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RESUMO 

 

Tendo como objeto de estudo as condições de produção do discurso 

publicitário da responsabilidade sócio-ambiental, esta pesquisa busca analisar em que medida 

tais condições de produção podem interferir no produto final de emissão, para além das 

discrepâncias já identificadas entre o discurso e os modos de produção e consumo das 

organizações. Foi estabelecido como recorte desta pesquisa o estudo da propaganda 

institucional da Petrobrás, com foco na temática da responsabilidade social, sócio-ambiental e 

sustentabilidade. Trabalhou-se com um “modelo inspirador” para esta questão, que são os 

estudos sobre produção de notícias jornalísticas, conhecidos como newsmaking, considerando 

a existência de um possível modelo de produção da propaganda, aqui proposto como 

admaking. Através dele, buscamos evidenciar os papéis e interferências dos profissionais da 

agência de publicidade e suas motivações, visando enfatizar que esta lógica de construção de 

discursos acaba por acentuar a distância entre o esforço de comunicação da marca e o 

cotidiano das organizações. 

 

 

Palavras-chave: 1. Propaganda. 2. Institucional. 3. Condições de Produção. 4. Consumo 5. 

Responsabilidade Sócio-Ambiental. 6. Petrobrás.   
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Abstract 

This study considers the production conditions in which environmental social responsibility 

advertising speech is produced, this research aims to analyze how such conditions can 

interfere on the final product, beyond the discrepancies already identified between the speech 

and the production models adopted by the organizations. The study of the institutional 

Petrobrás advertising has been taken as an object of analysis, focusing the  environmental 

social responsibility. An "inspired model" was chosen for this matter, which are the studies on 

production of journalistic news, known as newsmaking, considering the existence of a 

possible production model for the advertising, here considered as admaking. Through this, we 

intend to highlight the roles of the professionals working on  advertising agencies and their 

motivations, aiming to emphasize that this logic of speech construction increases the distance 

between the effort of brand communication and the  organizations routine. 

 

Keywords: 1. Advertising. 2. Institutional. 3, Production Conditions. 4. Consumption  5. Social 

Environmental Responsability. 6. Petrobrás. 
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1 Introdução 

 

Este projeto teve sua origem embasado na pesquisa na pesquisa da prof. Dra. 

Luciane Lucas dos Santos que, entre tantas frentes, estuda o enquadramento midiático da 

sustentabilidade e o papel da mídia na assimilação do consumo sustentável. Nossa perspectiva 

original era a de buscar compreender as possíveis incoerências que poderiam ocorrer entre os 

enunciados escolhidos estrategicamente para tornarem-se conteúdos de anúncios publicitários 

de perfil institucional e as notícias de imprensa que poderiam levantar denúncias ou relações 

mais diretas entre as partes e que, apesar de não ser este um trabalho da linha de recepção, 

poderia causar - por conseqüência das dissonâncias entre o discurso publicitário e o 

jornalístico – problemas na compreensão da pessoas em relação às organizações. Este seria 

um projeto ancorado na pesquisa de 3 das principais revistas semanais de informação do pais 

(Veja, Época e Carta Capital), tanto para a coleta de anúncios sobre o tema e para obtenção de 

notícias. A empresa objeto de estudo, por sua exemplaridade em vários aspectos, seria a 

Petrobrás. 

Praticamente com um terço do desenvolvimento do processo de coleta de 

dados, esta mostrou-se débil, com um pequeno volume de matérias, e – por ser período de re-

eleição da presidência do país – as campanhas da Petrobrás transformaram-se todas 

sustentadas pela autonomia na produção de petróleo no país. Por outro lado, aparentemente 

por ser este período, as notícias de problemas ambientais mais imediatos, como vazamento de 

óleo em navios petroleiros, ganhou menor atenção. E ainda, crescia o interesse pelas questões 

ambientais de forma mais ampla.   

Neste momento, esta pesquisa sofreu uma virada em seu direcionamento, 

buscando então conciliar a linha já denominada conceitualmente com as práticas. E foi 

exatamente na discussão das questões de agendamento e formas de produção jornalística que 

a orientadora, profa. Dra. Luciane, questionou: será que existe algum estudo similar ao news 

making para a publicidade? Após breve pesquisa, revelou-se que – diferente do jornalismo – a 

publicidade conta com muito pouca atenção para estudos em suas características de produção 

de mensagem, e que poderia ser interessante avançar nesta linha, procurando compreender até 

que ponto os publicitários envolvidos no processo de desenvolvimento da mensagem 

poderiam tornar-se até mesmo agentes de acentuação ainda mais declarada da distância entre 
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fato e discurso publicitário, principalmente quando se refere às questões de responsabilidade 

sócio-ambiental e toda a sua novidade conceitual. 

Durante o transcorrer deste período, a pesquisa foi ganhando corpo e 

densidade, visando principalmente através da frente de pesquisa de campo e de coleta de 

anúncios, construir um painel inicial que conseguisse apontar os conceitos de campo para este 

grupo, e que pelo menos evidenciasse a possibilidade da existência de um modo de produção 

de mensagens que realmente aponte seus pontos mais frágeis, onde – por motivações pessoais 

– a informação se altere de modo mais dramático, o que pode ser definido como ruptura ou 

acentuação do descolamento entre o campo teórico, a elaboração da publicidade e o fato em 

si, gerador desta operação. 

Ao mesmo tempo, comprova-se que pela própria novidade dos termos e pela 

ausência de clientes, agências e públicos mais bem informados e críticos em relação à estas 

iniciativas e ao seus usos promocionais, ainda o discurso – apesar de reconhecido – não é 

realmente assimilado em sua integra, causando divergências e  estranhezas na compreensão da  

sociedade de consumo contemporânea e seus valores diferenciados. 

O projeto, com seu início ainda tateante, pode se tornar muito ambicioso, e 

aponta em sua trajetória diversas possibilidades de novas frentes de pesquisa, que podem 

colaborar para que haja um domínio mais marcante no campo acadêmico, a fim de realmente 

abrir uma frente mais ativa de luzes de pesquisa sobre esta área do conhecimento aplicado. 
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2  lugar da publicidade na relação entre consumo e meio ambiente 

 

2.1 Desdobramentos da sociedade de consumo 
A cultura do consumo não é a única maneira de realizar o consumo e 
reproduzir a vida cotidiana; mas é, com certeza, o modo dominante, e 
tem um alcance prático e uma profundidade ideológica que lhe 
permite estruturar e subordinar amplamente todas as outras (SLATER, 
2002:17). 

