prosseguindo no estudo dos laços construídos nas redes sociais, encontramos mais 

duas tipologias: dos laços fortes e fracos. Recuero (2009) explica que a força de um laço pode 

ser identificada pela combinação da quantidade de tempo, intensidade emocional, intimidade 

(confiança mútua) e serviços recíprocos que caracterizam um laço. Sendo assim, os laços 

fortes são identificados pela intimidade, pela proximidade e pela intencionalidade, enquanto 

os laços fracos caracterizam-se por relações esparsas e fluídas, mas que são importantes como 

estruturadoras das redes sociais. 

 Recuero (2009, p. 42-43) sintetiza uma definição bastante rica sobre os laços sociais 

e as interações. Em suas palavras:  

 
o laço social é, deste modo, composto pelas relações sociais, que são 

compostas pela interação, constituída em laços relacionais, na terminologia 

de Breiger (1974). Tais laços podem ser fortes ou fracos, de acordo com o 

grau de intimidade, sua persistência no tempo e quantidade de recursos 

trocada. Além disso, os laços têm composições diversas, derivadas dos tipos 

de relação e do conteúdo das mensagens.  

  

 

 Os estudos vêm mostrando que a Internet pode funcionar como uma plataforma de 

conversação, de diálogo, de aquisição do saber, de mobilização coletiva e ainda de 

intensificação de laços sociais. A autora esclarece que, de um modo geral, “a mediação pelo 

computador oferece novos lugares, ou seja, novos espaços para conhecer parceiros com 

interesses em comum e estabelecer laços iniciais” (2009, p. 44). E mais, hoje conseguimos 

nos conectar e manter laços sociais à distância, seja por meio de ferramentas como Skype, os 

messengers, emails e chats com relações sociais conquistadas tanto online quanto offline.  

 Nesse cenário de intensificação das interações sociais e interatividade no processo 

comunicacional, vamos ressaltar um elemento relativo à qualidade das conexões de uma rede 

social na Internet, o capital social.  Como há muitas definições, apresentaremos os conceitos 

desenvolvidos pelos contemporâneos Costa (2008) e Recuero (2009), a partir de uma releitura 

dos primeiros estudiosos desse conceito, como os autores clássicos Bourdieu (1983), 

Colleman (1998) e Putman (2000).  

 A noção de capital social, investigada com mais ênfase a partir dos anos de 1990, 

poderia ser entendida como: 

 
a capacidade de interação dos indivíduos, seu potencial para interagir com os 

que estão as sua volta, com seus parentes, amigos, colegas de trabalho, mas 
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também com os que estão distantes e que podem ser acessados remotamente. 

Capital social significaria, então, a capacidade de os indivíduos produzirem 

suas próprias redes, suas comunidades pessoais (COSTA, 2008, p. 36). 

 

 

 O pesquisador Rogério da Costa sintetiza muito bem, no trecho acima, os conceitos 

de autores como Putman e Colleman. Putman acreditava em uma visão mais utópica e 

sistêmica do capital social, mediado pelas instituições, sendo capaz de propiciar a base para a 

formação de uma ‟sociedade saudável‟. Para ele, quanto maior for a participação voluntária 

entre os interagentes, maior será o grau de confiança e de reciprocidade capaz de estimular a 

cooperação entre os indivíduos e a emergência de valores sociais.  

 Recuero (2009, p. 49) conseguiu sintetizar de  forma clara o que vem a ser capital 

social, a partir dos mesmos autores clássicos. Para ela: 

 
o capital social poderia ser percebido, pelos indivíduos, através da mediação 

simbólica da interação (a partir de Bourdieu) e, igualmente, através de sua 

integração às estruturas sociais. Por conta disto, o capital social pode ainda 

ser acumulado, através do aprofundamento de um laço social (laços fortes 

permitem trocas mais amplas e íntimas), aumentado o sentimento de grupo.  

 

 Dessa forma, a Internet, que contempla o ator social como potencial produtor de 

informação, pode também servir para a formação de via alternativa de envolvimento dos 

grupos sociais. “A mediação pelo computador, assim seria, uma via de construção do capital 

social, permitindo a indivíduos acesso a outras redes e grupos”. (RECUERO, 2009, p. 52) 

 Portanto, para se estudar o capital social nas redes, é preciso não apenas levar em 

consideração as conexões e suas estruturas, mas suas relações de confiança e reciprocidade 

apresentadas no conteúdo das mensagens trocadas no ambiente virtual por meio de um site de 

rede social ou de um blog. Para uma rede social digital apresentar essa característica do 

capital social, é preciso considerar alguns pontos importantes como: grau de intensidade, de 

cooperação, de interatividade, do tipo dos laços sociais e da amplitude das conexões, 

legitimando um capital social que nos permita ser agentes inteligentes uns para os outros e 

construir uma sociedade potencialmente cooperativa, logo, mais saudável.   

 

 

3.2 O uso do weblog como estratégia de relacionamento da comunicação corporativa 
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 Para o propósito do nosso estudo, vamos abordar o weblog como ferramenta 

interativa, em que é possível construir laços sociais e potencializar capital social, podendo ser 

categorizado entre pessoal e institucional. Os diários pessoais e opinativos estariam, assim, no 

primeiro grupo; enquanto os blogs de tecnologia (como blogtec), de sustentabilidade (como 

Banco do Planeta), de venda (como o Blog da Camiseteria.com), estariam na segunda 

categoria. 

 Deve-se a Jorn Barger, porém, a criação do termo weblog, em 1997, cuja definição é 

“identificar um web site baseado em conexões com breves comentários dispostos em uma 

cronologia”. Segundo a Wikipedia, significa um registro publicado na internet relativo a 

algum assunto organizado cronologicamente (como um histórico ou diário) 
65

, ou segundo o 

site Blogger
66

, uma página web atualizada com frequência, composta por pequenos parágrafos 

apresentados de forma cronológica, como uma página de notícias que segue uma linha de 

tempo com um fato após o outro.  

 Resumidamente, podemos dizer que o blog é uma ferramenta de publicações onde as 

pessoas podem expor imagens e textos do assunto que lhe interessar, em diferentes estilos de 

escrita, apresentando como característica a possibilidade de interatividade com os internautas, 

gerando comunicação bidirecional.  

Segundo Lemos (2010), a Internet permite o fluir livremente dos discursos pessoais 

que foram, há muito tempo, inibidos pelos mass media. Agora, o usuário/receptor faz uma 

apropriação social da web como forma de reeditar práticas antigas como os diários pessoais, 

modificando a lógica do privado, deslocando-o para a exposição pública das narrativas. Como 

exemplo, podemos citar o blog Jovem Nerd, que ganhou o prêmio Blog do ano, no VMB 

2009, promovido pela MTV Brasil.  

Entretanto, Primo (2008a), em seu artigo Os blogs não são diários pessoais online: 

matriz para a tipificação da blogosfera, argumenta que há diferenças fundamentais entre 

blogs e diários pessoais. Segundo ele essa definição prematura encontrou consenso 

rapidamente por se tratar de ferramenta que permite o registro escrito em ordem cronológica. 

“Apesar de sabermos que novos meios “remediam” meios anteriores (Bolter, 2001), diários 

pessoais e blogs apresentam características muito distintas que prejudicam sua equiparação 

(PRIMO, 2008a, p. 122). 

                                                 

65 Disponível em Wikipedia: http://pt.wikipedia.org/wiki/Blog. Acesso em fevereiro, 2011. 

66 Disponível em Blogger: http://blogger.globo.com/br/about.jsp. Acesso em fevereiro, 2011. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Blog
http://blogger.globo.com/br/about.jsp
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O autor admite que alguns blogs apresentam características de diários pessoais com 

uma escrita de percepções e crônicas sobre o cotidiano refletindo os sentimentos do autor. 

Entretanto, essa realidade não se refere à maioria dos blogs e, por isso mesmo, a comparação 

com diários íntimos online é reducionista. Em suas palavras: 

 
A principal distinção entre diários e blogs os opõe de maneira inconciliável. 

Diários pessoais se voltam para o intrapessoal, tem como destinatário o 

próprio autor. Blogs, por outro lado, visam o interpessoal, o grupal. 

(PRIMO, 2008a, p.122) 

 

 

3.2.1 - Tipificação dos blogs  

 

Ainda antes da análise, discorreremos sobre a tipificação de blogs para que  

identifiquemos, descrevamos e qualifiquemos  as informações da plataforma a ser analisada. 

Para tanto, contamos com o referencial teórico apresentado por Primo (2008a), em seu artigo 

Os blogs não são diários pessoais online: matriz para a tipificação da blogosfera.  

O autor amplia a discussão sobre a tipificação dos blogs e, apesar de não apresentar 

novas tipificações, insere um conjunto de dimensões que devem ser consideradas na 

elaboração de modelos de blogs em categorias.  

Segundo o autor, primeiramente, antes mesmo de qualquer análise sobre o conteúdo 

dos posts, é preciso avaliar se o blog é produzido individualmente ou de forma coletiva. Em 

outras palavras, é preciso observar quem é responsável pela publicação e que 

condicionamentos daí decorrem. “Blogs individuais podem ser subdivididos em pessoais e 

profissionais. Um blog coletivo pode ser grupal ou organizacional”. (PRIMO, 2008a, p. 125) 

Na dimensão individual, é possível aferir que se trata de forma mais simplificada de 

blog, pois não depende da avaliação de terceiros e o blogueiro compromete-se em publicar 

informações que agradem aos usuários, promovendo, evidentemente, uma boa reputação 

pessoal capaz de gerar uma consultoria ou mesmo atrair, em razão de um elevado número de 

seguidores, patrocínios de empresas no formato de banners (PRIMO, 2008a). 

Os blogs que chegam neste estágio, dentro da categoria individual/profissional, são 

chamados probloggers.  Eles já atingiram um nível de aceitação e de usuários que permitem 

aos blogueiros ganhar seu sustento por meio dos cliques em propaganda veiculadas nas 

páginas, como também da venda de posts. “Nesta última modalidade, o problogger comenta 

um produto ou serviço para o qual foi pago, podendo ou não informar que se trata de 

informação patrocinada”. (PRIMO, 2008a, p.126) 
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Passando para a dimensão dos blogs coletivos, esses também apresentam diferenças 

entre si. Segundo o autor, há blogs grupais que são escritos por um conjunto de amigos, onde 

cada um expressa suas opiniões em posts escritos individualmente, mas vinculados a alguns 

temas acordados.  

Já os blogs organizacionais, por outro lado, apresentam funcionamento bastante 

diferente. Podem ser simplesmente veículo de divulgação de releases (até mesmo sem serviço 

de comentários) ou  espaço de interação com clientes, fornecedores.  Como se pode ver, os 

blogs profissionais e organizacionais tendem ao mundo do trabalho, enquanto os pessoais 

voltam-se, principalmente, para o mundo da vida.  

No caso específico da comunidade do Banco do Planeta, verificamos que se trata de 

um blog organizacional, pois é a instituição Bradesco a fundadora da plataforma e 

enunciadora dos principais posts na home. Mas também é um blog interativo e grupal, visto 

que cada usuário pode responder, interagir, dialogar com o moderador e com os demais 

membros da comunidade, além de inserir vídeos, fotos e links para outros sites ou 

comunidades. 

Outra particularidade dessa plataforma digital, que se propõe ser uma comunidade, 

conforme o slogan “A comunidade para você se informar, divulgar suas ações e contribuir 

com soluções para os desafios ambientais atuais”, é que os usuários tem a possibilidade de 

criar seus blogs individuais e compartilhar suas opiniões, suas fotos, vídeos com os demais 

membros, que não são apenas clientes e fornecedores do Bradesco, mas funcionários, 

estudantes, pessoas interessadas na temática da sustentabilidade e representantes de ONGs.  

Outro aspecto importante a ser observado nos blogs diz respeito ao tipo de relato dos 

posts. Segundo o autor, eles podem variar entre o relato e um texto reflexivo. No primeiro 

caso, os textos são descritivos como um release, a sugestão de um link, ou até mesmo a 

simples cópia de um texto publicado. No segundo gênero, há um senso crítico e reflexivo no 

relato, sendo possível observar a crítica de um filme, avaliação de um software, reflexão sobre 

uma situação vivida. Primo (2008a) propõe um quadro matriz dessas dimensões, que ajuda a 

formatação de uma categorização de blog.  

 Outra característica do blog é a facilidade de sociabilização e de expressão 

individual. Essa capacidade de interatividade, com uma linguagem mais informal e humana, 

dá ao blog uma característica ausente em outros meios de comunicação. E é essa possibilidade 

de estabelecer conversas e proximidade com e entre os internautas que tem atraído, cada vez 

mais, as empresas a participarem das redes sociais, seja criando perfis oficiais em 

comunidades como Orkut e Facebook, ou mesmo criando blogs corporativos em seus sites. 



95 

 

Ou ainda criando uma plataforma que reúne e potencializa todas as ferramentas interativas 

(redes sociais, blog, podcast
67

 etc), como é o caso da Comunidade do Banco do Planeta, que 

será densamente analisado no próximo capítulo. 

 Nessa direção, os blogs passam a ser usados como recursos estratégicos em grandes 

organizações, compondo o mix da comunicação organizacional integrada. A primeira 

vantagem competitiva vem da maior aproximação e diálogo com seus consumidores, 

acionistas, funcionários (no caso de blog interno inserido na intranet corporativa). Por meio 

dessa ferramenta, é possível compartilhar ideias, projetos e permitir que a comunicação seja 

descentralizada.  

A maioria das empresas tem equipes especializadas para responder os posts dos 

usuários e, em alguns casos específicos, o moderador do blog é o próprio presidente ou CEO 

da companhia, como no caso da Sun Microsystems. De acordo com Scoble and Israel (2004 

apud Primo (2008a)), tal blog é muito respeitado na área, até mesmo entre seus concorrentes, 

o que confere ainda maior credibilidade para a empresa. 

A tentativa de aproximação e conversação da empresa com os usuários pode refletir 

positivamente na imagem da instituição, pois possibilita a construção de confiança, além de 

humanizar a imagem corporativa diante de seus públicos.  

Outra importante característica é o blog ser uma forma contemporânea de divulgação 

de press-releases, ou seja, disseminação de informações que podem gerar notícias 

institucionais, mas que se utiliza de linguagem e meio muito bem identificado com o público 

jovem do sistema.  

Ainda em seu artigo, Primo (2008a, p. 123) argumenta que uma das “principais razões 

para a importância dos blogs no contexto organizacional vem de sua relação custo/benefício: 

pode-se alcançar um público bastante grande com baixo investimento”. Além disso, 

dependendo da importância e repercussão das informações e dos contatos mantidos nos blogs, 

é possível render posts e comentários em outros blogs, o que resulta em propaganda gratuita.  

Outro autor que enfatiza a importância dos blogs como ferramenta estratégica para 

uma comunicação corporativa é Terra (2008, p. 27). Em suas palavras:  

                                                 

67
 O termo Podcast foi usado pela primeira vez em 2004, através do seu principal idealizador, Adam Curry – um 

apresentador da MTV americana (VJ). O objetivo dele era de disponibilizar programas de áudio (como os 

programas de rádio, por exemplo) e deixá-los disponíveis às pessoas em sites na Internet, mais ou menos como 

uma rádio via Internet, mas sem a necessidade de estar conectado (ligado) no exato horário em que o programa 

está sendo apresentado, para assim, poder acompanhá-lo. Disponível em http://www.medialess.com.br/?p=261. 

Acesso em fevereiro, 2011. 

 

http://www.medialess.com.br/?p=261
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As mídias geradas pelo consumidor e a influência que exercem nas 

organizações e no planejamento global de comunicação organizacional não 

podem ser negligenciadas pelas organizações da era da transparência e da 

participação do cidadão-usuário. Sendo assim, algumas ferramentas se 

apresentam como formas de relacionamento para as organizações que 

querem interagir com esses "consumidores 2.0". O blog corporativo é uma 

delas.  