 

Produção e consumo em alta escala são considerados as molas mestras do 

capitalismo. Porém, em função de suas próprias características, pode-se afirmar que o 

capitalismo contemporâneo é mais que um sistema econômico, tendo se infiltrado diretamente 

no modelo de relações entre pessoas, grupos, sociedades, países, blocos etc. como aponta 

Slater (2002). E, se já é do capitalismo buscar o crescimento do capital1 através de princípios 

de valorização da mercadoria, e do jogo da posse e da exclusão (‘o que é para poucos, vale 

mais’), nos últimos 30 anos esta característica acelerou dramaticamente o processo de 

descartabilidade: a velocidade de lançamento de novos modelos de produtos de consumo 

ganhou ritmo nunca visto anteriormente na história humana, onde muitos dos produtos 

lançados o são apenas com a motivação do novo, sem nenhum ganho real ou função adicional 

de relevância. A grande motivação é “possuir o último modelo”, o mais novo. Exemplo 

extremamente recente deste sentimento foi o lançamento do novo aparelho da empresa Apple, 

o I-Phone, em 2007, tendo gerado, em inúmeros países, filas de pessoas aguardando vários 

dias para poder entrar em uma loja e ser um dos primeiros a comprar o produto2 - o que 

empresta todo sentido para a afirmação de Canclini, quando aponta que o consumo é o 

território onde as identidades se constroem e se afirmam (CANCLINI, 1995 – apud SANTOS, 

2005B:224). O consumo, neste caso, é parte importante para a adesão da pessoa a um grupo, e 

ao mesmo tempo, na diferenciação deste dentro do grupo, conforme Featherstone (1995, apud 

                                                 
1 Por crescimento, entende-se o processo que assegura a expansão de estruturas e/ou de funções (em organismos, 
instituições, área do saber, etc) e que, embora seja complementar ao processo de desenvolvimento, desse se 
distingue por seu caráter fundamentalmente quantitativo. Assim é possível a ocorrência de crescimento sem que 
se registrem indicadores de desenvolvimento. 
Fonte: http://www.sustentabilidade.org.br/doku.php?id=portug:redesustent:conceitos:conceitos 
2 Misto de telefone móvel (celular) e de aparelho reprodutor de áudio e vídeo, entre suas funções, ganhou o 
status de objeto de desejo. No Brasil, por causa disto, apesar da empresa fabricante não ter ainda divulgado uma 
data para seu lançamento oficial, ele já é possuído por muitas pessoas, trazido de forma direta, contando 
inclusive com “especialistas” para ajustá-lo ao sistema brasileiro de telefonia. Pessoas estas que, com certeza, já 
descartaram seus aparelhos anteriores, quase todos com menos de um ano de fabricação. RYDLEWSKI, C. – 
Tanta novidade até confunde – in Rev. Veja, Ed. Abril, 11.07.2007   
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SANTOS, 2005B:224), como um demarcador de relações sociais, confirmando vínculos e 

estabelecendo o lugar da diferença, inclusive na esfera de poder dentro do próprio grupo - o 

que leva a um contínuo jogo onde a mercadoria ou o signo reconhecido é valorizado e, 

quando de posse de muitos, desvalorizado, em ato contínuo.  

Na visão de Baudrillard (1995), mercadoria com papel de fetiche. Para ser 

consumida aceleradamente. Feita para não durar. Descartável. Em um ritmo tão veloz que este 

modelo de produção e consumo vem sendo apontado como principal promotor, entre tantas 

conseqüências, de um grande esgotamento dos recursos necessários para sua própria 

manutenção (estudos apontam que já está sendo consumido hoje, entre matérias-primas e 

recursos, cerca de 20% a 30% a mais do que o planeta consegue suportar3). 

Os centros de compra são a síntese da imagem do ambiente,  

 
da profusão e do cálculo (...) que realiza a síntese das atividades 
consumidoras, entre as quais a menor não é o ‘shopping’, o ‘flirt’ com os 
objetos, a errância lúdica e as possibilidades combinatórias (...) O centro 
cultural torna-se nele parte integrante do centro comercial. Não vamos 
pensar que a cultura se ‘prostitui’ no seu interior (...) Culturaliza-se. Ao 
mesmo tempo, a mercadoria (...) culturaliza-se igualmente, porque surge 
transformada em substância lúdica e distintiva, em acessório de luxo, em 
elemento no meio de outros elementos da panóplia geral dos bens de 
consumo. (BAUDRILLARD, 1995, p. 18). 

 

Baudrillard foi extremamente certeiro em sua análise do novo papel que os 

elementos da sociedade de consumo assumiram na vida cotidiana. E, com clareza, apontou a 

grande fusão causada pela simbiose entre sujeitos, locais e objetos, entre mercadorias e a 

cultura ali expressa. Com isto, ele foi um dos pioneiros a destacar este fenômeno, onde os 

valores ofertados através de produtos e serviços superaram enormemente sua perspectiva 

puramente utilitária para se tornarem signos das relações e papéis dos homens na sociedade. 

Ou em suas palavras: “chegamos ao ponto em que o ‘consumo’ invade toda a vida, em que 

todas as atividades se encadeiam do mesmo modo combinatório, em que o canal de 

satisfações se encontra previamente traçado, dia e hora, em que o ‘envolvimento’ é total, 

inteiramente climatizado, organizado, culturalizado” (1995:19).     

O final do século XX foi bastante profícuo no surgimento de autores 

apontando que este auge da sociedade capitalista e da comunicação de massa trouxe em si 

uma fissura, uma situação de insatisfação diante dos modelos propostos e das perspectivas. 

Para alguns, é o momento do fim da modernidade. Para outros, esta é uma fase de transição 

                                                 
3 Dados disponíveis no site do Instituto Akatu - www.akatu.org.br  
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para um novo modelo ainda indefinido. Para outros ainda, é a nova fase, que se caracteriza 

por não ter regras tão claras: em todos os casos, sua denominação mais comum tornou-se a 

pós-modernidade4. Grosso modo, é possível identificar elementos da modernidade e da pós-

modernidade convivendo simultaneamente. A perenização dos Shopping Centers e uma forte 

dinâmica de produção e de serviços considerados ainda de massa parecem evidenciar tal 

fenômeno da presença de características fortes da modernidade. Porém, ao mesmo tempo, 

parece que nunca se vivenciou de forma tão extremada e ao mesmo volátil os conceitos de 

resignificação dos objetos, como também já era preconizado por Baudrillard:  

 

A máquina de lavar roupa, a geladeira, a máquina de lavar louça etc. 
possuem um sentido global e diferente do que têm individualmente como 
utensílios (...) Chegamos ao ponto em que o ‘consumo’ invade toda a 
vida...” (1995:19), e nos ajuda a evitarmos a crueza da realidade. Vivemos 
desta maneira ao abrigo dos signos e na recusa do real (...) A imagem, o 
signo, a mensagem, tudo o que ‘consumimos’, é a própria tranqüilidade 
selada pela distância ao mundo e que ilude, mais do que compromete, a 
alusão violenta ao real (...) O lugar do consumo (...) é a vida cotidiana (...) 
A cotidianidade com o enclausuramento... seria insuportável sem o 
simulacro do mundo, sem o álibi de uma participação no mundo. 
(BAUDRILLARD, 1995, p. 25). 