 

 

 Marcelo Coutinho (2007) destaca que as empresas “descobriram” a eficácia dessa 

mídia social e a estão utilizando para estreitar o relacionamento com o consumidor final. 

Porém, ainda não há fórmula pronta ou padronização que auxilie nessa tarefa. Muitos erros 

são cometidos por agências e organizações ao se relacionarem com os formadores de opinião 

na web.  

Na mesma linha de raciocínio, encontramos um post no Blog Dossiê Alex Primo, 

alertando para o fato de que as pessoas ainda não sabem lidar com as redes sociais, apesar de 

identificarem sua importância. Conforme enfatiza Mariana Oliveira, redatora do Blog  

 
de fato, as empresas não estão preparadas. Já deu pra perceber que o 

processo é mais amplo do que simplesmente fazer uma conta no Twitter e 

sair postando. Aparentemente, a maioria das empresas não entendeu qual é a 

sacada das mídias sociais. Mas permita-me lhe contar um segredo: você 

também não. E nem eu, e nem qualquer um desses milhares de especialistas 

em social media que brotam de todos os cantos (OLIVEIRA, 2010). 

 

 

 Para Antoun (2004), toda essa potencialidade das redes sociais ocorre em razão da 

cooperação social que pode justificar a participação dos usuários em redes sociais, mesmo que 

empresariais, corroborando discussões sobre determinado tema e, quem sabe assim, construir 

um ambiente social colaborativo e inteligente, tratados no início deste capítulo. Para Antoun 

(2004, p. 19):   

 
as comunidades virtuais têm se firmado como forma típica de organização da 

cibercultura. (...) Fundadas na lógica de que o participante agrega a 

informação ou conhecimento que possui para o debate, tendo como 

contrapartida todas as informações e conhecimentos dos demais membros; as 

comunidades virtuais produziram inumeráveis serviços de comunicação 

onde o conhecimento que se faz através das demandas e das ofertas dos 

usuários se traduz em valores e confiança.  

 

 

 É possível, portanto, compreender, de um lado, que há um movimento bastante 

efervescente nas redes sociais no que tange à comunicação pós-massiva, para além dos 

diálogos corriqueiros ou banais das comunidades virtuais, que colaboraria para a formação de 

uma ciberdemocracia (LÉVY, 2010), constituída pelo net-cidadão, um consumidor ativo, um 
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interator (MURRAY, 2001 apud CASTRO, 2010) mobilizado por alguma causa social, 

política ou mesmo ambiental, que vê no ciberespaço a oportunidade de dar vazão à sua voz, 

aos seus direitos, mas, agora, de forma coletiva e com abrangência global. 

Por outro lado, identificamos o investimento de algumas empresas atraídas por esse 

consumidor pós-massivo, interativo, conectado, que encontram na plataforma digital mais 

uma forma de comunicação, agora não apenas preocupadas pela produção da mensagem – 

desenvolvimento de atraente site institucional ou mesmo envio de newsletter – porém, mais 

atentas aos comentários, reclamações, post dos consumidores/usuários das redes sociais, 

antenados com as informações dessas empresas e com o potencial de repercutir, de forma 

positiva ou negativa, suas ações perante a opinião pública planetária.   

Cabe às empresas, então, criar estratégias digitais que aproximem o consumidor de sua 

imagem institucional com ações coerentes, que transmitam a missão e a visão da empresa no 

ciberespaço, vinculados a um planejamento de comunicação integrada.   

 Com esse embasamento teórico, nosso próximo passo é analisar a plataforma digital 

Comunidade Banco do Planeta. Nosso procedimento metodológico será a observação 

participativa de caráter netnográfico para investigarmos se e como essa plataforma serve 

como estratégia institucional do Bradesco, tanto no sentido de aproximar o consumidor de 

suas ações de sustentabilidade e de responsabilidade social, como também de interagir no 

ciberespaço com os net-cidadãos, mostrando-se como empresa „antenada‟ com o que há de 

mais inovador no sentido de comunicação interativa.  

 

 

3.3 Observação participativa de cunho netnográfico 

 

 

Antes de começarmos a análise propriamente dita, nossa proposta é, primeiramente, 

fazer breve abordagem teórico-metodológica sobre o método netnográfico, mostrando como 

ele foi adaptado, ou mesmo ressignificado, para o ciberespaço, a partir da etnografia, bem 

como dimensionar como se processa o papel do netnógrafo ao optar pela etnografia virtual. 

A etnografia é uma metodologia de pesquisa originária da Antropologia e está 

intimamente relacionada  ao conceito de cultura. Em sua essência, trata-se do estudo cultural 

por meio de uma imersão profunda no grupo estudado. Ou seja, uma etnografia é uma 

reconstrução analítica e aprofundada de cenários e grupos culturais que traz as crenças, 
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práticas, artefatos e conhecimentos compartilhados pela cultura  pesquisada (MONTARDO; 

PASSERINO, 2006). 

Para fazer uso dessa metodologia no ciberespaço, em razão do  caráter qualitativo das 

observações e descrições em blogs, redes sociais, plataformas digitais etc, viu-se a 

necessidade de adaptar o modelo teórico-metodológico antropológico para os estudos da 

comunicação em rede. Foi o crescimento das plataformas comunicacionais no ciberespaço e a 

potencialidade das práticas cotidianas de interação social que deram  origem ao neologismo 

netnografia. Nas palavras de Braga (2007, p. 05):  

 
O neologismo “netnografia” (nethnography = net + ethography) foi 

originalmente cunhado por um grupo de pesquisadores/as norte 

americanos/as, Bishop, Neumann, Ignacio, Sandusky & Schatz, em 1995, 

para descrever um desafio metodológico: preservar os detalhes ricos da 

observação em campo etnográfico usando o meio eletrônico para seguir os 

“atores”. 

 

Mas, apesar de haver pertinência na aplicação e operacionalização do método, ele 

requer adaptações e complementação de outros aportes teórico-metodológicos. Inclusive, 

requer olhar crítico e cuidadoso do observador, visto que ainda não existe  consenso quanto 

sua aplicação,  ainda  pouco explicitada e discutida.  

Esses autores citados por Braga (2007) cunharam o termo netnografia e começaram as 

primeiras aplicações, mas os questionamentos suscitados em torno das adaptações requeridas 

pela aplicação da técnica etnográfica no ambiente da web foram também desenvolvidos por 

Kozinets (1997, 2002) e Hine (2005) apud Braga (2007). 

Segundo Kozinets (2002 apud AMARAL; NATAL; VIANA, 2008), a netnografia 

apresenta vantagens quanto ao acesso à informação, visto que a coleta dos dados consome 

menos tempo, é menos dispendiosa, além de ser menos invasiva, pois o pesquisador 

necessariamente não interfere diretamente no processo como participante fisicamente 

presente.  

 Nos estudos netnográficos, há a exigência de  combinação imersiva entre participação 

e observação cultural com relação às comunidades pesquisadas, sendo que o pesquisador deve 

ser reconhecido como  membro da cultura, um elemento importante do trabalho de campo. 

Esse argumento justifica nossa participação como membro da Comunidade Banco do Planeta 

desde agosto de 2009. Esse trabalho de campo proporcionou-nos  observação regular e 

minuciosa e, por vezes,  interação direta por email com outros membros.  
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 Em relação à coleta de dados, Kozinets (2002 apud AMARAL; NATAL; VIANA, 

2008) destaca que uma das vantagens é que as entrevistas netnográficas, por serem textuais, já 

“estão transcritas” e, dessa forma, não se tem uma dependência da memória do pesquisador, 

como no caso da etnografia. Mas o autor salienta que, sendo os dados apenas textuais, produz-

se uma limitação importante quanto à comunicação não-verbal dos entrevistados. Uma forma 

de minimizar essa defasagem seria a realização de entrevistas por meio dos atuais 

comunicadores instantâneos como Skype, MSN ou chats do próprio sistema, como exemplo 

citamos o recurso oferecido pelo gmail. 

Portanto, a etnografia virtual proporciona observar as formas de experimentação do 

uso de uma tecnologia, no nosso caso específico observaremos como os usuários fazem uso e 

interagem às ações do moderador, como se relacionam com os outros membros; como os 

diálogos acontecem; quais são as seções mais acessadas. Isso porque, por meio da observação 

das narrativas textuais e pelos rastros deixados no próprio sistema da interatividade dos 

usuários, é possível chegar a algumas considerações sobre o uso e apropriação social dessa 

ferramenta digital.  

Para Hine (2005 apud AMARAL; NATAL; VIANA, 2008), o crescimento da 

sociabilidade e apropriação da internet por parte dos milhares de usuários torna essa discussão 

metodológica ainda mais interessante, pois, segundo a autora, o principal agente de mudança 

não é a tecnologia, mas, sobretudo, o uso e as construções de sentido que se faz por meio dela. 

Em suas palavras: 

 
A chegada da Internet colocou um desafio significante para a compreensão 

dos métodos de pesquisa. Através das ciências sociais e humanidades as 

pessoas se encontraram querendo explorar as novas formações sociais que 

surgem quando as pessoas se comunicam e se organizam via email, websites, 

telefones móveis e o resto das cada vez mediadas formas de comunicação. 

Interações mediadas chegaram à dianteira como chave, na qual, as práticas 

sociais são definidas e experimentadas (HINE, 2005, p. 1 apud AMARAL; 

NATAL; VIANA, 2008, p.7) 

 

  

Deve-se destacar que a netnografia, por se tratar de uma adaptação da etnografia no 

ambiente web, retrata a pesquisa apenas da comunidade que está sendo analisada em termos 

da contextualização de suas conversações, pois as práticas sociais online são públicas e 

geradas por texto escrito. Além disso, é possível rastrear ações do tipo: quem atualizou a 

página, publicou no blog, respondeu aos posts do moderador, começou a amizade com outro 

membro etc.  
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Segundo Montardo e Passerino (2006), resumidamente, a comunicação analisada em 

netnografia é diferente da observada na etnografia antropológica por que: 1) é mediada por 

computador; 2) as ações são públicas; 3) é gerada em forma de narrativas textuais; e 4) as 

identidades dos participantes da conversação são mais difíceis de serem analisadas com 

perspicácia. É importante destacar que é possível combinar dados netnográficos com outros 

(entrevistas, grupos focais, sondagens etc) a fim de se obter compreensão mais ampla sobre 

determinada população estudada. 

Entretanto, ressaltamos que nosso método de análise está mais para uma abordagem de 

cunho netnográfico do que a aferição de uma etnografia virtual propriamente dita.  Os 

motivos que nos levam a esse argumento podem ser explicados  pela falta de tempo em se 

fazer  observação mais profunda, isso ficaria para o doutorado, e pela falta de recursos 

humanos e técnicos para  monitoramento diário, um acompanhamento exaustivo que pudesse 

responder a mais questionamentos do que os propostos para este trabalho. 
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 4 ANÁLISE DA PLATAFORMA DIGITAL COMUNIDADE BANCO DO PLANETA 

 

 

Como se verá ao logo desta análise, por oferecer um ambiente que agrega blogs, 

grupos e fóruns de discussão, vídeos, fotos, agenda de eventos etc, a plataforma digital 

intitulada Comunidade Banco do Planeta pretende possibilitar a construção de um espaço de 

encontro e convívio de um grupo de pessoas com afinidades e interesses comuns na 

sustentabilidade, configurando o que podemos chamar de comunidade virtual
68

, rede social 

(LEVY, 2000), ou ainda redes afetivas (ANTOUN, 2008 apud CASTRO, 2010).  

Entendemos que uma comunidade ou rede social só se articula e se mantém por meio 

de interações ao longo do tempo, sendo que seus participantes apresentam um sentimento de 

pertença ao grupo e sentem-se responsáveis pela sua manutenção. Constatamos que essa 

relação foi observada na plataforma digital, com destaque para as seções blog e grupos, que 

serão apresentados na sequência. 

Por uma questão metodológica, optamos em preservar os nomes dos membros, 

substituindo-os por letras como XXX, YYY, ZZZ etc. Salvo os nomes dos três entrevistados 

que concederam permissão para publicação. Outra opção foi reproduzir os textos dos 

comentários e posts na íntegra, com todos os erros de registro da língua portuguesa ou de 

digitação, sem assinalar sic. 

 A observação participativa de cunho netnográfico deu-se desde 06 de agosto de 

2009, quando me cadastrei na comunidade para examinar atentamente e entender o universo 

pesquisado, formalizando o que Kozinets (2007 apud BRAGA, 2008, p. 4) propõe como 

entrée cultural
69

.  Entretanto, ressaltamos que a observação passou a ser mais intensa e 

minuciosa em janeiro de 2011. 

 

Banco do Planeta para mim. 06/08/09  

Bem-vindo a Banco do Planeta! Obrigado por se associar. 

Você pode acessar utilizando seu endereço de e-mail aqui: 

http://www.bancodoplaneta.com.br/?xgsi=1 

Obrigado, 

                                                 

68
 Segundo Howard Rheingold (2003) apud Sá (2005), a ideia de comunidade está ligada a formas de 

sociabilidade surgida a partir da comunicação mediada por computadores, que agregam, por meio de ferramentas 

da Internet (blogs, listas de discussão, chats e email) discussões públicas por um tempo determinado, formando 

teias de relações sociais.  
69

 O entrée cultural refere-se à preparação para o trabalho, ou seja, a delimitação de quais tópicos e questões se 

quer pesquisar e em que tipo de comunidade (blog, fórum etc) pode obter respostas pertinentes à pesquisa. Trata-

se do conhecimento prévio e da facilidade de interação que o pesquisador tem com o suporte escolhido. 

(BRAGA, 2008) 
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Banco do Planeta 

A comunidade para você se informar, divulgar suas ações e contribuir para 

um planeta sustentável. 

 

  

A partir dessa primeira interação, outros membros também deram boas vindas, 

interagindo via email do próprio sistema da comunidade. Ver exemplos: 

 
Às 22:54 em 9 agosto 2009, XXX disse... Olá, estou convidando-a a 

participar de um grupo criado por mim para podermos trocar informações 

sobre construções sustentáveis. Participe com seu conhecimento ou sua 

dúvida e assim poderemos ter uma melhor utilização dos recursos do nosso 

planeta, em um canteiro de obras. 

 

Às 16:37 em 10 agosto 2009, YYY disse... Estima Chirles Virginia boa 

tarde, estamos a disposição para troca de informações, gentileza ver nosso 

site: www.bmbioengenhariaambiental.com.br 

Tenha uma otima semana  

Att., 

Bezerra de Menezes 

Um ABRAÇO 

 

 

 

 A princípio, a coleta de dados deu-se pelo salvamento de algumas páginas e 

comentários que chamaram mais atenção, utilizando o print screen para capturá-las no 

computador. Focamos na observação das postagens na homepage feita pelo moderador, 

acompanhamento do número de membros
70

, do número de vídeos e fotos postados. Outra 

forma de arquivamento se dá por meio dos posts dos blogs e grupos, todos disponíveis online.

  

Um aspecto relevante observado no dia 22/04/2010 foi a mudança no layout e no 

nome do portal. Antes, chamava-se Banco do Planeta e, a partir dessa data, então 

Comunidade Banco do Planeta. O antigo nome, Banco do Planeta, leva a outro portal que 

consta em um link no site do Bradesco, no botão Responsabilidade Social.
71

 

 O primeiro layout tinha como imagem de fundo a natureza, representada por um rio 

com uma margem de vegetação, talvez, uma tentativa de trazer à lembrança o Rio Amazonas, 

já que o projeto Banco do Planeta deu origem à Fundação Amazônia Sustentável (FAS)
72

. 