 

Porém, se o sistema capitalista oferta modos de construir e destruir sua própria 

produção, buscando com isto gerar mais e mais consumo de bens e serviços, ele também 

proporcionou a criação  de formas de compreender as relações e significações do homem com 

esta realidade: a cultura do consumo. E aqui, Slater oferece conceitos incisivos:  

 
o consumo é sempre e em todo lugar um processo cultural, mas ‘cultura 
do consumo’ é singular e específica: é o modo dominante de reprodução 
cultural desenvolvido no Ocidente durante a modernidade. A cultura do 
consumo é, em aspectos importantes, a cultura do Ocidente moderno... 
(ela) designa um acordo social onde a relação entre a cultura vivida e os 
recursos sociais, entre modos de vida significativos e os recursos 
materiais e simbólicos dos quais dependem, são mediados pelos 
mercados... A cultura do consumo não é a única maneira de realizar o 
consumo e reproduzir a vida cotidiana; mas, é com certeza, o modo 
dominante, e tem um alcance prático e uma profundidade ideológica que 
lhe permite estruturar e subordinar amplamente todas as outras (SLATER, 
2002, p. 17). 

 

                                                 
4 Este estudo não teve por objetivo aprofundar estes conceitos de contemporaneidade e pós-modernidade, e não 
se aprofundará nesta perspectiva.  
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O consumidor atua simbolicamente diferenciado e alinhado com princípios da 

pós-modernidade, que é a área de crédito5. Logo, ele pode compreender com mais clareza as 

regras do jogo social, sendo que várias destas situações podem ocorrer dentro de um shopping 

center: alimentar-se, realizar operações bancárias, divertir-se, ter contato com outros seres 

humanos com perfil similar ao dele, fazer exercícios físicos em uma academia, jogar jogos 

eletrônicos etc. Enxerga, assim, o shopping center como um local com que se identifica, um 

signo que tanto se apropria dele (usando-o para atrair várias pessoas de perfis similares), e do 

qual ele também se apropria na construção de sua identidade, pois revela ser lá o local para 

“ver e ser visto”, valor intrínseco que congrega outras pessoas de seu perfil e interesse. Isto é, 

o shopping center é o espaço por excelência dos signos se pronunciarem, resignificando e 

sendo resignificados.   

Ampliando ainda mais o foco e transcendendo o espaço físico do shopping 

center, isto se expressa na excelente formulação de Slater:  

 
A sociedade moderna é in toto uma cultura do consumo, e não apenas 
especificamente em suas atividades de consumo. A disseminação dos 
valores de mercado para a sociedade em geral ocorre primeiramente 
porque o próprio consumo se torna um foco crucial da vida social (no 
sentido de que recriamos um número cada vez maior de áreas da vida 
social por meio do uso de mercadorias, e no sentido de que outros focos, 
como o trabalho, a religião ou a política tornaram-se menos importantes 
ou menos significativos); e, em segundo lugar, porque os valores da 
cultura de consumo adquirem um prestígio que encoraja sua extensão 
metafórica a outros domínios sociais, como a extensão do modelo de 
consumidor aos serviços públicos de telecomunicações ou aos serviços de 
saúde.... Ser um consumidor é fazer escolhas...  A escolha do consumidor 
é um ato privado... Privado no sentido positivo de que se dá no domínio 
do privado... ideologicamente declarado fora da esfera de intervenção 
pública... Mas, em segundo lugar, a escolha do consumidor é privada no 
sentido mais negativo de se restringir à família, à domesticidade, ao 
mundo das relações privadas... no sentido de não ter importância pública. 
Não consumimos com a finalidade de construir uma sociedade melhor, 
para sermos pessoas melhores e viver uma vida autêntica, mas para 
aumentar os prazeres e confortos privados... Parece contradizer a 
solidariedade, a autoridade e a ordem social (SLATER 2002, p. 32 a 36). 

  

Os objetos, comportamentos e locais tornam-se signos diferenciados? A 
dimensão cultural da economia, no dizer de Featherstone (1995, p. 121), envolve a 
simbolização e o uso de bens materiais como ‘comunicadores’, não apenas como utilidades (o 
que já havia sido proposto também por Baudrillard). Logo, em sua condição signo, surge a 
semiologia como tentativa de buscar compreender sua expressão, e a análise de discurso, as 
entrelinhas e a condição ideológica de sua utilização. No dizer de Slater:  

                                                 
5 Paulo Vaz define de modo exemplar a questão: na modernidade, o valor econômico do homem era medido por 
sua capacidade de poupança; na pós-modernidade, pelo limite do cartão do crédito (palestra na ESPM, 2006).  
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compreender a cultura das coisas é mais uma questão de análise social 
do que de análise textual, não um empreendimento de leitura e sim de 
explicação e descrição... o consumo faz parte da reprodução cultural 
de relações sociais, um processo bem concreto realizado através de 
práticas sociais na vida mundana (SLATER, 2002, p. 146). 

 

 Estar naquele lugar (shopping center), naquela intencional condição de 

consumo, e – a partir daquela condição climática e de segurança pessoal – procurando olhar o 

mundo através das ‘janelas da revista’ , como um verdadeiro jogo onde o olhar do leitor lê o 

que já foi olhado e interpretado pelo jornalista, e aí o re-interpreta. Pois se há um habitus a ser 

compreendido quando se analisa a cultura do consumo, este pode se revelar através da análise 

das mídias que permeiam esta realidade. Porém, esta compreensão se dá a partir da construção 

da identidade e das afirmações desta identidade expressa nos signos objetos.  

“No âmbito da cultura de consumo, o indivíduo moderno tem consciência de 

que se comunica não apenas por meio de suas roupas, mas também através de sua casa, 

mobiliários... que serão interpretadas e classificadas em termos de presença ou falta de gosto. 

A preocupação em convencionar um estilo de vida e uma consciência de si estilizada não se 

encontra apenas entre os jovens e os abastados: a publicidade da cultura de consumo sugere 

que cada um de nós a oportunidade de aperfeiçoar e exprimir a si próprio...” Porém, o que 

antes era um jogo de inserção e diferenciação de modo relativamente simplificado (na 

modernidade), na nova condição da pós-modernidade torna-se um jogo mais complexo. Ou 

como aponta Featherstone,  

 

cada vez mais os indivíduos consomem produtos diferentes. Isso, 
somado à tendência observada por Leiss para imagens de estilos de 
vida cada vez mais difusas e ambíguas na publicidade, estimula 
uma variedade de interpretações de mensagens... Em decorrência, a 
cultura de consumo parece ser capaz de se aproximar mais da 
libertação da individualidade e das diferenças que sempre prometeu 
(FEATHERSTONE ,1995, p. 124). 