(Ver Figura 1) 

                                                 

70
  Na primeira pesquisa havia 16.647 integrantes, atualmente, são 18.880 (dados de 21 de janeiro de 2011) 

71
 Ver. www.bancodoplaneta.com.br 

72
 FAS – Instituto que oferece um salário “bolsa-floresta” aos moradores da Região Amazônica com o objetivo 

de preservar 14 milhões de hectares de floresta. 

http://www.bancodoplaneta.com.br/
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Nesse período, o usuário podia acessar as seguintes seções
73

: Destaque (vitrine das 

boas práticas: cursos, informações essenciais, idéias sustentáveis etc.); Grupos (para ligar 

pessoas com interesses comuns, que participam e criam novos temas); Em Alta (conquistas, 

vitórias e passos positivos para o meio ambiente e a sociedade); Agenda (eventos e datas 

importantes para a área socioambiental); Fotos; Vídeos e Posts (notícias sintetizadas, análises 

e conteúdos exclusivos que promovam a compreensão dos desafios que a vida humana 

enfrenta no planeta e divulguem oportunidades e soluções possíveis). (Ver Figuras 2 e 3) 

 

 

Figura 1- layout da homepage na primeira versão (parte superior) 

 

 

 

                                                 

73
 Essas informações detalhadas sobre cada seção foram fornecidas pelo moderador da comunidade via email. 
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Figura 2 – layout da homepage na primeira versão (parte inferior) 

 

 

Figura 3 – layout do blog da comunidade 
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O segundo layout passou a ter o fundo branco, mas a parte superior continuou com a 

mesma frase de efeito “A comunidade para você se informar, divulgar suas ações e contribuir 

com soluções para os desafios socioambientais atuais”. A logomarca do Banco do Planeta 

localiza-se à esquerda da homepage e é formada pelo globo terrestre, inserido dentro da 

árvore estilizada que compõe a logomarca do Bradesco. O mundo dentro da árvore está 

sempre girando, em movimento.  

Outra mudança aconteceu no menu principal, pois uma das seções, antes denominada 

Responsabilidade SocioAmbiental do Bradesco, resumiu-se a seção denominada Sobre. O 

nome da marca só aparece ao clicar no link RSA Bradesco
74

, que será apresentado 

posteriormente. Em termos de imagem institucional, fica mais sutil e, portanto, menos 

aparente, a associação do banco com a Comunidade Banco do Planeta.  

No novo layout, as seções não aparecem em caixas (box) tão demarcadas, conforme 

mostrado nas figuras acima. Agora, o fundo branco dilui essa divisão, tornando o ambiente 

mais clean, ou seja, menos poluído visualmente. (Ver Figura 4) 

Na parte superior da homepage, encontramos o menu principal com as seções: 

Convidar, Minha página, Home, Membros, Grupos, Fotos, Vídeos, Amazônia, Blogs, 

Eventos e Sobre. Outra forma de organização visual dá-se pelo destaque de algumas seções. 

Por exemplo, do lado esquerdo, encontra-se em evidência a seção Grupos, e, do lado direito, 

o login e a caixa de entrada do usuário, onde é possível acessar os emails e outras 

informações. Abaixo do login, encontra-se o link Últimas atividades, outra seção alterada, 

pois anteriormente chamava-se Posts. 

A parte central da página é destinada à postagem de notícias ou informações inseridas 

frequentemente, quase diariamente, pelo moderador da comunidade. Os textos aparecem 

acompanhados por imagens ou fotos, estáticas ou em movimento, além de apresentar o 

registro escrito em ordem cronológica e com espaço de respostas, ou comentários para os 

membros, evidenciando uma característica peculiar dos blogs.  

Partindo dessa descrição e aproveitando a tipificação proposta por Primo (2008a), 

argumentamos, mais uma vez, que a Comunidade Banco do Planeta insere-se na categoria 

organizacional, pois é o moderador que alimenta de informações e notícias, sendo essa página 

o enunciador corporativo da comunidade.  

 

 

                                                 

74
 RSA Bradesco – responsabilidade socioambiental do Bradesco 
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Figura 4 – layout atual da homepage (parte superior) 

 

 

 Ainda na primeira página, encontramos do lado esquerdo, abaixo da seção Grupos, o 

link destinado à divulgação de Eventos, seguido por Fotos e Vídeos (ver Figura 5). Também 

encontramos o Siga a Comunidade, onde aparecem os ícones das redes sociais Twitter, 

Facebook e Orkut. Abaixo, há também um pequeno banner com a palavra Badges, um 

convite para o usuário compartilhar o banner da comunidade nos sites de relacionamento 

Facebook ou MySpace. 
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Figura 5 – layout da homepage (parte inferior) 

 

No lado direito, encontramos, abaixo da caixa de entrada do usuário, as seções 

Membros e Últimas Atividades. O interessante dessa seção é a visualização, ou melhor, o 

rastreamento explícito das atividades dos membros, como no exemplo “Roseli Beck, Luis 

Carlos Albuquerque Corre e Jessica entraram no grupo Neutralize seu carbono de Roberto 

Kenji”; ou “Luis Carlos Albuquerque Corre e Walter Bonetti são amigos”; ou ainda, “Roseli 

Beck atualizou o perfil”. Como se pode observar, é possível acompanhar a atualização de 

perfis, o ingresso de novos membros, a interação entre os amigos, a atualização de seções 

como fotos ou vídeos, demonstrando a dinâmica da comunidade.  

 Por essa constatação e também pela análise realizada na seção Grupos e nos fóruns 

de discussão, podemos verificar, conforme argumentação proposta por Primo (2008a), que, 

além de ser um blog organizacional, a comunidade enquadra-se como um blog interativo e 

grupal, em razão de suas múltiplas possibilidades de interação. Os membros podem criar 

blogs próprios, participar de grupos, responder aos posts publicados pelo moderador na 

página principal, convidar outros membros a fazer parte da sua rede de amigos e deixar 

comentários nas páginas desses amigos, além de compartilhar vídeos e fotos etc. 
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 Outro aspecto relevante é que, desde a primeira versão, a plataforma está interligada 

com as redes sociais como Twitter, Orkut e Facebook. Ou seja, além de tentar reunir os 

membros em uma rede ou comunidade própria, a estratégia corporativa não dispensou a força 

das redes já existentes. Atualmente, o Twitter conta com 3.214 seguidores; o Facebook, com 

212 membros; e o Orkut Oficial, com 357 integrantes. Embora no Orkut apareçam mais sete 

comunidades que utilizam o nome Banco do Planeta reunindo no total 370 membros
75

. 

Para aumentar a rede de interessados em discutir questões ambientais e práticas 

cotidianas mais sustentáveis e, logicamente, propagar a marca Banco do Planeta, o primeiro 

link do menu principal é o Convidar. Ou seja, o membro que deseja convidar seus amigos de 

plataformas, como Yahoo Mail, Gmail, Hotmail ou AOL, encontra facilidade para execução, 

pois é possível importar os emails pessoais ou digitá-los manualmente (o site deixa claro que 

não salva a senha quando o usuário faz o login).  

Na seção Minha Página, o usuário tem um ambiente parecido com o de outras 

comunidades, como por exemplo, o Orkut, onde é possível acessar o perfil e informações 

consolidadas como: Meus Grupos, Minha Música, Meus Amigos, Fotos e Vídeos. O histórico 

das últimas ações na comunidade fica registrado no link Últimas Atividades, inclusive com 

todos os comentários deixados por outros membros. (Ver Figura 6) 

                                                 

75
 Coleta de dados das redes sociais efetuada em 21/01/2011. 
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Figura 6 – layout da seção minha página 

 

  

Por meio da seção Minha Página, é possível obter mais informações sobre os 

participantes que se interessaram em fazer parte dessa plataforma digital. No universo 

constituído por 18.887 membros
76

, encontramos funcionários, clientes, fornecedores, 

representantes de ONGs, interessados, e até quem se autodenomina admirador da causa 

ambiental.  

Ao ingressar na comunidade, o novo membro responde algumas questões no momento 

do cadastramento e, depois, essas informações compõem o seu perfil. São elas: Qual a sua 

relação com o Bradesco? Qual seu interesse na Comunidade Banco do Planeta? Você possui 

envolvimento com sustentabilidade? Onde você trabalha hoje? 

Para um recorte mais preciso, analisamos minha rede, composta por 21 pessoas. 

Optamos por deixar o moderador fora da contagem e trabalhamos com a amostra de 20 

membros. Do grupo analisado: 2 são admiradores; 6 são clientes; 1 estudante; 1 fornecedor; 1 

funcionário; 7 denominam-se interessados e 2 dizem participar de ONGs. Além do mais, 6 

                                                 

76
 Coleta de dados efetuada em 27/01/11. 
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integrantes disseram não serem envolvidos com a sustentabilidade, mas  os 14 restantes 

afirmam estar  envolvidos com a causa. 

Ao responderem, no perfil, a pergunta Qual interesse com a comunidade? 100% das 

respostas demonstraram interesse pelo aprendizado, pela troca de experiências sobre a 

sustentabilidade, divulgação de seus projetos pessoais e profissionais ligados ao tema; com 

destaque para a frase “ajudar a preservar o planeta”. Essa constatação vem ao encontro 

com o argumento de Breiger (1974 apud RECUERO 2009), que afirma que as pessoas 

reúnem-se em prol de um projeto ou causa e que este sentimento de pertencimento já é 

suficiente para gerar laços associativos. O autor explica que, no laço associativo, a interação é 

reativa e acontece quando um amigo decide ser amigo de alguém ou participar de alguma 

comunidade por afinidade. 

Mas nem todos que adentram a uma rede, permanecem ativamente nela por todo o 

tempo. Segundo Sá (2005, p. 66), cada um participa como pode ou deseja, “de acordo com o 

interesse e a própria personalidade”.  Alguns dão aceite ao convite de um amigo apenas como  

interação reativa (PRIMO, 2008); outros, realmente compartilham, trocam experiências, 

participam de fóruns de discussão, alimentam a rede, ao que Primo classifica como interação 

mútua. 

Sabemos que as interações mútuas possíveis de serem constituídas por laços 

associativos do tipo forte ou fraco são importantes para a construção e consolidação da rede 

social ou comunidade virtual, conforme discutido no capítulo 3. 

Posto isso, identificamos, na amostra analisada em janeiro de 2011, que, em relação à 

última interação com a comunidade, apenas dois membros participaram em 2011, Lucia 

Messias e Alvaro (Santo Daime.Ayahuasca); 4 membros praticamente aderiram à 

comunidade, mas não interagiram mais, pois o último histórico data de 2009 (uma possível 

interação reativa); e os demais compartilharam comentários, fotos e vídeos fomentando 

discussão e interação no decorrer de 2010.  

A próxima seção do menu é Membros, onde observamos a quantidade de integrantes 

e a ordenação por recém-adicionados, por ordem alfabética e aleatório. Na primeira 

observação, havia 16. 647 integrantes; já na última verificação constavam 18.887
77

. (Ver 

Figura 7) 

 

                                                 

77
 A primeira verificação ocorreu em 16 de outubro de 2009 e a última em 27 de janeiro de 2011. 
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Figura 7 – layout da página com todos os membros da comunidade: 18.887  

 

 

 

 A seção Grupos conta com 355 grupos
78

. Nessa página, veem-se “todos os grupos” 

ou apenas aqueles selecionados pelo usuário no link “meus grupos”. A página coloca em 

destaque os cinco grupos com o maior número de membros e os mais ativos. Em razão da 

enorme quantidade, decidimos cruzar duas categorias: “maior número de integrantes” x 

“últimas atividades”. Chegamos, então, aos grupos selecionados para a análise, que foram 

divididos em duas categorias: 

 

a) Grupos criados pelo moderador da comunidade
79

: Proteção às Florestas (511 

membros); Alimentação (215); Ecoconstrução (355); Deu Certo (385);  

b) Grupos criados por outros membros da comunidade: Água (responsável Gaia – 

606 membros); Bike é Green (Pedro Cabral – 280); Neutralize seu carbono (248) e 

Amigos de Campina Grande (96 membros). 

 

Antes da análise propriamente dita, vale ressaltar que essa distinção é problemática, 

pois nos baseamos nas informações disponíveis na comunidade, ou seja, no perfil de cada 

                                                 

78
 Última atualização datada em 03/02/2011 

79
 Dados consolidados até 27/01/2011 
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grupo e de seus integrantes. Salientamos que não foi possível averiguar se os representantes 

desses grupos categorizados como formados por outros membros da comunidade são 

funcionários ou de alguma forma têm interesse em fomentar a discussão e tornar ativa a 

comunidade. Sabemos que existem hoje departamentos formados por profissionais de 

comunicação, especializados no monitoramento das redes sociais e que esses profissionais - 

na maioria jovem - não apenas observam, mais interagem e fomentam a atividade de 

ambientes digitais
80

.   

Voltando ao foco, observamos que o grupo “Proteção às Florestas” subiu de 504 

membros para 511.
81

 Sua última atividade data de 13 de janeiro, quando o integrante XXX 

replicou um email da comunidade „Avaaz.com‟ sobre a demissão do presidente do IBAMA. 

Ele também colaborou com outros posts, com matérias sobre o desmatamento da Amazônia 

no mês de dezembro. 

Esse grupo mostrou-se ativo com postagens frequentes e reflexões por parte de alguns 

membros. Ao todo, o grupo apresenta mais de 19 páginas de posts com matérias, notas e fotos 

sobre o desmatamento da Amazônia e assuntos afins, e vários comentários/respostas 

demonstrando interação mútua entre alguns membros.  

Além disso, chamou a atenção o post de XXX com uma mensagem de Natal, intitulada 

“Rezaremos pela nossa Terra, que está sendo destruída pelo mesmo espírito que preside 

nossas orgias natalinas”, no dia 24/12/10, que gerou o comentário/resposta de YYY no dia 

25/12/10.  Em razão da mensagem de Natal ser muito extensa, optamos por demonstrar 

apenas o diálogo posterior gerado por ela. Seguem as duas interações: 

 
Resposta de YYY em 25 dezembro 2010 às 11:38 

Olá, XXX. Natal!Natal Natal... 

É Jesus nasceu numa manjedoura. A caridade foi a sua missão neste planeta 

chamado Terra e terra é pó como todos os seres que se dizem humanos na 

sua arrogância de serem os único neste imenso Universo. 

Jesus não usava ouro, nem jóias, usava sandálias de pescador. Hoje o que 

vemos, roupagem de seda pura, crucifixos de ouro maciço, é maciço mesmo. 

Locais que se dizem santuários ostentam a sua pompa, uma ofensa às 

misérias do mundo. Continentes arrasados pela dor da fome, da miséria, das 

doenças. Cadê o Papai Noel? Só nas terras do tio Sam e cia. É muita 

hipocrisia... 

 

                                                 

80
 Na Revista VEJA, de 31 de março de 2010, a matéria Desafios para as grandes empresas... destaca que a 

AmBev conta com uma equipe de quinze profissionais que monitoram 24 horas por dia as oito comunidades da 

marca Skol nas redes sociais da Internet. Outro líder de mercado que investiu nesse tipo de atividade estratégica 

foi o Grupo Pão de Açúcar, com a criação de um departamento composto por 13 profissionais voltado às redes 

sociais, cujo investimento da ordem de 10 milhões de reais é um dos mais altos da empresa. 
81

 Dados consolidados até 27/01/2011. 



113 

 

Resposta de XXX em 25 dezembro 2010 às 12:10 É a verdade YYY. 

Toda uma festa, que tem origem pagã, distorcida pelos interesses do capital, 

e esquecido até mesmo o verdadeiro dono da festa. Nem na terra do tio Sam, 

pois não são poucos o que morrem nesta época nas ruas, pelo frio, fome e 

abandono. Hipocrisia total. E ainda fazem desse dia um dia como se tudo se 

resolvesse com um simples pedido de desculpas ou "perdão" pelo que 

fazemos uns com os outros dutrante todo o ano. Esta deveria ser uma atitude 

diária e não um dia determinado como tanto se prega nesta data. Não deveria 

jamais ser uma festa, mas um ritual de introspecção, e de reavaliação dos 

nossos atos, principalmente com atos que prejudicam tanta gente como 

aqueles contra a natureza. Não podemos é desanimar. E podemos ter a 

certeza de que vamos vencer, uma vez que a própria natureza está do nosso 

lado.  

 

 

Outra observação é que a maioria dos fóruns de discussão foi proposta pelo 

moderador, mas também outros membros tiveram autonomia para propor discussão e 

reflexão. Ao todo, há cinco páginas de fóruns
82

, entretanto, observamos que a última resposta  

faz menção a um post publicado em julho de 2010, intitulado Florestas para sempre!. 

A próxima análise retrata o grupo “Alimentação”, formado por 215 membros
83

. Na 

última observação, constavam 210 integrantes. No geral, a proposta é discutir sobre hábitos 

alimentares saudáveis e sustentáveis, como é possível averiguar nos posts abaixo: 

 

Comentário de XXX em 12 junho 2010 às 4:00 Tenho muito cuidado com 

que compro para me alimentar,planto meus temperos, adoro ervas, não uso 

sal no preparo de 98% dos alimentos,nem gordura,as ervas substitui com 

grandes vantagens,além de um sabor muito melhor.Mas tenho certeza que 

vou aprender muito aqui,estou aberta a novos amigos,para trocar 

conhecimento.Obrigada,Marga . 

 

Comentário de YYY em 30 novembro 2009 às 11:24 Alimetação (sic.) 

vegetariana e orgânica, saudável para o corpo e para o planeta. 

Produzir 1kg de carne de gado desperdiça até 15 mil litros de água. A 

pecuária sozinha responde por 13% dos gases que produzem o aquecimento 

global. Informe-se e descobrirá muitas outras coisas nocivas que estão 

escondidas atrás de um saboroso bife! Abraços 

 

Comentário de ZZZ em 4 setembro 2008 às 22:31 Com certeza precisamos 

primeiro cuidar do interno para podermos cuidar do externo. Tenho certeza 

que vou gostar de navegar por aqui. 

Bjos no coração. 

 

Da primeira à última página, observamos a preocupação dos membros em aprender 

formas novas de se alimentar, além do compartilhamento de um projeto de vida que visa 

                                                 

82
 A última resposta data de 21 de janeiro de 2011 

83
 Dados consolidados até 19/01/2011. A primeira observação data de setembro de 2010. 



114 

 

cultivar a alimentação de forma saudável com produtos hidropônicos, alimentação 

vegetariana, orgânica ou mesmo como a proposta de ZZZ, em 12 de setembro de 2008, de 

plantar sua própria horta em casa. “O legal (para quem mora em casa) é plantar sua própria 

orta! O trabalho vale à pena!Beijonas”.  

 Há também comentários de especialistas, como é o caso de uma nutricionista: 

 
Comentário de XXX em 15 junho 2009 às 8:50 Sou nutricionista e acredito 

e defendo a nutriçao sustentavel, ou seja, uma nutriçao que atenda as 

necessidades das geraçoes atuais sem colocar em risco as geraçoes futuras. 

Para atingir este objetivo ha apenas um meio: unir a alimentaçao e o meio 

ambiente. Somente o equilíbrio nestas duas áreas ao mesmo tempo pode 

conduzir-se à segurança alimentar e à sustentabilidade do meio ambiente. O 

ser humano só pode ser saudável se o meio ambiente no qual ele vive é 

saudável. http://econutricao.wordpress.com/ 

 

 

Observamos que alguns comentários trocados com informações e dicas são finalizados 

com expressões de carinho como “abraços”, “beijonas”, “beijos no coração”, refletindo 

afetividade, ou, como os autores apontam uma intensidade emocional. Nessa linha de 

raciocínio, podemos perceber que há na comunidade laços sociais do tipo forte, pois foi 

observada, em alguns grupos, a combinação de quantidade de tempo, intensidade emocional, 

intimidade (confiança mútua) e serviços recíprocos, que caracterizam um laço forte 

(RECUERO, 2009). 

O grupo “Ecoconstrução” apresenta-se com o slogan “Construindo em harmonia com 

a Terra”, e o último post, intitulado Dez atitudes para poupar o meio ambiente no imóvel novo 

é de dezembro de 2010. No total, são 355 membros, sendo que, na última averiguação, eram 

347
84

.  

Uma boa parte dos posts versa sobre ideias de projetos para construção de residências 

que utilizam materiais recicláveis como as telhas ecológicas de papel reciclável, aquecedor 

solar com garrafas pet ou mesmo coletor solar de baixo custo. Além de propostas de soluções 

para reciclagem do lixo, informações sobre a permacultura
85

, dentre outras possibilidades de 

usar a tecnologia a favor do meio ambiente.  Seguem alguns comentários: 

                                                 

84
 Coleta de dados efetuada em setembro de 2010. 

85
 0 projeto permacultural envolve o planejamento, a implantação e a manutenção conscientes de ecossistemas 

produtivos que tenham a diversidade, a estabilidade e a resistência dos ecossistemas naturais. Ele resulta na 

integração harmoniosa entre as pessoas e a paisagem, provendo alimentação, energia e habitação, entre outras 

necessidades materiais e não materiais, de forma sustentável. A palavra PERMACULTURA ainda não existe 

nos dicionários brasileiros. Ela foi inventada por Bill Mollison para descrever essa transformação da agricultura 

convencional em uma permanente agricultura. Explicação retirada de matéria de Ian Jaak, postado no grupo 

Ecoconstrução por XXX, em 28 agosto 2010, às 10h52. 

http://econutricao.wordpress.com/
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Comentário de XXX em 8 março 2010 às 16:46 Bem,gostaria de deixar 

meu interesse neste campo de atividades, 

pois sempre fui interessado por uma atividade ecologicamente falando,onde 

as construções devem se proverem de todo tipo de energias e sustento para a 

manutenção de seus usuarios, como energia solar, agua de chuva reciclada e 

filtrada,uso da agua descartada para limpesa de pisos e rega de plantas,e 

sisternas ecologicas para filtrar os degetos de esgoto e reuso da agua,claro 

que o telhado deve se branco tambem!  

 

Comentário de YYY em 17 abril 2010 às 15:16 

Boa tarde, ZZZ. 

Voce está correta, é só moer em um silindro e acresentrar cimento na 

quantidade certa. Este residuo é inerte não polui os lençois freaticos e pode 

ser aproveitado 100%.  

Um Grande Abraço 

WWW.COUROECOL.COM 

Arq. Emar Garcia Junior ... RECICLE .  

 

Comentário de ZZZ em 17 abril 2010 às 14:29 O aproveitamento, que 

sobram de entulho de construções, reformadas, ajudam muitissímo, na 

limpesa, no meio ambiente.Com certesa... 

 

Assim, foi possível notar o compartilhamento de ideias e a interatividade entre os 

membros, como no caso específico de YYY e ZZZ.  Também há divulgação de informações 

como projetos, negócios próprios e de ONGs que dizem implantar soluções sustentáveis na 

área de construção. 

Ainda na categoria de grupos criados pelo moderador, o quarto grupo analisado é o 

“Deu Certo”, formado por 385 membros
86

. Os integrantes reúnem-se para discutir soluções 

simples e inteligentes que foram aplicadas, deram certo e podem ajudar a reduzir a pegada 

ecológica diária, conforme consta na página de apresentação.   

Os fóruns de discussões propuseram temas como “composteira rotativa”; “tirar tudo da 

tomada reduz conta de luz”; “um minuto a menos no banho; caneca ou copo plástico?”; 

“Asfalto de cana”; “Um dia sem carro salva vidas! Cientificamente comprovado, entre 

outros”. No total, foram 59 propostas.
87

 

Além dessas discussões e dos integrantes compartilharem dicas, eles também 

divulgam seus trabalhos, como é possível observar nos posts abaixo: 

 

Comentário de XXX em 16 fevereiro 2010 às 7:05  

                                                 

86
 Coleta de dados efetuada em 13/12/10. 

87
 Coleta de dados realizada em 19/01/11. 
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Olá! Encontramos um estudo da NASA recomendando algumas plantas que 

possuem grande capacidade de purificar o ar do ambiente. Acho que vale 

compartilhar com todos. 

Dêem uma olhada: 

http://www.editorapollux.com.br/as-plantas-que-purificam-o-ar.aspx 

 

Comentário de YYY em 5 fevereiro 2010 às 17:54 Saudações, 

Consegui a aprovação tecnica pela Secretaria Vigilancia e Saude-Ministerio 

da Saude de minha patente anti dengue de vasos e plantas, para a 

concretização do projeto e confecção de matrizes para produzir dois 

tamanhos (diametros) de pratos que comportam quatro tamanhos de vasos 

cada, foi com a venda de miha moradia mais emprestimos bancarios, só 

assim consegui a avaliação do Ministerio, pois até então so fabricava vasos 

artezanalmente, e estes pratos estão sendo produzidos com plastico reciclado 

e preferencialmente com plastico so triturados e o minimo de plastico 

extruzados.  

 
Comentário de ZZZ em 5 fevereiro 2010 às 14:56 

Boa tarde pessoal! 

Estamos com uma campanha de reciclagem de celulares desativados 

(www.viagemeaventura.net.br). Segundo estudo da Nokia, somos cerca de 3 

bilhões de usuários de celular no mundo, mas apenas 3% deste total 

efetivamente recicla seus celulares velhos. Dê sua ajuda: passe em nosso 

quiosque no Shopping Rio Sul (Botafogo, RJ), 4º Piso e deixe lá seu celular 

velho. É o Viagem & Aventura. 

Abraços a todos! 

 

Dos quatro grupos analisados, observamos que o que promoveu mais discussão─ 

totalizando 59 tópicos de fóruns─ foi o “Deu Certo”, enquanto “EcoConstrução”, 

“Alimentação” e “Proteção às Florestas” promoveram, respectivamente, 29, 33 e 41.  

 No quesito atualização de informações, os grupos “Alimentação” e “Proteção às 

Florestas” já postaram em janeiro de 2011, enquanto as últimas atualizações do 

“EcoConstrução” e do “Deu Certo” datam  de dezembro de 2010.  

Passamos à análise da categoria dos grupos criados pelos membros da comunidade. 

São eles: Água, Bike é Green, Neutralize seu carbono e Amigos de Campina Grande do Sul. 

O grupo Água possui o maior número de componentes da Comunidade Banco do 

Planeta, totalizando 612 membros.  Ele foi criado por NNN, funcionário do Bradesco, que se 

diz envolvido com a sustentabilidade. Apesar de aparecer como funcionário, ele não é o 

moderador da comunidade e, por isso, a inclusão desse grupo nessa categoria. Vale ressaltar 

que não há como afirmar se sua participação é espontânea ou se faz parte de sua função como 

funcionário. 

A última atualização data de 02 de janeiro com post de XXX, intitulado Ryan Hreljac - 

O menino que tirou a sede de meio milhão de africanos. O mesmo integrante postou, em 

novembro, o post “Em alguns lugares ela já não existe mais”. Verificamos que o grupo propõe 



117 

 

a discussão sobre como respeitar o ciclo de água na Terra. Como notamos nos comentários 

abaixo: 

 
Comentário de ZZZ em 2 abril 2010 às 23:35 *ATENÇÃO* 

Regando jardins e plantas 

Chega-se a gastar até 186 litros de água apenas regando-se o jardim durante 

10 minutos. Para economizar, deve-se regar as plantas, no verão, de 

manhãzinha ou à noite. Esse procedimento reduz a evaporação e, portanto, 

economiza água. No inverno, pode-se regar as plantas dia sim, dia não, pela 

manhã. Mangueira com esguicho-revólver também ajuda a economizar. Com 

esses cuidados pode-se chegar a uma economia de 96 litros por dia. 

NAO VA FAZER UM JARDIM E GASTAR MUITA AGUA 

VAMOS LA AI POSTEM A EXPERIENCIA E AS FOTOS  

 
Comentário de YYY em 1 abril 2010 às 23:46 Para mim é lamentável 

perceber que a humanidade ainda não se deu conta do valor e da importância 

deste líquido precioso que é a água. Politicas e projetos para sua preservação 

e economia de nada adianta se o próprio povo é tão mal educado que 

continua a seu bel- prazer poluindo nossas reservas.Realmente fico 

indignada quando anda pela minha cidade e percebo tanta poluição 

provocada pelo próprio homem, será que são tão sem noção?  

 

 

Apesar dos comentários reflexivos de boa parte dos membros, o grupo parece um tanto 

quanto adormecido, visto que o último fórum foi proposto em 12 de agosto de 2010. Além 

disso, notamos que as postagens estão esparsas com datas de outubro, dezembro e janeiro 

A página de apresentação do grupo “Bike é Green” diz o seguinte: “Usar bicicleta é 

uma atitude Green. Seja como meio de transporte ou como esporte”. Ao todo são 281 

membros que congregam desse pensamento e discutem a questão. O criador do grupo é 

WWW, um fornecedor do Bradesco. 

Houve apenas 14 fóruns de discussão e o título mais debatido foi O dia sem carro, com 

9 comentários, seguido pelo tópico “Quantos kms de ciclovia existem em São Paulo?” Com 3 

comentários. Seguem alguns posts do primeiro tópico. 

 
O dia sem carro Publicado WWW em 24 agosto 2008 às 0:36 em BIKE É 

GREEN  

O próximo dia 22/set é o dia mundial sem carro. A imprensa costuma 

divulgar isso na véspera e as vezes a gente nem consegue se preparar para ter 

uma atitude pessoal, ou coletiva, nesta data. 

  Quem está disposto a só usar a bike no dia 22/set? 

 

Resposta de XXX em 22 setembro 2008 at 14:39  

Eu sempre vou de Bike.. faz mais de 5 anos q eu pedalo pelomenos 20 km 

por dia.. ja fiz cicloturismo. ja pedalei até Paranapiacaba, Santos...Eu 

recomendo.. é bom para o Transito.. para a Saude.. para o Ar.. e para o bolso 

tbm..Estarei nessa bicicletada sem falta hj.. espero encontrar com vcs lá. 
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Resposta de WWW em 22 setembro 2008 at 18:01  

Hoje eu estou usando só a bike. 

É bem legal. Tá fresquinho, sol, um dia perfeito. 

Salve 22/09, dia mundial sem carro. 

 

 

 Observamos que, mensalmente, houve postagem de algum assunto, ora pertinente, 

ora versando sobre outro tema, e que as primeiras discussões, logo que o grupo foi formado, 

foram mais focadas no uso da bicicleta como meio de transporte viável, ecológico e saudável.  

O grupo “Neutralize seu carbono” foi criado por ZZZ. Nas informações do perfil, 

consta que ele é fornecedor do banco, trabalha na AFujimoto Consultoria e Projetos para o 

Meio Ambiente e  seu interesse na Comunidade Banco do Planeta é “divulgar e apresentar 

projetos ambientais e sustentáveis. Promover uso racional e eficiente de energia elétrica ao 

mesmo tempo contribuir para reduções de emissões de gases de efeito estufa”. 

Segundo a página de apresentação, esse grupo é destinado a técnicos, cientistas, 

estudantes, empresários que buscam encontrar maneiras de neutralizar emissões de CO2. 

Atualmente, ele conta com 248 membros e tem uma proposta um pouco diferente dos demais. 

Possui o fórum de discussão, que já totalizou 39 debates e divulgação de notícias do IBAMA, 

com link para esse site. Não há postagem ou comentários abertos como nos outros grupos, 

apenas espaço para interação nos debates. 

O tópico mais discutido, com 21 comentários, foi “Estados Unidos: entra ou não 

entra?”, que debateu sobre o envolvimento dos EUA nos acordos climáticos propostos em 

Copenhague. Seguem alguns comentários: 

 
Resposta de XXX em 22 outubro 2009 at 9:52  

Olá, tenho certeza que os Estados Unidos entra, pois,o governo do 

Presidente Barach Obama, tem ciência das grandes mudanças climáticas no 

nosso Planeta,nossa "Casa", onde vivemos, as grandes emissões de dióxido 

de carbono, gás e grande causa principalmente do aquecimento da Mãe 

Terra.Com o compromisso Americano adquirindo este conhecimento , assim 

todos nós que morramos neste Planeta mais lindo do Universo teremos o 

"DEVER" de promover e defender com bons argumentos a termos de volta 

há qualidade do nosso "PLANETA." " Este e o lema da XXX ." 