 

Neste ponto, é preciso trocar o plano do olhar. Cabe aqui uma rápida inversão, 

um contra plano para observar mais de perto a construção da comunicação, do que vai ser 

percebido. No nosso caso, exemplificado pela Petrobras. Como toda organização, a Petrobras 

existe e expressa suas características identitárias a partir da sua realidade, de suas práticas, de 

seu existir no mundo. Logo, ela se enquadra em determinada categoria de empresas, 
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classifica-se dentre elas e busca diferenciação diante de seus diferentes públicos de interesse, 

segundo suas demandas, definidas a partir de sua direção executiva.  

Ela é um ator social que se mostra à sociedade. Uma sociedade que, muitas 

vezes, somente alcança o conhecimento de parcela da realidade desta existência a partir de sua 

experiência direta com algo relacionado à empresa, ou, principalmente através de forma 

indireta, ou mediada. Como foi apontado no exemplo inicial, tome-se o caso do nosso leitor, 

tendo contato com uma organização já sua reconhecida (a Petrobras é fruto de uma 

movimentação social e política dos anos 50, desde a época da campanha ‘O petróleo é nosso’, 

iniciada por Monteiro Lobato e, com certeza, é uma das empresas que mais se confunde com 

sentidos de nacionalismo, de brasilidade, de pertencimento à nação). É uma organização que 

atende diretamente ao público final, através de seus produtos combustíveis e lubrificantes, 

comercializados em postos de serviço destacados com sua marca, e em alguns casos, também 

em postos com outras marcas (por exemplo, o lubrificante Petrobras é comercializado também 

nos Postos Esso). Neste último ano, o conceito da campanha institucional da Petrobras foi 

diretamente associado à campanha pela re-eleição presidencial, tendo sido utilizado 

fortemente o argumento da autonomia da produção para a demanda atual, da independência 

do país da importação do produto. E mais: historicamente, segundo os rankings indicadores, a 

Petrobras é a empresa que mais investe monetariamente em atividades de patrocínio, 

notadamente culturais e esportivos no Brasil, o que aumenta em muito a chance de 

visualização da marca no cotidiano social. 

Porém, seus modos de produção, por características do setor, geram riscos 

ambientais, seja na exploração, no processamento, no transporte e na distribuição. Seu uso na 

frota de veículos contribui diretamente para o aumento da quantidade de emissão de dióxido 

de carbono. Sua oferta pode impulsionar agentes econômicos a possíveis acréscimos de seu 

consumo, buscando diminuir outros custos inerentes à produção. 

Isto é, sua existência também pode gerar fatos que ganhem destaque da mídia, 

nem sempre positivos. Principalmente se eles forem relativos a acidentes, graves problemas 

etc. Por hipótese, imagine o impacto de mídia relativo a um vazamento de resíduos e a 

contaminação de parte de um rio, com a associação direta do causador à causa, e suas graves 

conseqüências. Destacadas na Revista Veja, que está nas mãos do nosso leitor. Que pode ser o 

mesmo exemplar da revista que traz o anúncio institucional contando dos diversos prêmios de 

desenvolvimento sustentável6 e sério que a organização recebeu, reconhecendo sua 

                                                 
6 Desenvolvimento é o processo inicialmente concomitante à fase de crescimento (em um organismo, uma 
instituição, etc.), que mesmo após haver cessado de crescer, caracteriza-se por: (a) ter capacidade permanente de 
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competência. Em resumo, uma enorme possibilidade de geração de incoerência entre os 

comunicantes. 

Tudo comunica. E, como Featherstone aponta,  

 

há um input maior de estilo, design e imaginário cultural nos bens de 
consumo, nos espaços de lazer e de consumo, e na trama da cidade... a 
proeminência crescente de agrupamentos sociais que demonstram 
preocupação com manifestação estilizada, roupas da moda e 
representação do eu... à medida que as pessoas se movimentam através de 
espaços e locais de consumo, lazer e entretenimento das cidades 
(FEATHERSTONE, 1995, p. 138). 

 

Ampliando esta visão, pode-se alcançar o conceito crítico da sociedade do 

espetáculo, conforme Debord7: “o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação 

social entre pessoas, mediada por imagens”.  Por outro lado, a mesma análise de discurso 

entenderá que questões ambientais entraram na agenda jornalística de modo firme. E vem se 

tornando parcela importante de discussão e de reflexão para pessoas preocupadas com os 

excessos causados pelo sistema capitalista. Isto é, sustentabilidade8. Um ponto da e na cultura 

de consumo que pode até mesmo impactar a quantidade e as condições deste consumo, em 

planos individuais ou coletivos. E que também já entrou na agenda da propaganda 

institucional. 

SANTOS (1996) tem sido uma das autoras que mais estuda “o discurso 

midiático e publicitário acerca do consumo sustentável, de modo a analisar a proporção de 

influência das representações midiáticas na produção de mensagens publicitárias”. Em seus 

estudos, ela constantemente evidencia vários aspectos, dos quais destaco dois: a) o 

                                                                                                                                                         
articulações seletivas por meio de adaptações e adequações em relação aos meios (interno e externo) que lhe são 
pertinentes, (b) apresentar capacidade gradativa de sustentabilidade e (c) ser capaz de favorecer o 
desenvolvimento do contexto em que está inserido, por meio de dinâmicas sinérgicas. Já por desenvolvimento 
sustentável, entende-se o processo político-participativo que integra sustentabilidades econômica, ambiental, 
cultural, além das sustentabilidades coletivas e individuais, para o alcance e a manutenção da qualidade de vida, 
seja nos momentos de presença de recursos, ou quando há períodos de escassez, cujas perspectivas são a 
cooperação e a solidariedade, entre os povos e as gerações.  
Fonte: http://www.sustentabilidade.org.br/doku.php?id=portug:redesustent:conceitos:conceitos 
7DEBORD, G. – A sociedade do espetáculo – Brasil: Contraponto, 1997.  
8 “O conceito foi introduzido no início da década de 1980 por Lester Brown, fundador do Wordwatch Institute, 
que definiu comunidade sustentável como a que é capaz de satisfazer às próprias necessidades sem reduzir as 
oportunidades das gerações futuras.” (CAPRA in TRIGUEIRO, André, Meio Ambiente no Século XXI, 2005, p. 
19). É a propriedade de um processo que, além de continuar a existir no tempo, revela-se capaz de: (a) manter 
padrão positivo de qualidade, (b) apresentar, no menor espaço de tempo possível, autonomia de manutenção 
(contar com suas próprias forças), © pertencer simbioticamente a uma rede de coadjuvantes também sustentáveis 
e (d) promover a dissipação de estratégias e resultados, em detrimento de qualquer tipo de concentração e/ou 
centralidade, tendo em vista a harmonia das relações sociedade-natureza.  
Fonte: http://www.sustentabilidade.org.br/doku.php?id=portug:redesustent:conceitos:conceitos 
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distanciamento que a mídia em geral e, particularmente, a mídia impressa sustenta entre as 

causas geradoras dos desequilíbrios ecológicos9 e seus reais agentes causadores. Exemplo: o 

excesso de dióxido de carbono é identificado como originado pela queima de combustíveis 

fósseis, porém raramente este tema é retratado demonstrando que parte importante das 

grandes indústrias do mundo ainda não alterou sua matriz energética; que parcela significativa 

desta queima é promovida pelas novas condições de produção em um mundo globalizado, que 

– em troca de custos menores e vantagens de produção – faz muitos dos produtos serem 

transportados por distâncias muito grandes, a partir de meios de transporte quase sempre 

movidos por derivados de petróleo etc.; e b) que as mensagens publicitárias de alguma forma 

se apropriam de conceitos desta agenda da imprensa, tais como responsabilidade social, 

investimento social privado e desenvolvimento sustentável, modelando e afetando os 

conteúdos das mensagens10.  Porém, em alguns casos, a citação da correlação direta de 

envolvimento entre causa e efeito se torna inevitável, como a ilustração utilizada no retrato 

construído (Petrobras).    