 

Resposta de ZZZ em 23 outubro 2009 at 8:52  

Ainda temos nossas dúvidas se entra. Acredito que o EUA irá recuar e criar 

um novo Protocolo! 

 

Resposta de YYY em 31 outubro 2009 at 14:40  

Oi NNN 

Eu vi teus comentários e fiquei muito surpresa. Eu gostaria de entender o 

ultimo grafico que tu apresentou. Entendi que há redução (baixa) da área 

glacial, ou seja, há um des-gelo. Isso acontece, pelo que eu entendo, devido 
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ao aquecimento local, ou seja, da atmosfera. Se isso é verdade, está 

acontecendo um aumento das elevações da média das temperaturas globais. 

Outro ponto que entendo, como bacharel em estatística, é que o IPCC avalia 

estudos desde 1900, e não somente desde 1979 (quase 80). Considerando 

dados históricos das emissões de GEEs, passando-se pela rev. industrial e 

outros fatores, conclui-se previsões como apontaram os graficos que tu 

apresentou. O IPCC está sendo até conservador. Outro ponto importante 

nesses graficos foram as incertezas que foram agregadas assim como os 

diversos cenários. Vc chegou a avaliar os cenários?  

Obrigada. 

 

Resposta de ZZZ em 29 outubro 2009 at 18:53  

NNN, gostei de seus argumentos. Seguramente enriquece a discussão. 

Gostaria de que vc falasse mais do "Compromisso verde" que vc fez a 

sua empresa assinar. Fica à disposição. 

 

 

O tópico “Brasil entra ou não na obrigação da COP-15?
88

” rendeu 12 comentários, 

ficando em segundo lugar no ranking de respostas do grupo. Seguem algumas respostas: 

 
Resposta de MMM em 21 julho 2009 at 11:32  

Bom dia AAA. Obrigado! Vamos torcer para que a listagem possa ser 

ampliada, corrigida e quantificada. Por exemplo: É preciso acrescentar 

outras fontes emissoras de CO2 e outros gases, como: usinas de açúcar e 

álcool, olarias, carvoarias, usinas de incineração de lixo, a agropecuaria 

hipoteticamente pela flatulência do rebanho (Desconheço o assunto! Talvez 

o rebanho emita "gás metano" e não CO2?). Por fim, fico na torcida de que 

algum outro membro deste Forum possa reeditar a lista quantificando a 

percentagem de emissão de CO2 e CO, item por item, informando a parte a 

ocorrência dos demais gases poluidores da atmosfera, tais como: óxidos de 

enxofre, metano, ozônio, outros.  

 

Resposta de AAA em 20 julho 2009 at 12:38  

Bom dia MMM. Gostei muito das observações deste tópico. Abraço. 

 

Resposta de BBB em 15 julho 2009 at 16:04  

Estes incentivos financeiros de redução de carbono são “ferramentas 

ambientais” para controle de gases no meio ambiente com lucro para poucos, 

se compararmos com a população do planeta. Conforme o art. 255 da 

Constituição Federal “Todos tem o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, 

impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 

Este encontro de “grandes nações” para discutir o destino do clima de nosso 

planeta é essencial para a sobrevivência das espécies, incluindo o “bicho 

homem.” O Brasil tem a obrigação de participar do COP-15 e levar 

propostas de projetos ambientais rigorosíssimos, pois tem em seu solo o 

maior patrimônio da Terra: a Floresta Amazônica. Sabemos que uma das 

                                                 

88
 15ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que aconteceu em Copenhague, de 7 a 18 de dezembro 

de 2010, onde líderes de vários países se reuniram para definir um acordo climático global para a redução das 

emissões dos gases de efeito estufa.  
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soluções para a redução destes gases de efeito estufa, são o plantio de 

árvores e a conservação de todas já existentes no planeta. 

O que precisamos urgente é de uma política ambiental globalizada, projetos 

financeiros elaborados com estratégias ambientais mais rígidas e 

controladoras , onde cada ser humano tenha a sua cota de responsabilidade 

com a Natureza e o Planeta. 

Em meu blog, Histórias que a vida conta 

(htpp://hqavidaconta.blogspot.com/) tenho tentado conscientizar uma 

comunidade ribeirinha de nascentes, a importância de cuidarmos dos 

recursos naturais de nosso planeta. 

As grandes reuniões de países para discutir nosso futuro são importantes, 

mas não bastam, temos que cuidar dele “pessoalmente” todos os dias. 

PRECISAMOS FAZER A NOSSA PARTE!  

 

Resposta de AAA em 2 julho 2009 at 19:51  

A redução da emissão de CO2 e outros poluentes que atentam contra a 

segurança da vida na terra é algo imperativo. O Brasil, assim como outras 

nações, precisa adequar-se, a este esforço mundial pela redução. No entanto, 

tudo isto demanda não sómente uma atitude mental mas ações que incorrem 

em custos. E aí o bicho pega! Na moral, hoje, os créditos de carbono são um 

meio de financiamento que estão ajudando na implantação de medidas que 

visão atender a este imperativo. Por certo não é o sistema ideal mas na 

ausência de outra fonte de recursos é algo um tanto temerário abrir mão do 

que se tem no momento. Na verdade a redução requerida hoje é uma ação de 

inversão de danos causada por um comportamento irresponsável dos 

gestores do chamado desenvolvimento econômico mundial. Os créditos de 

carbono representam mesmo a pouca disposição destes mesmos gestores de 

tomarem as medidas que desde muito deveriam ser tomadas pelas nações 

industrializadas. Então o Brasil deverá sim aguardar esses senhores 

mostrarem as unhas para tomar a decisão de equilíbrio nesta queda de braço.  

 

 

O último grupo dessa categoria é “Amigos de Campina Grande do Sul”, com 96 

membros, criado por Lucia Messias. O objetivo do grupo é “reunir ações desenvolvidas por 

voluntários em prol do planeta”, conforme consta na página inicial. Apesar de haver apenas 

uma proposição de fórum de discussão, que rendeu uma resposta, o grupo apresenta-se ativo, 

pois sua última publicação data de 24 de janeiro de 2011.  

A criadora do grupo, Lucia Messias, é funcionária do Bradesco há 21 anos. Enviei por 

email algumas perguntas para os vinte e um (21) “amigos” da minha rede, mas apenas dois 

membros responderam: Lucia e Alvaro (Santo Daime.Ayahuasca). Por isso, publico alguns 

trechos das respostas com o aval dos dois, pois elas ajudaram a entender um pouco mais sobre 

o envolvimento de alguns membros nessa plataforma digital. (Ver a resposta de Lucia 

Messias na íntegra está no Apêndice A). 

 
 Respostas de Lucia Messias: 
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Você participa de outros blogs ou fóruns de discussão sobre 

sustentatibilidade? Participo do orkut, facebook e outras rede do ning que 

discute sustentabilidade. 

 

Quando você entra na comunidade banco do planeta você faz alguma 

associação, tem lembrança de que é o Bradesco que mantém essa 

plataforma? Lembro que o Bradesco é responsável por esta plataforma toda 

vez que entro. 

 

Que área/seção desta plataforma você mais gosta ou interage? Blog? 

Vídeos? Grupos? Fotos? Gosto de todos do uma passada só pra me manter 

informada pois sou voluntária como palestrante de meio ambiente.  

 

Você já fez muitos amigos dentro da comunidade? Ou já chamou muitos 

amigos para participar? Ja fiz muitos amigos, inclusive sou de Curitiba e 

fui pra Amazonia via rede social com quatrocentas pessoas de varias cidades 

e muitos ja eram meus amigos aqui no banco do planeta.Também usei esta 

plataforma para divulgar meu trabalho voluntário e por isso fui escolhida 

para ir para o TEDXamazonia.  

Abração. 

 

A resposta de Alvaro (Santo Daime.Ayahuasca) foi mais sucinta, mas também 

demonstrou seu interesse pela temática e a disposição em colaborar com a comunidade. Segue 

sua resposta: 

Boa Tarde! 

Participo com maior boa vontade, divulgando noticias,fotos, vídeos, que 

envolvem a Natureza! 

Esse é um espaço , um "Ponit", para saber, aprender, tudo o que envolve 

sobre sustentabilidade, sobre o meio ambiente. 

O que me Chamou a atenção, foi exatamente essa proposta de "pensar", 

discutir mais a Natureza", o Meio Ambiente! 

Abraços, tenha sucesso em sua pesquisa!  

 

 

Vale destacar outra entrevista que encaminhei por email para o membro Adolfo 

Emanuel, em 06 de maio de 2010. Interessei-me em dialogar com ele em razão do seu 

ativismo na rede, conclamando os membros da comunidade a assinar petições online e a 

refletir sobre as questões ambientais. Seguem alguns trechos da entrevista: (Ver a versão 

completa no Apêndice B). 

 
Você está há quanto tempo fazendo parte do Banco do Planeta?  

Não faz muito tempo que eu participo desse projeto do Banco do Planeta, eu 

comecei assim que eu entrei no grupo de voluntários do Greenpeace, isso 

aconteceu ano passado em novembro. Como eu lhe falei logo no início, não 

tinha o costume de convocar a população a fazer algo em favor das 

mudanças e um mundo melhor, agora que eu participo de um grupo incrível 

como o Greenpeace, sim.  

As pessoas integrantes da comunidade respondem aos seus 

"chamados"?  
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Bom nem todas as pessoas respondem ao meu chamado de manifestação ao 

meio ambiente e aos assuntos relacionados ao nosso cotidiano, na verdade eu 

não sei se consegui alcançar as pessoas com as minhas mensagens. Poucas 

pessoas respondem-me agradecendo e dando-me os parabéns pela iniciativa 

como você o fez.  

O que a comunidade poderia fazer para ampliar a visibilidade e 

engajamento a favor de práticas cotidianas socioambiental?  

Na verdade ela começou, não tem muito tempo, a demonstrar formas que 

algumas pessoas estão fazendo em suas cidades para desempenhar trabalhos 

de cuidados à sua cidade, como limpeza, cuidados com os jardins de praça, 

pintura, ações que envolvem a população e os moradores daquela região. 

Isso, para mim, foi muito bom de ver, são bons exemplos que devem ser 

divulgados e expostos onde a população pode copia e seguir o exemplo. 

Coisas desse tipo e outras mais importantes, como preservação, cuidados 

com a água, reciclagem, coleta seletiva, reaproveitamento, reutilização de 

materiais não biodegradável deveriam estar na mídia o tempo todo. 

Divulgações desses tipos de trabalho são essenciais para uma sociedade sem 

o costume de preservar as suas cidades. Também continuar expondo feiras, 

eventos, reuniões e congressos relacionados ao meio ambiente.  

E para fechar: quando você entra na comunidade você lembra, associa 

ao Bradesco? Ou sente que é um espaço independente?  

Na verdade não lembro muito que está associado ao Bradesco, mais vejo 

como uma porta para exposição de eventuais trabalhos e aproveitamento 

para a educação dos seus associados, o próprio moderador da comunidade 

divulga vários assuntos com temáticas sobre o meio ambiente e lances da 

vida cotidiana. Para mim é uma comunidade totalmente independente que 

serve para quem quer ter uma vida saudável e mais ecologicamente correta, 

se informar e procurar fazer algo por um mundo melhor.  

Enfim foi um prazer responder-lhe essas questões, fique a vontade de 

perguntar-me mais o que você quiser, eu terei o prazer em ser útil.  Eu que 

agradeço pela oportunidade! Obrigado  

Salvar o planeta é agora ou agora. 

 

Como podemos verificar, os três entrevistados estão envolvidos com questões 

referentes à proteção ambiental e ao desenvolvimento de uma sociedade mais participativa, 

colaborativa e parece que o fazem de forma espontânea, apostando na Internet como um meio 

de comunicação aglutinador de interesses comuns.  

Essa comunidade pode ser formada por especialistas, como no caso de Lucia Messias, 

técnica em meio ambiente, por um ativista, no caso de Adolfo Emmanuel, e por um cliente do 

banco, Alvaro (Santo Daime), que participa de uma comunidade espírita como consta em seu 

perfil.   

Para Lucia Messias, talvez em razão de seu vínculo empregatício, há a percepção da 

interface da Comunidade Banco do Planeta com o Bradesco, “lembro que o Bradesco é 

responsável por esta plataforma toda vez que entro.” Já no caso do ativista, não há essa 

distinção, conforme suas palavras: “para mim é uma comunidade totalmente independente 
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que serve para quem quer ter uma vida saudável e mais ecologicamente correta, se informar e 

procurar fazer algo por um mundo melhor”.  

Essas considerações corroboram a argumentação de Henry Jenkins (2009, p. 48) 

quando afirma que a comunidade de conhecimento se forma em torno de interesses 

intelectuais mútuos. “[...] Seus membros trabalham juntos para forjar novos conhecimentos, 

muitas vezes em domínios em que não há especialistas tradicionais; a busca e a avaliação do 

conhecimento são relações ao mesmo tempo solidárias e antagônicas. 

Voltando à análise dos Grupos, quando os membros associam-se, recebem avisos no 

email pessoal de alguma atividade postada para que assim possam adentrar na comunidade e 

participar dos fóruns ou responder às publicações. Essa é uma das estratégias para manter 

ativa a comunidade e fomentar as discussões. (Ver Figura 8) 

 

 

Figura 8 – email enviado pelo sistema da comunidade  

 

 Segundo o moderador
89

, dos arquivos de conteúdo compartilhados pelos usuários, 86 

por cento são fotos; 10 por cento são posts/textos; e 4 por cento, vídeos. Portanto, a seção 

mais acessada e compartilhada reúne um total de 29.506 fotos. Nessa página, há espaço para 

                                                 

89
 Resposta do moderador via email do sistema da comunidade 
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fotos de destaque, mas também é possível fazer uma busca pelas categorias: mais recentes; 

classificação mais alta; mais populares e aleatória. Ao todo, são 1.476 páginas com fotos 

publicadas pelos membros da comunidade.
90

 

 A seção Vídeos conta com 1.625 postagens reunidas em 82 páginas
91

. Assim como 

na seção fotos e grupos, há espaço para vídeos de destaque. O sistema de busca segue as 

mesmas categorias das fotos. O usuário ainda pode visualizar a página clicando nos links: 

todos os vídeos, meus vídeos e meus favoritos. A primeira página dessa seção apresenta 

vídeos postados no mês de janeiro de 2011, evidenciando uma dinâmica e atualização 

constante da seção. Foi observado que as inserções não foram realizadas pelo moderador da 

comunidade e sim por outros membros. 

 A seção Amazônia nada mais é que a página de um grupo com destaque no menu 

principal. Ele foi criado pelo moderador e conta com 122 membros
92

. Seu propósito, como 

consta na descrição, é “Ainda temos a maior floresta do mundo. Vamos nos unir para mantê-

la em pé!”. O último fórum de discussão teve como tópico “Belo Monte: relatório revela 

ameaça de debacle financeira para futuros investidores” e foi publicado pelo integrante AAA, 

membro que se revela ativo e engajado ao participar de vários grupos e fóruns de discussão. 
93

 

A repetição das atividades desse membro levou-nos a sua página. Em seu perfil, AAA 

apresenta-se como admirador do Bradesco, trabalha em casa e diz que sua relação com a 

comunidade é “colaborar com matérias sobre ecologia, permacultura, comunidades 

alternativas e Grupos de Estudos de Sustentabilidade e Progresso”.  

Na seção Blog, encontramos 4.952 publicações, organizadas pelas categorias: posts 

em destaque, últimas mensagens do blog, mensagens do blog mais populares, tópicos do blog 

por tags e arquivos mensais separados também por ano. 

No item Arquivos mensais, notamos o crescimento do número de interações. 

Somamos as postagens mensais e apresentamos por ordem crescente a evolução: em 2007,26 

postagens; em 2008, 1015 postagens; em 2009,1740; em 2010, 2194; e,em janeiro de 2011, 

224 postagens. Entretanto, apesar desse volume de postagem, observamos que a quantidade 

de comentários/respostas, ou seja, de interação mútua, é baixa.  