A questão fundamental é se a existência de notícias com vínculos próximos ou 

diretos ligando uma organização aos graves desafios e problemas ambientais contemporâneos 

afeta os esforços da propaganda institucional destas mesmas organizações, pela evidente 

incoerência, ou ainda se há assimilação destes códigos para o discurso da propaganda (como é 

o caso do anúncio da Petrobras, retro citado). 

Porém, quando se analisa as condições da pós-modernidade, pode-se perceber 

a ausência desta uniformização de definição de fenômenos de forma tão categórica, mas – e 

ao mesmo tempo – uma perspectiva cada vez de maior importância para que temas sociais tão 

importantes, que venham a ganhar espaço em agenda jornalística, tornem-se rapidamente 

assimilados pelas práticas da organização , e não apenas em seu discurso publicitário.  Isto 

pode significar que, nas condições mais fluídas da pós modernidade, a fixação de conceitos de 

imagem e reputação das organizações tenderá a ser mais difícil, pela volatilidade dos valores 

do meio social, e – ao mesmo tempo – poderá ser trabalhada de modo mais ágil exatamente 

porque, diante de pessoas e de valores mais fluídos, pode tornar-se também mais ágil em seu 

movimento de determinação de identidade corporativa.   

                                                 
9 Por ecologia, entende-se o termo criado por Hernst Haekel (1834-1919) em 1869, ..., para designar “o estudo 
das relações de um organismo com seu ambiente inorgânico ou orgânico, em particular, o estudo das relações do 
tipo positivo ou amistoso e do tipo negativo (inimigos) com as plantas e animais com que convive”. 
Fonte: http://www.sustentabilidade.org.br/doku.php?id=portug:redesustent:conceitos:conceitos 
10 Os três artigos relacionados na bibliografia, de autoria de Luciane Lucas dos Santos, revelam momentos 
importantes da pesquisa que ela está realizando neste momento. A autora utiliza estes conceitos, aqui citados 
como exemplos, a partir das definições de organizações como WWF, Instituto Ethos e Gife.  
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 Tema desafiador, o consumo tende a apresentar-se multi-facetado e muitas 

vezes encoberto, entremeado em outros valores. Como o próprio Slater (2002) referenda, a 

cultura do consumo pode ser chamada da cultura do ocidente moderno. Tanto que, permeando 

relações e mediações, gera ou altera valores pessoais e sociais, desde as clássicas percepções 

da cultura do Ser pautada pela cultura do Ter (onde a “medida do sucesso pessoal” é a 

quantidade de posse de bens materiais), amplificadas de modo gigantesco pelas novas 

relações entre povos do chamado processo de globalização, que – derrubando algumas 

barreiras restritivas, vem impondo um novo modelo de produção e consumo em escala muitas 

vezes planetária, em sua contínua procura por novos mercados, não somente alterando as 

fronteiras geo-políticas mas revisando as relações pessoais, através de critérios e 

possibilidades mais fluídos, conforme Bauman.  

 

Há uma ressonância natural entre a carreira espetacular do ‘agora’, 
ocasionada pela tecnologia compressora do tempo e a lógica da 
economia orientada para o consumidor (BAUMAN, 1999,  p. 89). 

 

Para ele, o ideal do consumo – nesta perspectiva – é a satisfação momentânea, 

implicando que esta deve ocorrer de forma rápida (acessível), para que a motivação de 

alcance e a fruição ocorram rapidamente, e que termine também com brevidade, para que 

ocorra rapidamente um novo desejo para um novo consumo, em cadeia sucessiva.  

Contemporaneamente, estes valores da sociedade de consumo são 

questionados por diversos setores da sociedade civil, em função dos limites e problemas que 

se destacam no uso desenfreado dos recursos naturais. Na verdade, esta questão dos recursos 

naturais – que tem recebido uma enorme atenção da mídia jornalística - também é só uma 

faceta de um quadro muito mais amplo de análise: as formas de consumo que participaram da 

história do mundo ocidental até hoje estão sendo apontadas como as principais promotoras de 

uma série de desequilíbrios sócio-econômicos-ambientais.  

Este tipo de denúncia não é novo: Baudrillard, em A Sociedade de Consumo, 

de 1995, levantou pontos importantes nesta análise: o círculo vicioso do crescimento (onde há 

uma tendência acentuada de transferência do papel de produção e de entrega de serviços do 

Estado para a iniciativa privada, transformando quase todos os serviços essenciais em 

mercadorias); os problemas decorrentes desta forma de modelo de produção; e dos modos de 

relacionamento com os objetos/ mercadorias, destacados muito mais pelos seus aspectos de 

signos do que de fruição real, levando inclusive à geração de uma sociedade do desperdício.   
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Bauman, diante deste quadro, destaca particularmente a formação de novos 

consumidores como papel essencial da sociedade e, por conseqüência, sobre os processos dos 

valores sociais: 

 

A maneira como a sociedade atual molda seus membros é ditada 
primeiro e acima de tudo pelo dever de desempenhar o papel de 
consumidor. A norma que nossa sociedade coloca para seus membros 
é a da capacidade e vontade de desempenhar este papel (BAUMAN, 
1999, p. 88). 

 

Porém, a experiência do consumo – desejada por tantos - é uma vontade 

distante para a maioria da população mundial: 80% da produção e do consumo, de modo mais 

absoluto, se concentram em países com menos de 20% da população mundial11. Em uma 

outra perspectiva, também desfavorável em relação à inclusão econômica das pessoas, os 

indicadores de consumo cresceram em praticamente todo o mundo, tendo saltado de US$ 4,8 

trilhões na década de 60 para algo em torno a US$ 20 trilhões, em 90. Porém, cerca de 21 

países apresentaram reduções em seu IDH12, apenas na década de 90.  Os publicitários dos 

anos 7013 afirmavam que a propaganda era um forte instrumento de inserção social, 

colaborando com a motivação das pessoas a trabalharem mais para ganharem mais e poderem 

consumir. Canclini14, nos 90, também afirmou algo similar, preconizando que o acesso ao 

consumo dá a quem o consegue uma forte dimensão de cidadania. Porém, é só observarmos as 

estatísticas para percebermos que ainda há uma enorme distância entre o desejo de acesso e a 

real possibilidade de posse da maioria dos produtos e serviços oferecidos no mercado.  