                                                 

90
 Dados consolidados em 27/01/2011 

91
 Idem  

92
 Idem  

93
 Dados consolidados em 22 janeiro 2011, às 13h20. Resumidamente, sua página apresenta uma rede com 23 

amigos, 51 posts em seu blog da comunidade e a participação em 17 grupos. 
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Ao analisar a categoria Mensagens do blog mais populares composta por seis links, 

esperávamos ver vários comentários capazes de aferir a tal popularidade mencionada, mas nos 

chamou atenção a sua inexistência . Em nenhum dos seis links, encontramos interação mútua, 

portanto, não entendemos o porquê dessa categoria chamar-se assim.  

No caso da categoria Tópicos do blog por tags
94

, que significa reunião de mensagens 

por palavras chaves, encontramos as seguintes classificações: sustentabilidade (176 

mensagens); ambiente (155); meio (110); Brasil (98); energia (95); natureza (95); reciclagem 

(87); de (246); do (95) e da (87). Essas últimas tags são generalistas e dificultam o encontro 

de algum assunto específico. 

Para finalizar a análise dessa seção, descreveremos as duas categorias “últimas 

mensagens do blog” e “post em destaque”. No primeiro caso, constatamos que a ordenação 

refere-se ao que a categoria se propõe, apresentar a última mensagem, ou seja, a mais recente 

em uma organização cronológica das mensagens. Enquanto a categoria “post em destaque” 

não esclarece ao usuário os critérios que privilegiam determinadas mensagens nesse espaço. 

Passamos à análise da página Eventos, vimos que ela é bem simples, apresenta um 

calendário do ano com espaço para publicação de três meses, no caso janeiro, fevereiro e 

março, e atualização de eventos como congresso, feira, conferência e internacional. O evento 

publicado na ocasião refere-se a IV Conferência Regional sobre Mudanças Globais, que 

acontecerá de 4 a 7 de abril de 2011, no Memorial da América Latina, em São Paulo. 

Finalizando a análise da plataforma digital, passamos para a seção Sobre, última do 

menu principal, onde encontramos os links RSA Bradesco, termos de serviços, política de 

privacidade, direitos autorais e tutorial. 

A página RSA Bradesco é a única que divulga algumas ações de responsabilidade 

social da instituição, composta por um banner em movimento, que destaca algumas ações 

socioambientais como: reciclagem, consciência ambiental, inclusão digital, parcerias, linhas 

de créditos com foco no social, Fundação Bradesco, entre outras. 

Outro banner estático, com o título “Saiba onde estão!”, permite ao usuário visualizar, 

por meio de uma janela que abre o Google Maps, onde estão situadas as unidades da 

Fundação Bradesco, os Centros de Inclusão Digital e a área composta por 34 unidades de 

conservação estaduais sob a gestão da Fundação Amazônia Sustentável (FAS).   

                                                 

94
 São palavras-chave relacionadas ao post. Por exemplo, você pode escrever um texto relacionado a Bolos, 

classificá-lo na categoria "Bolos" e colocar as tags "Bolo de Chocolate", "Bolo de aniversário".Ver  

blogcorporativo.com.br/conceitos 



126 

 

O texto “estratégias de sustentabilidade” enfatiza o investimento nos três pilares: 

finanças sustentáveis, gestão responsável e investimentos socioambientais. Como enunciador 

de um discurso que privilegia o equilíbrio entre o ambiental, o social e o econômico, o 

Bradesco apropria-se do conceito de desenvolvimento sustentável, dissertado no capítulo 1, e 

avança em sua comunicação nas estratégias da nova retórica do grande capital (MOTA 

ROCHA, 2010) apresentando-se como um banco mais humano e qualificando suas ações 

como uma empresa socialmente responsável.   

Com a observação minuciosa dessa plataforma digital, observamos que a estratégia do 

Bradesco em construir uma comunidade virtual, capaz de fomentar discussão, divulgar 

informações e contribuir com soluções para os desafios socioambientais atuais, foi atingida, 

pois o número de membros cresce a cada ano e a quantidade de interações também. A 

comunidade está ativa e cumpre seu objetivo em razão da colaboração participativa de seus 

membros, sejam eles funcionários, admiradores, ativistas, estudantes, fornecedores etc. 

Conforme Jenkins (2009, p. 57) observa, novas formas de comunidade estão surgindo: 

“essas novas comunidades são definidas por afiliações voluntárias, temporárias e táticas e, 

reafirmadas através de investimentos emocionais e empreendimentos intelectuais comuns”. O 

autor continua: “E, o mais importante, esses grupos servem como locais de “discussão, 

negociação e desenvolvimento coletivos” e estimulam o membro individual a buscar novas 

informações para o bem comum.  

Partilhando das colaborações de Lemos (2008), evidenciamos o uso das novas 

tecnologias de informação favorecendo o fortalecimento da comunicação bidirecional entre 

grupos e indivíduos. O consumidor/usuário/ net-cidadão, apropriando-se dessas novas 

ferramentas comunicacionais, pode construir conhecimento, compartilhar informações e 

ampliar as vozes dos atores sociais.  

Corroborando esse argumento, Henry Jenkins afirma: 

 
As promessas desse novo ambiente de mídia provocam expectativas de um 

fluxo mais livre de idéias e conteúdos. Inspirados por esses ideais, os 

consumidores estão lutando pelo direito de participar mais plenamente de 

sua cultura. Às vezes, a convergência corporativa e a convergência 

alternativa se fortalecem mutuamente, criando relações mais próximas e 

mais gratificantes entre produtores e consumidores de mídia. (JENKINS, 

2009, p. 46) 

 

Entendemos, então, que o poder da comunicação na sociedade contemporânea pode 

ser caracterizado por um híbrido entre comunicação massiva e pós-massiva (LEMOS, 2008), 

ou, como apresenta Castells (2009), pela versatilidade, coexistência interação e 
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retroalimentação entre os três modelos: comunicação interpessoal, comunicação de massa e a 

comunicação pessoal de massa (mass self comunication), apresentados no capítulo três. 

 Em nossa análise, percebemos características propostas por Castells para a 

comunicação pessoal de massa, pois a produção da mensagem dos posts, comentários ou 

tópicos do fórum de discussão acontece de modo pessoal e pode atingir uma audiência global. 

Entretanto, a recepção das mensagens é modulada pelo próprio usuário, não havendo uma 

receita, fórmula ou padrão de comportamento dessas interações.  

Segundo o autor (apud CASTRO, 2010, p. 95), a recepção desse conteúdo, modulada 

pelo próprio membro da comunidade, pode ser comparada à “metáfora da mensagem na 

garrafa que bóia no oceano para enfatizar a indeterminação e a imprevisibilidade da recepção 

desse tipo de comunicação no contexto global”. Sob essa perspectiva, tomamos a 

imprevisibilidade para explicar o porquê de alguns fóruns fomentarem mais respostas e outros 

não.  

Outro aspecto relevante versa sobre o papel do consumidor, também receptor ativo e 

produtor de conteúdos midiáticos, ou conforme proposição de Murray (2001 apud CASTRO, 

2010), o chamado interator. O que caracteriza o interator é sua capacidade de consumir um 

produto cultural, mas, também, de ser co-autor ao interagir, colaborar com conteúdos, 

fomentar discussão e manter ativa a comunidade ou rede social.  

Observamos esse interator/net-cidadão/prosumer na Comunidade Banco do Planeta 

interagindo de diferentes formas. Alguns participam com engajamento e interação maior ao 

postar mensagens com frequência em seus blogs, ou mesmo respondendo aos posts 

publicados por algum outro membro ou pelo moderador, outros participam de forma mais 

reservada, ora mantendo-se no anonimato, mas colaborando para a ativação do sistema. De 

acordo com Jenkins (2009, p. 47): 

 
se os antigos consumidores eram indivíduos isolados, os novos 

consumidores são mais conectados socialmente. Se o trabalho de 

consumidores de mídia já foi silencioso e invisível, os novos consumidores 

são agora barulhentos e públicos.  

 

Um dos motivos desse novo comportamento mais “barulhento” pode ser explicado 

pela facilidade de acesso e manejo das ferramentas de produção e compartilhamento de 

conteúdo online, aumentando potencialmente o número de usuários cada vez mais ativos, que 

colaboram com grupos e comunidades com temáticas específicas, ou mesmo usam as redes 

sociais digitais como Twitter ou YouTube como canal de reclamação para denunciar abusos de 

empresas, reclamar de produtos não entregues no prazo ou com defeitos.  
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Neste cenário atual, complexo e instigante, as organizações, de uma forma geral, 

sejam empresas, ONGs, partidos políticos, entre outras, estudam formas de se aproximar e 

envolver o consumidor  para, assim, tentar criar um diferencial de marca ou promover  

possível encantamento de seu público. No caso do Bradesco, com a Comunidade Banco do 

Planeta, duas tendências são atendidas com a estratégia corporativa: a causa da 

sustentabilidade e a presença no ciberespaço com uma rede social que possibilita a 

participação do interator. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Estudar os processos comunicacionais, hoje, implica ampliar a compreensão de sua 

inter e transdisciplinaridade, percebendo o quanto esse campo interage com a economia, a 

política, a tecnologia, a ecologia, a sociologia, a antropologia etc, refletindo e refratando a 

sociedade, pois a comunicação nasce da sociedade e retorna a ela. (BACCEGA; 

MURCIANO, 2010). 

 Inserida na linha de estratégias de comunicação e produção de mensagens 

midiáticas voltadas  às práticas de consumo do Mestrado em Comunicação e Práticas de 

Consumo da ESPM, esta dissertação investigou a comunicação e o consumo, a partir das 

condições de produção das mensagens, considerando as dimensões culturais, sociais e 

políticas de comunicação, sobretudo, no ciberespaço. Nosso estudo foi construído sob o 

recorte da comunicação organizacional em sua modalidade integrada (KUNSCH, 2003, 2009; 

YANAZE, 2007), no âmbito das organizações privadas, com interesse específico na 

apropriação sociocultural das redes sociais digitais como estratégia corporativa e sua interface 

com o cliente/usuário/interator (MURRAY, 2001 apud CASTRO, 2010). 

Nosso principal desafio teórico-metodológico foi produzir reflexões acerca de três 

eixos analíticos. Buscamos compreender certos aspectos da nossa cultura do consumo à luz 

dos processos da globalização e das redes sociais digitais de comunicação, entendendo o 

papel ativo do consumidor como agente social ou interator.  

Para dar conta dos objetivos propostos por este trabalho, contextualizamos, no 

primeiro capítulo, alguns aspectos da sociedade contemporânea que se modificaram com o 

processo globalizante, trazendo à tona questões antes discutidas apenas por grupos 

minoritários e isolados entre si, como é o caso da sustentabilidade. Ao ganhar espaço na 

mídia, em plataformas de governos, nos discursos institucionais de empresas e de grupos de 

consumidores que se autodenominam conscientes, o tema passou a circular como forte 

tendência. 

Refletimos, também, sobre a cultura de consumo. Diferentemente do consumismo, o 

consumo deve ser entendido como o resultado de um conjunto de práticas sociais e culturais 

fortemente relacionados à identidade dos atores sociais. Quando consumimos, não estamos 

apenas comprando ou adquirindo um produto ou serviço. Na verdade, estamos comunicando 

algo e criando relações com todos que estão à nossa volta. Estamos criando e fazendo circular 

significados, imersos no regime dos signos por meio das vestimentas que trajamos, dos 
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lugares que frequentamos, das escolhas que fazemos, dado a inter-relação sociocultural 

inerente a todos esses processos cotidianos. Desse modo, nossos atos de consumo são também 

atos de comunicação. 

Nesse sentido, o consumo permite-nos criar identificações, construir identidade, 

reconhecer e ser reconhecidos. Sendo assim, nossas escolhas vão muito além de um consumo 

material, pois o que comunicamos torna-se simbólico, representativo de um estilo de vida, 

determinada maneira de ser e de agir.  

Sob esse ponto de vista, Sodré (2006, p. 56) argumenta que houve uma mutação 

capitalista, também chamada de nova economia, em que “a dimensão imaterial da mercadoria 

prevalece sobre sua materialidade, tornando o valor social ou estético maior do que o valor de 

uso e o valor de troca”. Dizendo de outro modo: na contemporaneidade, o consumo simbólico 

(de ideias e representações) superou em significação o consumo material, atingindo relevância 

sem precedentes.  

Não podemos esquecer que a discussão da questão da sustentabilidade traz à tona uma 

crítica ao consumismo, pois, em razão desse estilo de vida pautado na obsolescência 

planejada, no ininterrupto descarte, na compra compulsiva, no desejo insaciável pela 

novidade, muitas vezes como sinônimo de felicidade fútil e fugaz, intensifica-se o efeito 

estufa por meio do aumento na queima de combustíveis fósseis na produção. Entretanto, o 

fenômeno do aquecimento global não é o único fator responsável pelas alterações climáticas 

que estaríamos experimentando. Somam-se ainda os desmatamentos e a constante 

impermeabilização do solo resultante da urbanização do planeta no rol das causas prováveis 

do desfortúnio. 

Segundo especialistas, a parte menos glamorosa do consumo ganha pouca evidência 

na mídia. De um modo geral, ignora-se o quanto consumimos de dióxido de carbono para dar 

conta de nosso desejo de mobilidade rápida e individualizada, ou de metano em razão da 

quantidade de lixo que o consumo de embalagens supérfluas e nem sempre recicláveis 

produz, ou das doenças geradas pela falta de tratamento adequado dos resíduos jogados nos 

lixões das cidades, pois poucos são os aterros sanitários adaptados para a captação e 

transformação desse material em energia renovável.  

Naturalmente, não se trata de adotar uma visão apocalíptica do consumo e engessar a 

sociedade, mas, antes, pensar em soluções criativas, muitas vezes fazendo uso da tecnologia, 

de um sistema que prime pela ecoeficiência, e que conte, sobretudo, com olhar diferenciado 

do consumidor-cidadão, sujeito-agente nesse processo de significação da sociedade atual.  
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Corroborando essa ideia, Portilho (2005, p. 160) entende que “a noção de consumo 

sustentável pode englobar grupos sociais e organizações formais que não seguem os mesmos 

preceitos racionais e que buscam refletir sobre a racionalidade, os valores e objetivos das 

relações sociais e da relação sociedade-natureza”. Sendo assim, esse tipo de consumo 

envolveria práticas diferenciadas entre produtores e consumidores que compartilham valores 

semelhantes, configurando estratégias alternativas para atores sociais e empresas que se 

proponham a atender às necessidades desse tipo de consumidor consciente.  

Sob essa perspectiva, entendemos o consumo como ato político no sentido de ser o 

consumidor o agente principal, capaz de usar efetivamente seu poder de compra como 

elemento de ruptura com determinados padrões antiecológicos ou perversos de produção, seja 

boicotando produtos de empresas que exploram a mão de obra infantil ou escrava, ou mesmo 

de mercados varejistas que não apresentam selo de origem do produto, ou de empresas que 

tão somente praticam o chamado “greenwashing”
95

. Como sujeito ativo da sociedade em que 

vive, o consumidor pode se servir dessa condição para ajudar a redefinir os parâmetros da 

sociedade de consumo. 

 Estruturando o primeiro capítulo desta dissertação, apresentamos uma discussão sobre 

questões lapidares da sociedade contemporânea no que tange à globalização, às novas 

tecnologias, à sustentabilidade e às práticas de consumo do consumidor-cidadão.   

No segundo capítulo, voltamo-nos sobre o eixo da comunicação e dissertamos sobre 

seu papel fundamental nas estratégias das empresas globais atualmente e as modificações que 

tem provocado em nosso cotidiano em razão do consumo midiático ser processo tão natural e 

difundido entre nós. Nas palavras de Castro (2010, p. 97): 

 
É importante ressaltar o papel desempenhado pelos meios de comunicação, 

peças-chave de dispositivos comunicacionais, tecnológicos e mercadológicos 

que se alinham no processo que hoje denominamos midiatização da cultura. 

Trata-se de uma concepção na qual a mídia – o conjunto de tecnologias de 

comunicação – desempenha o papel de mediadora privilegiada na cena 

sociopolítica e psicocultural contemporânea. Nesse contexto os meios de 

comunicação protagonizam – embora sem deter exclusividade – a veiculação 

e consolidação das práticas de consumo, salientando a estreita relação entre 

comunicação e consumo. 

 

                                                 

95
 Trata-se da utilização do ideário da responsabilidade socioambiental para construção de uma imagem pública 

positiva de organização (corporação, governo, ONG, etc.) no intuito de atenuar ou encobrir práticas e modelos 

de gestão desfavoráveis e não condizentes com o conceito de sustentabilidade. 
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Sim, somos “bombardeados” por sucessões de sons e imagens, representações de todo 

o tipo, imperativos como o da beleza, da juventude, do sucesso, da felicidade dentre outros. 

Consumimos tudo isso, em maior ou menor grau, de acordo com uma série de fatores 

socioculturais que nos envolvem como cidadãos-espectadores-ouvites-internautas 

(CASAQUI, 2010). Mas, como adverte Castro (2010) aludindo aos ensinamentos dos Estudos 

Culturais britânicos, o consumo midiático não é determinante nem exclusivista. Nossa 

experiência, nossa subjetividade, nossas crenças hábitos e valores fazem a mediação daquilo 

que a mídia veicula. Todo esse conteúdo é filtrado e só parte dele é aceito, adotado e passa a 

fazer parte do nosso repertório pessoal.   

Nessa direção, compreendemos a comunicação como instituição social e assinalamos 

sua centralidade na arena organizacional. Esquadrinhamos o conceito da comunicação na 

modalidade integrada dentro de um planejamento estratégico sistêmico, mas priorizamos a 

comunicação institucional como foco do nosso trabalho. Nosso objetivo foi compreender de 

que modo a comunicação institucional com enfoque na gestão de responsabilidade social 

empresarial pode contribuir para o fortalecimento da marca.  

Como base para nossa pesquisa empírica, escolhemos estudar estratégias de 

comunicação institucional do Bradesco, com foco na disseminação do discurso da 

sustentabilidade por meio da plataforma digital Comunidade Banco do Planeta, lançamento 

que envolveu certas ações de assessoria de imprensa e propaganda institucional.  

Nossa observamos permite-nos verificar que o lançamento da marca Banco do Planeta, 

criada pela agência NEOGAMA/BBH, foi planejado dentro do conceito de comunicação 

integrada. As ações incluíram comunicação interna para os funcionários, investimento em 

propaganda institucional (filme publicitário transmitido nacionalmente na TV), propaganda 

em revista de grande circulação (vide anexo B) e publicidade oriunda do trabalho da 

assessoria de imprensa, como, por exemplo, matéria publicada na revista Marketing, edição 

de abril de 2010
96

.  

A estratégia em comunicação digital apontou investimentos em um portal institucional 

denominado Banco do Planeta e na própria Comunidade Banco do Planeta, aqui analisada. No 

quesito comunicação mercadológica, o marketing desenvolveu vários produtos que, 

posteriormente, foram divulgados em folders distribuídos dentro das agências (ver Anexo C) 

do Bradesco. 

                                                 

96
 Para a reportagem completa, vide http://www.revistamarketing.com.br/revista.aspx?e=447. Acesso em janeiro, 

2011. 

http://www.revistamarketing.com.br/revista.aspx?e=447
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Para ampliar a discussão do segundo capítulo, desenvolvemos uma reflexão sobre 

como o discurso da sustentabilidade e da responsabilidade social empresarial passou a ser 

entendido como uma estratégia de negócio, de fortalecimento da imagem corporativa, 

despontando como forte tendência para o capitalismo das marcas.  

Examinamos como o discurso institucional ─ pautado em valores simbólicos ─ 

colabora na construção da imagem humanizada das empresas ditas „cidadãs‟, ao que Mota 

Rocha (2010) denomina como a nova retórica do capital. A autora argumenta que, 

historicamente, no Brasil, teria sido a partir da década de 1990 que se passou a priorizar, na 

propaganda institucional, conceitos como qualidade de vida e responsabilidade social. 

Verificamos, também, como essa tentativa de estimular a criação de uma “consciência 

de cidadania” por meio dos investimentos em projetos socioambientais vai, paulatinamente, 

servindo de base para impulsionar a imagem corporativa tendo, acarretando certa 

diferenciação imagética entre os concorrentes.  

Nessa ênfase, as realizações dos projetos sociais tornam-se “produtos simbólicos” para 

os stakeholders, ou seja, públicos de interesses formados pelos consumidores, acionistas, 

imprensa, fornecedores, comunidade etc. Logo, a promessa de atrair e conquistar a simpatia 

da opinião pública e, quiçá, influenciar o comportamento do consumidor no ato da compra 

pode ser um dos argumentos para as empresas iniciarem seus investimentos nessa área.  

Quanto ao conceito de responsabilidade social propriamente dito, nossos estudos 

revelam que não há consenso sobre o tema. Por conseguinte, podemos considerá-lo como 

campo semântico em construção. Na pesquisa bibliográfica, encontramos o uso recorrente de 

expressões como: responsabilidade social corporativa, responsabilidade social empresarial, ou 

reduzidamente, responsabilidade social.  

O mesmo pode-se dizer sobre o conceito de sustentabilidade. Para o senso comum, ele 

pode ser sinônimo ora de reciclagem, ora de filantropia, doações sociais, marketing verde, 

proteção ambiental, uso racional de água e energia etc. Consideramos essa questão ainda em 

aberto, por isso, um dos desafios atuais talvez seja o reconhecimento da dificuldade em se 

criar consenso entre empresas, governos, imprensa e cidadãos na hora do compartilhamento 

das informações acerca desse tema. 

Configuramos o terceiro eixo analítico da dissertação apresentando reflexões sobre a 

cibercultura, a comunicação mediada por computadores (CMC), a interatividade nas redes 

sociais digitais, a construção de laços (fortes ou fracos) em um sistema interativo e, sobretudo, 

sobre a apropriação sociocultural dessas ferramentas comunicacionais digitais produzindo 

modificação da cultura midiática contemporânea.  
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Resumidamente, entendemos hoje o processo da comunicação como fluxo cambiante 

entre pólos, envolvendo as estratégias produtivas, do lado do emissor/produtor das 

mensagens, vinculadas aos meios de comunicação massivos, mas tornando relevante o papel 

dos atores sociais que formam o outro pólo dos fluxos comunicacionais, o do 

receptor/consumidor/usuário/interator.  

Destacamos que um aspecto extremamente relevante sobre a complexidade dos 

estudos atuais da comunicação refere-se à liberação da palavra e do pólo emissor, o que 

ampliou a circulação e a conversação dos atores sociais em um sistema de comunicação. 

Entendemos que o poder da comunicação na sociedade contemporânea pode ser caracterizado 

por um híbrido entre comunicação massiva e pós-massiva (LEMOS, 2008) ou, como 

argumenta Castells (2009), pela versatilidade, coexistência, interação e retroalimentação entre 

os três modelos apresentados e discutidos na obra Communication Power: comunicação 

interpessoal, comunicação de massa e comunicação pessoal de massa (mass self 

comunication).  

No que tange ao ciberespaço, confirmamos a hipótese de que é possível afirmarmos 

que os consumidores-cidadãos aqui estudados estão encontrando na Internet, em particular na 

Comunidade do Banco do Planeta, espaço promissor de diálogo, de interatividade, ampliando 

as discussões sobre o modo de viver sustentável. Conforme ensina Lemos (2010, p. 30), “o 

sentido da tecnologia contemporânea não se refere à sua dimensão material, mas, sim, ao 

poder de produzir sentido, de fazer sociedade”. Essa dimensão simbólica de participação foi 

observada na análise empírica apresentada em detalhe no capítulo três desta dissertação, que 

versa sobre a participação dos usuários nos blogs, grupos, fórum de discussão e nas postagens 

de vídeos e fotos. 

 Segundo explica Castro (2010, p. 94), “a apropriação social de tecnologias digitais 

enseja produções colaborativas como blogs, wikis e podcasts que têm tensionado modelos de 

negócios fundamentalmente baseados nas lógicas da comunicação de massa”, o que exige das 

empresas contemporâneas um aprendizado no modo de comunicar-se e interagir, de  

aproximar-se e dialogar, de encantar ao ponto de  tornar-se  marca respeitada e desejada pelos 

seus consumidores e demais stakeholders. Entendemos que não há receitas ou fórmulas fáceis 

para interagir de forma eficiente e atingir o coração do consumidor/internauta/net-cidadão.  

 Mesmo sem essas garantias, algumas empresas investem em departamentos 

inteiramente voltados para o monitoramento das redes sociais digitais. Outras estão criando 

plataformas digitais mais completas e complexas, como é o caso da Comunidade Banco do 

Planeta aqui examinada. O único consenso é que todas estão em processo de construção desse 
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tipo de conhecimento, aprendendo a utilizar o potencial dos recursos das redes sociais digitais 

a fim de atingir seus objetivos mercadológicos e institucionais. 

Conforme ressalta Henry Jenkins (2009), essas estratégias corporativas visam a um 

modo alternativo de engajar o consumidor: o consumidor da “nova economia afetiva”
97

. 

Nessa direção, essa “nova economia” incentiva as empresas a transformarem suas marcas em 

lovemarks, tornando fluída, sutil, a distinção entre conteúdos de entretenimento e mensagens 

publicitárias. O autor afirma:  

 
Segundo a lógica da economia afetiva, o consumidor ideal é ativo, 

comprometido emocionalmente e parte de uma rede social. Ver o anúncio ou 

comprar o produto não basta; a empresa convida o público para entrar na 

comunidade da marca. (JENKINS, 2009, p. 49). 

 

 

Encantar, fidelizar, construir uma relação de longo prazo depende de ações 

estratégicas que possibilitem a aproximação da marca com seu público de interesse.  Essa 

aproximação deve acontecer não somente como uma transação individual (por exemplo, o ato 

de compra no ponto de venda), mas por meio de um conjunto de interações com o cliente em 

diferentes plataformas midiáticas.  

Trata-se de um dos grandes desafios das empresas contemporâneas, pois, segundo 

alguns especialistas da área de marketing, as marcas de sucesso são aquelas construídas pela 

exploração de múltiplos contatos entre a marca e o consumidor. Ampliamos a afirmação e 

observamos que há de se encantar e construir laços com todos os stakeholders para que o 

sucesso possa ser alcançado. Uma eficiente gestão de comunicação integrada desenvolve 

estratégias que reúnam esforços das áreas interna, institucional e mercadológica. 

Manuais de gestão recomendam construir uma “comunidade de marca” comprometida 

como um meio seguro de aumentar a fidelidade do consumidor. Argumentamos ao longo de 

nossa discussão que um dos principais desafios empresariais na atualidade seria conceber 

formatos que propiciem a interação e o engajamento do consumidor/espectador como 

interator ou consumidor-produtor-distribuidor de conteúdo. Nesse formato, os consumidores 

não apenas assistem aos programas ou comerciais exibidos nos meios de comunicação, mas 

compartilham experiências e expressam ideias, gostos, afinidades, usando uma camiseta da 

                                                 

97
 Segundo Henry Jenkins (2009, p. 97), a economia afetiva refere-se a uma nova configuração do marketing que 

pretende entender os fundamentos emocionais da tomada de decisão do consumidor e que tem modificado ações 

da indústria da mídia. O autor cita como exemplo dessa experiência o reality show American Idol e afirma que 

“fãs de alguns cultuados programas de televisão são capazes de exercer maior influência sobre as decisões de 

programação na era da economia afetiva”. 
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marca, recomendando um produto ou serviço a sua lista de amigos por email, Facebook, 

Orkut, criando uma paródia de determinado comercial e postando no YouTube, ou ainda, 

participando de uma plataforma como é o caso da Comunidade Banco do Planeta.  

Recolhemos vários exemplos de marcas que conseguiram se diferenciar no mercado 

competitivo por meio de suas ações mercadológicas e institucionais. Os apaixonados pela 

marca Harley-Davidson
98

 não apenas pilotam suas possantes máquinas. Eles adotam um estilo 

de vida que é sinônimo de liberdade e poder. Reunidos em grupos afinitários, eles usam 

jaquetas, bonés, buttons e até tatuam a marca na pele demonstrando a forte identificação com 

a HD. Ou seja, esses consumidores-fãs pilotam, adotam e vivenciam a imagem da marca. 

Naturalmente, há uma legião deles que estão conectados nas redes sociais digitais, 

compartilhando suas experiências e aumentando esse número de apaixonados pela marca. Na 

rede social Facebook, por exemplo, a Harley-Davidson conta com mais de dois milhões de 

usuários reunidos em uma comunidade.
99

 

Entretanto, cabe a observação que o consumidor/usuário fará uso das tecnologias 

midiáticas da forma que lhe for mais conveniente. Ele também poderá usá-las para reclamar 

suas posições políticas, divulgar abusos das organizações e de governos etc. Como exemplos, 

o episódio em que a British Petroleum (BP) viu suas ações despencarem após o acidente no 

Golfo do México e as emblemáticas manifestações populares no Cairo e na Tunísia contra 

seus ditadores, infladas pelas redes sociais digitais.
100

 

Nosso estudo possibilitou-nos identificar alguns desafios do mercado comunicacional 

organizacional. De um lado, temos a indústria midiática procurando criar várias formas de 

vender conteúdo aos consumidores. Por outro lado, organizações privadas de vários 

segmentos investem em ações que possibilitem a aproximação com seu público de interesse, 

tentando encantá-lo e fidelizá-lo com ações de responsabilidade social empresarial, dentre 

outras, complementadas por propaganda institucional com ênfase na dimensão sensível, 

afetiva, emocional.    

Somam-se, ainda, os investimentos corporativos nas redes sociais digitais que 

incentivam a participação e a inteligência coletiva (LÉVY, 2002). Atores sociais reúnem-se 

para compartilhar percepções e informações, mobilizam-se para promover interesses comuns 

e funcionam como intermediários, garantido ampla circulação da imagem da marca.  

                                                 

98
 A HD foi fundada em 1903 e tem sido extremamente bem sucedida em estimular um verdadeiro culto à marca. 

99
 Dados coletados em janeiro de 2011. 

100
 As manifestações reunindo milhares de civis contra os governos autoritários da Tunísia e do Cairo datam de 

janeiro/fevereiro de 2011. 
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Além do mais, é possível utilizar a política da participação coletiva do consumidor em 

duas frentes: a) usar o poder coletivo de barganha nas chamadas comunidades coletivas de 

consumo (exemplos de sites de compras coletivas: Groupon (clube urbano), Peixe Urbano, 

Groupalia, dentre outros) ou b) alimentar comunidades virtuais ou redes sociais digitais como 

a Comunidade Banco do Planeta, Avaaz.com, Coolmeia, ideias em cooperação, dentre tantas 

outras que discutem temas específicos e reúnem seus membros em torno de objetivos afins, 

compartilhando visões de mundo sobre o tema central da comunidade. 

Nos dois casos, a Internet potencializa o agrupamento dessas redes de afinidades, 

“contribuindo decisivamente para a construção deste coletivo e justificando, assim, o interesse 

acadêmico em torno da temática do ressurgimento do ideal comunitário através das redes 

digitais” (SÁ, 2005, p. 108). 

Observamos, em nosso estudo, o potencial de desenvolvimento que o consumidor-

cidadão encontra nesta intersecção entre comunicação digital, consumo e cidadania. 

Discordando desse argumento, Bauman (2003 apud SÁ, 2005) alerta que o desejo de 

comunidade é uma ilusão, visto que vivemos em uma sociedade fragmentada, hedonista e 

declaradamente “não comunitária”. O autor refere-se à noção de comunidade como 

idealização.  