Contundente também é a perspectiva de Debord, apontando que a sociedade de 

consumo espetacularizou-se, propondo o consumo do signo do signo, todos vazios, mortos, 

sem sentido, onde os consumidores perdem suas perspectivas humanas e tudo gira apenas em 

função do próprio consumo, e não mais da sociedade15. Mais ainda: abandona-se a passagem 

do Ser para o Ter, na prática destacando o Parecer. 

Debord aponta de forma muito crítica que este modelo espetacularizado é 

gerador de isolamento e separação, através de produtos e serviços (através do automóvel, da 

                                                 
11 Uniethos, 2004, p. 6 – apud SANTOS (fronteiras, p. 225) 
12 Indice de Desenvolvimento Humano - desenvolvido pelo economista paquistanês Mahbub ul Haq (1990), e 
utilizado desde 1993 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (site 
http://www.pnud.org.br/idh, acessado em 14 de dezembro de 2007) 
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televisão etc.). O consumo e a imagem (representação reificada) destacam-se e ocupam o 

lugar do relacionamento, da ação direta, do diálogo. 

Assim como Baudrillard, Debord discute o fetichismo da mercadoria, como 

força que ocupa a vida social e constitui a economia política, “ciência dominante e ciência da 

dominação”: “O espetáculo é o momento em que a mercadoria ocupou totalmente a vida 

social (...). A produção econômica moderna espalha, extensa e intensivamente, sua ditadura” 

(Debord, 1997, p. 31).  

A abundância da produção de mercadorias produz a preocupação da classe 

dominante com o proletário enquanto consumidor, criando o “humanismo da mercadoria”, 

encarregado do “lazer” do trabalhador. O consumo deve sempre aumentar, mas este aumento 

só é possível pelo motivo de que contém em si uma privação, “a privação tornada mais rica”. 

O consumismo derivado daí leva a uma “sobrevivência ampliada”, produzindo também a 

produção de pseudo-necessidades para garantir esse processo de expansão da produção e do 

consumo16.  

O sistema funciona não tanto pela mais-valia da mercadoria, mas pela mais-

valia estética do signo, diz Baudrillard (2001). 

A relação de consumo não está de modo algum separada das relações de poder. 

O poder não é mais um poder ligado a produção de conformidades. Mas é um poder que tem 

por objeto de interesse a produção de subjetividades: o alvo não é mais “o sujeito verdadeiro, 

mas o processo de constituição do sujeito”. Ou seja, segundo ele ”o poder é a interferência 

contínua no processo de subjetivação”. Com isto, queremos dizer que na contemporaneidade, 

o desejo de performance é permanentemente atualizado no indivíduo, de modo que ele se 

torna um dos próprios agentes deste poder nas práticas cotidianas (na vida cotidiana). Para 

completar a questão do capitalismo/sociedade de consumo – é uma característica da sociedade 

de consumo não mais impor um modelo sobre os indivíduos, que tornam agentes do próprio 

poder, perseguindo o consumo: é a responsabilização indireta do indivíduo que se traduz no 

convite a uma maior consciência, o que parece enunciar uma tendência que extrapola o 

próprio discurso da mídia.  

Esta responsabilização do indivíduo é uma característica da sociedade de 

consumo, ou se preferirmos da sociedade de controle. Se na sociedade disciplinar, o indivíduo 

era confrontado com expectativas bastante explícitas às quais ele deveria conformar-se (o que 

implicou na produção de indivíduos dóceis), na sociedade de controle os espaços de poder são 

                                                 
16 VIANA, Nildo - idem 
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abertos e o indivíduo desempenha um papel ativo. Este papel fica mais explícito quando 

observamos o desejo de performance que ele próprio persegue sem notar que, com isso, torna-

se alvo deste mesmo poder: o indivíduo faz parte do mecanismo de controle do qual é vítima. 

Este desejo de performance faz com que ele acredite que tem condições e responsabilidade de 

agir sobre o mundo, sobre seu corpo, sobre sua finitude e felicidade. Ele acredita e a mídia 

fortalece sua crença. O consumo faz parte dos meios onde o indivíduo age em função de uma 

expectativa de melhorar o mundo (“ajudar crianças com câncer pode ser resolvido comprando 

uma camiseta”). Ou seja, de uma forma contraditória, este indivíduo – no cenário da 

sociedade de consumo – crê que tem em mãos as condições necessárias para intervenção em 

uma rede complexa de impactos sociais e ambientais, da  qual ele faz parte. Mas escapa-lhe 

permanentemente a percepção de uma cadeia histórica de apetites que o transcende, mas que 

ele ajuda a integrar: pode achar que contribui para uma causa, comprando um produto 

ecologicamente correto, ou atuando como voluntário, pode efetivamente fazer diferença, sem 

perceber a dinâmica que, como consumidor, ajuda a alimentar. 

Por fim, até mesmo antevendo a relação das empresas no chamado mundo 

globalizado, Debord aponta:  

A sociedade portadora do espetáculo não domina as regiões 
subdesenvolvidas apenas pela hegemonia econômica. Domina-as 
como sociedade do espetáculo. Nos lugares onde a base material ainda 
está ausente, em cada continente, a sociedade moderna já invadiu 
espetacularmente a superfície social. Ela define o programa de uma 
classe dirigente e preside sua formação. Assim como ela apresenta os 
pseudo-bens a desejar, também oferece aos revolucionários locais os 
falsos modelos de revolução (DEBORD, 1997, p. 39). 

 

A chamada globalização (ou mundialização), no final do século XX ganhou 

altíssima relevância, com o fim ou a diminuição de barreiras econômicas e políticas entre 

países, proporcionando mudanças significativas nos modelos de produção e de 

comercialização de produtos ao longo do mundo. Isto somado às novas condições de 

tecnologia de processamento e transmissão de informação e comunicação, vem promovendo 

alterações radicais em vários dos modelos vigentes de comunicação e de comércio. 

De todas as reflexões de Bauman sobre as novas relações sociais, políticas e 

econômicas, uma das primeiras e mais importantes foi sobre algumas decorrências desta 

chamada globalização, ou de como as fronteiras se tornaram “líquidas”, moldáveis segundo as 

pressões, e ao mesmo tempo bastante adequadas ao universo da sociedade de consumo, dadas 

as condições de consumo segundo códigos mais flexíveis, sem precisar buscar coerências 

históricas ou esquemas rígidos. Aberto a um universo de estímulos em volume e pressão 
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nunca antes percebidos historicamente, a parcela de consumidores que possui condições de 

acesso demonstra uma enorme avidez de consumo. E, se por um lado a maioria dos produtos 

hoje podem oferecer características e desempenhos semelhantes, por outro os especialistas em 

mercado buscam promover diferenciação através do design e da percepção das marcas, para 

uma população já mais experiente nas relações de consumo, e que se mostra ainda mais aberta 

a novas propostas de consumo, advindas principalmente pelos meios de comunicação e, mais 

diretamente, pela publicidade. O que pode ser caracterizado como uma “visão líquida” do 

processo mercadológico. 