Entretanto, nossa pesquisa empírica junto à Comunidade Banco do Planeta revelou 

uma preocupação e atenção por parte dos membros no que tange às questões ambientais e 

sociais. Apesar de haver membros mais engajados e participativos, além de outros tantos 

membros menos envolvidos, a observação participativa desta comunidade demonstrou que há 

um grupo significativo que se mantém conectado, buscando informações, compartilhando 

experiências, discutindo questões polêmicas e refletindo conjuntamente sobre as temáticas da 

sustentabilidade e da responsabilidade social.  

Como estratégia corporativa, temos o Bradesco como agente enunciador e responsável 

pela manutenção ativa da Comunidade Banco do Planeta. A instituição se utiliza desta 

iniciativa que aglutina sustentabilidade e redes sociais digitais para construir uma 

aproximação com seus stakeholders e, quem sabe, fortalecer a imagem corporativa e, 

consequentemente, consolidar sua reputação ao longo do tempo. 

A presente dissertação teve a intenção de contribuir com as discussões sobre o campo 

da comunicação, mais especificamente, sobre a comunicação corporativa nos processos de 

gestão de responsabilidade social. Destacamos a comunicação digital ressaltando a força das 

redes sociais para a consolidação de um espaço promissor de “fala” do interator podendo não 
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somente servir para consolidar a imagem da marca, como também para contribuir na 

construção de uma potencial cidadania coletiva, planetária, global.  

Estamos conscientes de que há ainda um longo caminho a percorrer e muito a se 

descobrir no sentido de ampliar esse conhecimento. Tendo finalizado esta dissertação, abre-se 

um leque para novas pesquisas. Uma das possibilidades que muito nos estimula é fazer um 

estudo de recepção de cunho netnográfico sobre a Comunidade Banco do Planeta, a fim de 

detectar as percepções de imagem corporativa que os receptores/consumidores/membros da 

comunidade fazem da instituição, bem como ampliar este estudo de recepção com outros 

stakeholders a fim de aferir sua percepção sobre a comunicação do Banco do Planeta.   

Apreciamos o ambiente de excelência acadêmica proporcionado pelo Mestrado em 

Comunicação e Consumo da ESPM e desejamos poder continuar a desenvolver nosso 

trabalho de pesquisa em um futuro doutorado, quem sabe em breve nesta mesma Instituição. 
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APÊNDICE A – ENTREVISTA COM LÚCIA MESSIAS 

 

 

Como você conheceu a Comunidade Banco do Planeta e o que lhe motivou a participar? 

LM - Sou colaboradora do Bradesco há 21 anos e recebi por email para acessar a comunidade, 

sou técnica em meio ambiente. 

 

Com que frequência você interage com os membros da comunidade? 

LM- Estou afastada do trabalho com LER
101

 mas todos os dias dou uma atualizada na medida 

do possível pois sinto muita dor na verdade ja to digitando com a mão esquerda. 

 

Você participa de outros blogs ou fóruns de discussão sobre sustentatibilidade? 

LM- Participo do orkut, facebook e outras rede do ning que discute sustentabilidade. 

 

Você é cliente do Bradesco, ou tem alguma ligação com esta marca? 

LM- Sou funcionária. 

 

Quando você entra na comunidade banco do planeta você faz alguma associação, tem 

lembrança de que é o Bradesco que mantém essa plataforma? 

LM- Lembro que o Bradesco é responsável por esta plataforma toda vez que entro. 

 

Que área/seção desta plataforma você mais gosta ou interage? Blog? Vídeos? Grupos? 

Fotos? 

LM- Gosto de todos do uma passada só pra me manter informada pois sou voluntária como 

palestrante de meio ambiente. 

 

Você já fez muitos amigos dentro da comunidade? Ou já chamou muitos amigos para 

participar? 

LM- Ja fiz muitos amigos, inclusive sou de Curitiba e fui pra Amazonia via rede social com 

quatrocentas pessoas de varias cidades e muitos ja eram meus amigos aqui no banco do 

planeta.Também usei esta plataforma para divulgar meu trabalho voluntário e por isso fui 

escolhida para ir para o TEDXamazonia. Se precisar de mais informações pode me ligar 041 

36792427, desculpe pelas respostas curtas mas não consigo digitar muito o braço ja esta 

                                                 

101
 LER/DORT (lesão por esforço repetitivo/distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho) engloba várias 

doenças, das quais a tendenite, a tenossinovite e a bursite são as mais conhecidas. 
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travado, na verdade sou voluntária quase que o dia todo pois é o melhor remédio contra a 

depressão de ter o braço queimando pela LER, Abração. 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA COM ADOLFO EMMANUEL 

 

Oi Chirles  

Que bom que você adorou o meu email, fico muito agradecido, desculpe-me pela demora em 

lhe responder o email e as suas perguntas, mais vamos lá.  

Primeiro a do ciberativismo. Como participar?  

AE - Basta você acessar a página do site do Greenpeace Brasil, não precisa se cadastrar, mais 

se você quiser você terá acesso ao conteúdo do site, como vídeos, matérias, reportagens e as 

nossas petições para assinatura, ta bom?  

Eu não tinha o costume de fazer esse tipo de mobilização até entra no grupo do Greenpeace e 

tornar-me um voluntário.  

Você vê o ciberespaço como ambiente de discussão e reflexão sobre a sustentabilidade?  

AE - Sim com certeza, eu vejo como um espaço onde a população possa se informar e tirar as 

suas dúvidas sobre como o meio ambiente está sendo tratado, como utilizar-mos nossos 

recursos naturais, o que está sendo feito para reverter o quadro do aquecimento global, os 

desmatamentos, as queimadas, as matanças dos animais... Toda informação é bem vinda. Não 

só as empresa como os governantes tem o direito e o dever de refletir sobre a sustentabilidade, 

mais a sociedade toda deve agir em favor de um mundo sustentável, principalmente com os 

recursos naturais finitos de exploração, devemos pensar em um futuro que ainda podemos 

pensar em ter, antes que tudo seja destruído e se acabe.  

Você está há quanto tempo fazendo parte do Banco do Planeta?  

AE - Não faz muito tempo que eu participo desse projeto do Banco do Planeta, eu comecei 

assim que eu entrei no grupo de voluntários do Greenpeace, isso aconteceu ano passado em 

novembro. Como eu lhe falei logo no início, não tinha o costume de convocar a população a 

fazer algo em favor das mudanças e um mundo melhor, agora que eu participo de um grupo 

incrível como o Greenpeace, sim.  

Considera esse espaço promissor para gerar discussão?  

AE- Sim, sem dúvida, toda informação é bem vinda e deve ser tratada de acordo com a 

eventual importância que ela representa. Uma sociedade informada é difícil de ser enganada 

pelos aproveitadores que tentam tirar vantagens de uma população que não possuem 

informação nenhuma. Quantas mais discussões, maiores as mentes das pessoas serão abertas e 

esclarecidas. As discussões devem ter o caráter sadio e serem bem aproveitadas por todos nós.  

As pessoas integrantes da comunidade respondem aos seus "chamados"?  
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AE- Bom nem todas as pessoas respondem ao meu chamado de manifestação ao meio 

ambiente e aos assuntos relacionados ao nosso cotidiano, na verdade eu não sei se consegui 

alcançar as pessoas com as minhas mensagens. Poucas pessoas respondem-me agradecendo e 

dando-me os parabéns pela iniciativa como você o fez.  

Essa mobilização é consistente?  

AE- Sim, com certeza tenho que ter uma consistência para ter uma credibilidade e continuar 

fazendo mais e mais mobilizações em favor de um mundo mais justo para se viver, que é o 

que o Greenpeace tanto preza.  

O que a comunidade poderia fazer para ampliar a visibilidade e engajamento a favor de 

práticas cotidianas socioambiental?  

AE- Na verdade ela começou, não tem muito tempo, a demonstrar formas que algumas 

pessoas estão fazendo em suas cidades para desempenhar trabalhos de cuidados à sua cidade, 

como limpeza, cuidados com os jardins de praça, pintura, ações que envolvem a população e 

os moradores daquela região. Isso, para mim, foi muito bom de ver, são bons exemplos que 

devem ser divulgados e expostos onde a população pode copia e seguir o exemplo. Coisas 

desse tipo e outras mais importantes, como preservação, cuidados com a água, reciclagem, 

coleta seletiva, reaproveitamento, reutilização de materiais não biodegradável deveriam estar 

na mídia o tempo todo. Divulgações desses tipos de trabalho são essenciais para uma 

sociedade sem o costume de preservar as suas cidades. Também continuar expondo feiras, 

eventos, reuniões e congressos relacionados ao meio ambiente.  

E para fechar: quando você entra na comunidade você lembra, associa ao Bradesco? Ou 

sente que é um espaço independente?  

AE- Na verdade não lembro muito que está associado ao Bradesco, mais vejo como uma porta 

para exposição de eventuais trabalhos e aproveitamento para a educação dos seus associados, 

o próprio moderador da comunidade divulga vários assuntos com temáticas sobre o meio 

ambiente e lances da vida cotidiana. Para mim é uma comunidade totalmente independente 

que serve para quem quer ter uma vida saudável e mais ecologicamente correta, se informar e 

procurar fazer algo por um mundo melhor.  

Enfim foi um prazer responder-lhe essas questões, fique a vontade de perguntar-me mais o 

que você quiser, eu terei o prazer em ser útil.  

Eu que agradeço pela oportunidade!  

Obrigado  

Salvar o planeta é agora ou agora. 
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ANEXO A – RELEASE DO LANÇAMENTO DO BANCO DO PLANETA 

 

 

Bradesco cria o Banco do Planeta 

 

Iniciativa idealizada pela NEOGAMA/BBH reúne e dá foco a todas as ações de RSA 

empreendidas pela instituição financeira, endossando a percepção de que o Bradesco já é o 

banco que mais investe em ações socioambientais no país. 

 

O Bradesco é o banco privado que mais investe em ações de responsabilidade socioambiental 

no país, e o vem fazendo há mais de 50 anos. Só em 2006, por exemplo, a instituição investiu 

mais de R$ 168 milhões. Esse fato, porém, não é percebido de maneira tão evidente pelo 

público em função de dois fatores. 

 

Primeiramente o Bradesco, por julgar que antes de falar é preciso fazer, sempre foi muito 

reservado e austero em respeito à divulgação de suas iniciativas na área de RSA. 

Um exemplo disso é o fato de que a campanha publicitária assinada pelo Bradesco para 

divulgar sua atuação social se deu apenas em 2006, em função da celebração do 

cinqüentenário da Fundação Bradesco. 

 

Em segundo lugar, porque todas as diversas iniciativas empreendidas pelo banco na área eram 

até então feitas de maneira pulverizada por diferentes áreas da organização, o que não gerava 

a devida percepção sobre a profundidade do envolvimento do Bradesco com o tema. 

 

Diante dessa constatação, a NEOGAMA/BBH idealizou o Banco do Planeta: um novo 

posicionamento dentro do Bradesco que tratará o planeta como seu cliente prioritário, o 

relacionamento dos clientes com o meio ambiente, e no qual as ações são as que ajudem no 

combate ao aquecimento global. 

 

“Através desse posicionamento poderemos organizar e abarcar de maneira completa os temas 

relacionados à sustentabilidade e ao RSA, que já fazem parte do nosso DNA e de nossa 

vocação, mas cuja percepção não estava à altura das nossas iniciativas. Além disso, o Banco 

do Planeta foca nossos esforços e recursos no tema de maior relevância deste milênio”, 

explica Luca Cavalcanti, diretor de marketing do Bradesco. 
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A criação do Banco do Planeta vem justamente dar foco e ampliar a vocação do Bradesco em 

empreender iniciativas que levem em conta de maneira ampla e efetiva os princípios da 

sustentabilidade ambiental; e vai de encontro à atenção que o tema despertará ao longo de 

2008, instituído oficialmente como o Ano do Planeta. 

 

A valorização desse princípio já estava expressa na mensagem de fim de ano criada pela 

NEOGAMA/BBH para o Bradesco em 2006, quando, em meio aos votos de feliz ano novo, a 

mensagem expressava em sua parte final o desejo de que as pessoas tivessem uma nova 

consciência sobre a questão socioambiental em função do aquecimento global. 

 

“Terminamos o ano de 2006 com a semente desse posicionamento, e depois de passarmos o 

ano trabalhando nela, retomamos ela agora de maneira ampliada. Depois de uma série de 

ações internas e externas, a conjuntura atual permite ao Bradesco encampar essa questão de 

uma maneira ainda mais assertiva e compromissada, e possibilitando que ele seja ainda mais 

completo na vida das pessoas”, declara Alexandre Gama, presidente e diretor de criação da 

NEOGAMA/BBH. 

  

O Banco do Planeta é um banco dentro do próprio Bradesco, com produtos e serviços 

totalmente relacionados às questões de RSA, e com profissionais totalmente focados para este 

fim.  

Além de novas iniciativas que passarão a ser empreendidas a partir deste mês, o Banco do 

Planeta já reúne atualmente as seguintes iniciativas: 

• A Fundação Bradesco: maior programa privado de ensino gratuito do Brasil. São 40 escolas 

em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal e mais de um milhão de alunos atendidos 

em 10 anos.  

• Há 17 anos o Bradesco mantém parceria com Fundação SOS Mata Atlântica, viabilizando 

até hoje o plantio de mais de 21,5 milhões de mudas nativas. 

• O Bradesco foi o primeiro banco brasileiro a implantar um programa de neutralização de 

carbono, em novembro de 2006. Graças a essa iniciativa, 37 mil árvores foram plantadas em 

2007, em uma primeira fase, para compensar a emissão em sua sede, somando-se aos 21,5 

milhões de mudas já destinadas para o reflorestamento da Mata Atlântica.  

• Uso de papel reciclado no material de comunicação interna e externa, talão de cheques e 

envelopes de depósito.  
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• Integrante do Índice Dow Jones de Sustantabilidade e do Índice de Sustentabilidade 

Empresarial da Bovespa. 

 

• Signatário dos Princípios do Equador.  

 

• Título de capitalização Pé Quente Bradesco (parte dos recursos revertido a projetos sociais), 

apoio ao GP Ayrton Senna e o Câncer de Mama no Alvo da Moda. 

 

• Cartões de afinidade com parte dos recursos repassada para apoiar iniciativas sociais e 

ambientais. 

 

• Linhas de créditos como EcoFinanciamento de Veículos, Capital de Giro Ambiental e 

Florestal, CDC Aquecedor Solar.  

 

• Diálogo e parcerias com organizações não-governamentais.  

 

• Fundos de Investimento socialmente responsáveis. 

 

• Encontros periódicos com fornecedores parceiros na trilha da sustentabilidade. 

 

• Campanhas de racionalização de consumo de água e energia. 

 

• Inclusão bancária e acessibilidade aos serviços financeiros por ampla rede de atendimento. 

 

• Centros de Inclusão Digital; escola virtual; informática para deficientes visuais. 

 

• Dia Nacional de Ação Voluntária 

 

• Projeto Educa+Ação: aplicação de metodologia da Fundação Bradesco nas escolas 

da rede pública em 8 cidades do Vale do Ribeira (SP). 

 

Campanha de divulgação: 

Para comunicar a criação e a atuação do Banco do Planeta, a NEOGAMA/BBH criou 

campanha composta inicialmente de filme e anúncio multi-page de três páginas que vão ao ar 

a partir dessa semana. 

O filme de 30 segundos, no ar a partir do dia 14, será veiculado nacionalmente em TV aberta 

e fechada, e apresentará os princípios que regem a atuação do Banco do Planeta. 

O anúncio multi-page será veiculado nas semanais nacionais de informação, revistas 

femininas, de celebridades e turismo a partir do fim de semana (dia 17). 

No meio jornal, o multi-page de três páginas será veiculado a partir de amanhã, dia 13, no O 

Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Gazeta Mercantil e Valor Econômico, e ao longo da 

próxima semana nos principais jornais do país.  
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ANEXO B – PROPAGANDA NA REVISTA GUIA EXAME NOVEMBRO/2009 
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ANEXO C – FOLDER DO CARTÃO AMAZONAS SUSTENTÁVEL DISTRIBUÍDO NAS 

AGÊNCIAS DO BRADESCO  
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