Exemplo recente (julho de 2007) foi o “relançamento” de um modelo de 

refrigerador pela maior fabricante brasileira (de origem norte-americana). Diante de um 

modelo antigo, e oneroso para ser produzido, os especialistas da empresa fizeram uma revisão 

de processos e materiais, buscando minimizar ao máximo os custos de produção sem perda 

significativa de performance. Por outro lado, a equipe de desenho industrial entrou em cena e 

deu-lhe uma aparência mais contemporânea, segundo os critérios deste mercado. Modelo 

voltado para população de baixa e média renda, tornou-se o mais importante produto para a 

empresa, em faturamento, no ano.  

 

2.2 A publicidade como articuladora e legitimadora de sentidos na sociedade de 

consumo 
A publicidade revela-se talvez como o mais notável meio de 
comunicação de massas de nossa época... ao falar de qualquer 
objecto, os glorifica virtualmente a todos... Cada imagem e cada 
anúncio impõem o consenso entre todos os indivíduos virtualmente 
chamados a decifrá-los, ou seja, depois de descodificarem a 
mensagem, a aderir automaticamente ao código em que ela for 
codificada  (BAUDRILLARD, 1995, p. 131). 

 

Se a economia do consumo precisava de um ativador, este papel foi designado 

principalmente à publicidade, percebida no Brasil, desde os anos 50, como um dos principais 

instrumentos da ativação da chamada economia de mercado: 

Revela-se a propaganda (...) um símbolo da abundância de produtos e 
serviços que o progresso tecnológico colocava diariamente à 
disposição de todas as classes... Sustenta o crescimento com a procura 
incessante de novos consumidores para produtos não essenciais, cada 
vez mais sofisticados. Cria a idéia de status (SANT´ANNA, 1995, p. 
50) 
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Conforme Bordieu nos mostra, existem leis que estão nas entrelinhas de uma 

gramática de enunciação. Entendendo tais leis, que emanam desta gramática, pode-se dominar 

melhor a estratégia enunciativa. Deste modo, Bordieu nos diz que “é preciso conhecer as leis 

de formação do grupo de locutores” o que nos remete a uma comparação bastante plausível no 

que diz respeito aos publicitários, no jogo cotidiano de construção do sentido a partir dos 

signos que manipula.  

Diante dos desafios para fazer rodar cada vez mais veloz esta roda da 

economia, a publicidade ganhou espaço diferenciado nos meios de comunicação, como seu 

mais eficiente ativador, ou como já enfatizava Baudrillard - de criação para si da lógica do 

signo referendando o próprio signo, da inserção que se representa em si mesma, com o 

consumo se tornando a conseqüência e a causa deste mesmo ato, que se alimenta, se auto-

significando. A publicidade, nesta lógica, é a ativadora das representações sociais, a 

facilitadora do acesso à sua própria dinâmica do consumo. 

No Brasil, “propaganda é sinônimo de publicidade e aplica-se a todas as 

formas de divulgação paga por um patrocinador e por este identificada” (GRACIOSO, 1995, 

p. 20). Segundo o Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária, “a publicidade 

situa-se no contexto comercial e seu objetivo central é promover o consumo de produtos e 

serviços” (art. 8º., 1978, p. 19). A propaganda é percebida pelos seus defensores como “um 

fenômeno econômico e social capaz de influenciar e modificar os hábitos de uma população 

em seu conjunto” (SANT´ANNA, 1995, p. 5) , “espelho da sociedade” (RAMOS, 1987, p. 

12), “... é indisfarçável esse caráter sedutor da publicidade, a sua mística de sucesso ou o seu 

tecido de ilusões.... precisamente por isso, o muito de positivo ou cor-de-rosa de seus apelos... 

uma pausa ou respiração na asfixia da grande cidade... a glamourizada recriação do dia-a-dia” 

(p. 15). “A publicidade é um exemplo notável de discurso persuasivo, com a finalidade de 

chamar a atenção do público para as qualidades deste ou daquele produto/ serviço... Seu 

objetivo preclaro não é apenas informar, mas informar e persuadir...” (CARRASCOZA, 1999, 

p. 18).  

Por outro lado, sua crítica também é muito severa: 

Depois da verdade, a publicidade. Em todo o domínio dos meios de 
comunicação, a publicidade é um dos fenômenos mais enigmáticos. 
Como podem bem situados membros da sociedade ser tão estúpidos 
para dar tanto dinheiro à publicidade, para confirmar sua fé na 
ignorância dos outros? (LUHMANN, 2005, p. 83). 
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Em função de visões críticas mais agravadas, e de dificuldades econômicas 

mais complexas, desde os anos 80, a publicidade comercial mais ocidental tem buscado 

ampliar seu escopo. É desta época a expressão Comunicação Integrada com o Mercado, 

visando promover esforços organizados e contínuos entre todas as ferramentas de 

comunicação de marketing (PREDEBON, 2004, introdução). Ao mesmo tempo, entende-se 

um consumidor mais experiente em relação aos processos de seleção e compra, e a produtos 

cada vez mais parecidos, com funções e atributos de design muito similares, ganhou destaque 

os esforços mais concentrados sobre a marca, denominados Propaganda Institucional.  

Segundo Gracioso (1995, p. 20 e seguintes), Propaganda Institucional é parte 

do mix de comunicação da empresa, junto com a mercadológica. Nos Estados Unidos e outros 

países, a expressão mais empregada é Propaganda Corporativa, sinalizando seu papel mais 

estratégico e de longo prazo para a empresa.  

Como todas as formas de propaganda, a Institucional tem por função 
influir sobre o comportamento das pessoas, através da criação, 
mudanças ou reforço de imagens e atitudes mentais.... procura 
informar, persuadir e predispor favoravelmente as pessoas, em 
relação ao produto, serviço, marca ou instituição patrocinadora... Não 
consiste em vender.... Consiste na divulgação de mensagens pagas e 
assinadas pelo patrocinador, em veículos de comunicação de massa, 
com  o objetivo de criar, mudar ou reforçar imagens e atitudes 
mentais, tornando-as favoráveis à empresa patrocinadora 
(GRACIOSO, 1995, p. 23 e 24). 

Gracioso ainda destaca que a idéia de que a propaganda institucional, por si só, 

possa criar ou mudar a imagem de um empresa, ou uma marca, é pura fantasia (p. 27). Ela 

pode proporcionar uma alavancagem. Mas a imagem empresarial depende de como a 

organização é percebida. Segundo Gracioso, esta percepção depende como a organização se 

comunica. Esta comunicação se faz através de quatro grandes pontos: 

a) produtos e serviços; 

b) relação com fornecedores, revendedores e funcionários; 

c) nível de integração em sua comunidade; 

d) consciência política e social; 

e que tudo isto é decorrência da Missão Estratégica da empresa, e de como esta organização 

está buscando se posicionar no mercado.   

Vale a pena recuperar o conceito original da Propaganda Institucional. Surgida 

e derivada das Relações Públicas, no Brasil tem sua proposição de forma relativamente 

ambígua, tendo sido comum encontrar agências de propaganda, agências de comunicação 
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corporativa e agências de relações públicas propondo e realizando Propaganda Institucional. 

Porém, não cabe aqui esta discussão de papéis, mas sim a visão de participação em um todo 

(comunicação integrada) e participante de um processo de construção de imagem que vem 

ganhando relevância social e mercadológica, diante das novas cobranças de postura 

empresarial na sociedade.  

Sabemos hoje que as empresas são mais competitivas no mercado 
quando atrelam transparência às práticas cotidianas da produção. 
Desta forma, elas podem chegar aos públicos necessários sem fazê-los 
cair em uma série de armadilhas de falso marketing, o que, como 
sabemos, afasta em vez de aproximar (FREITAS, 2004. p. X)17.  

 

Diante de uma sociedade que aponta para demandas mais complexas, que 

aponta para novas posturas das organizações diante de seus públicos e que cobra 

mercadologicamente uma coerência mais ampla entre discurso organizacional e práticas (não 

apenas comunicação), com certeza destacam-se algumas premissas: 

a) a publicidade institucional ganhará peso continuamente em sua missão de reforçar 

percepção de marca, porém ela não é a única responsável pela imagem da organização; 

b) a marca precisará cuidar de suas relações com os diversos públicos de maneira muito sólida 

e integrada, para que sua imagem seja percebida coerentemente; 

c) a publicidade como foco em mercado deverá contar com o peso da imagem institucional, e 

precisará ter consciência de que também está trabalhando para ela; 

d) à publicidade institucional será cobrada uma transparência maior em suas expressões; 

e) à publicidade mercadológica parece ser permitido um uso mais acentuado dos elementos 

retóricos e das ênfases típicas da publicidade (as expectativas e níveis de crítica parecem não 

ser homogênas nos dois casos);  

f) as agências ou responsáveis pela elaboração dos materiais precisam estar cientes desta 

diferenciação, não parecendo ser adequado o uso do mesmo tipo de construção de discursos; 

apesar de complementares, são esforços diferentes; 

g) a comunicação com foco na sociedade (institucional) exige um tipo de preocupação com 

um possível amplo espectro de públicos, enquanto a comunicação mercadológica parece ser 

focada essencialmente para um só público; 

h) as peças e campanhas criadas receberão avaliações distintas dentro do campo, seja entre os 

pares ou seja nas avaliações formais (como premiações);        

 

                                                 
17 FREITAS, Ricardo – introdução ao livro de SANTOS, L.L (org) – Com credibilidade não se brinca – a 
identidade corporativa como diferencial nos negócios – São Paulo: Summus, 2004. 
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2.3 Publicidade e meio ambiente: discursificação da sustentabilidade e padrões de 

carbonização no eixo produção/ consumo   

Apesar de existirem publicações desde os anos 6018 apontando os riscos deste 

perfil de produção e consumo, somente com as contínuas atuações de Organizações Não 

Governamentais e da mídia jornalística, nos anos 90 ganhou destaque na imprensa a temática 

da Responsabilidade Social e Sustentabilidade. De certa forma, a internacionalização de uma 

série de empresas colaborou com este fenômeno, posto que, por exemplo, para uma empresa 

comercializar seus produtos na Alemanha (onde a consciência ambiental19 e a legislação são 

mais atentas a estas questões), ela precisa buscar comprovar que respeita os códigos de 

conduta estabelecidos para aquele setor de indústria, no mundo todo.  Essa prática acabou 

promovendo que as empresas divulgassem mundialmente seus esforços relacionados a 

Responsabilidade Social e Sustentabilidade. 

De todo forma, é preciso enfatizar que - diante desta nova fase de relações - o 

consumo concentra-se fortemente apenas nas regiões com condições em que possa acontecer, 

mas distribui a todos suas conseqüências, caracterizadas fortemente (mas não exclusivamente) 

na questão ambiental. Que pode ser assim resumida: “A humanidade caminha para um beco 

sem saída. Se o atual ritmo de exploração do planeta continuar, em um século não haverá 

fontes de água ou de energia, reservas de ar puro nem terras para agricultura em quantidade 

suficiente para a preservação da vida. Hoje, mesmo com metade da humanidade situada 

abaixo da linha de pobreza, já se consome 20% a mais do que a Terra consegue renovar. Se a 

população do mundo passasse a consumir como os (norte) americanos, seriam necessários 

mais três planetas iguais a este para garantir produtos e serviços básicos como água, energia e 

alimentos para todo mundo. Como é evidentemente impossível arranjar mais três Terras, nem 

os americanos poderão continuar com o mesmo modelo de consumo, nem a população 

mundial poderá adotá-lo”20.  Enfim, um quadro por si só alarmante, causado não apenas pelo 

modelo de industrialização, mas principalmente de consumo: 

                                                 
18 Aponta-se que o livro Primavera Silenciosa, de Rachel Carson (1962) foi a primeira obra a denunciar que o 
uso indiscriminado de pesticidas era extremamente perigoso, e não “uma benção da ciência para solucionar o 
problema da fome” (KLINTOVITZ, J., APOCALIPSE JÁ, in Rev.VEJA, Ed Abril ,ed. 1961, 21.06.2006,  p. 74) 
19 É processo de formação e informação social orientado para: (a) desenvolvimento de consciência crítica sobre a 
problemática ambiental, compreendendo como crítica a capacidade de captar a gênese e a evolução dos 
problemas ambientais, tanto em relação aos seus aspectos biofísicos quanto sociais, políticos, econômicos e 
culturais, (b) o desenvolvimento de habilidades e instrumentos tecnológicos necessários à solução dos problemas 
ambientais, (c) o desenvolvimento de atitudes que levem à participação das comunidades na preservação do 
equilíbrio ambiental (Proposta de Resolução Conama n.º 02/85).  
Fonte: http://www.sustentabilidade.org.br/doku.php?id=portug:redesustent:conceitos:conceitos 
 
20  Instituto AKATU -  http://www.akatu.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=9 
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A globalização econômica está contribuindo para a instabilidade 
climática global ao promover um modelo de desenvolvimento com 
uso intensivo de energia e orientado para exportações. O Efeito Estufa 
provocado pelo homem é causado principalmente pela emissão de 
CO2, clorofluorcarbonetos (CFCs), halogênios, metano, óxivos de 
nitrogênio e hidrocarbonetos. Além de desestabilizar o clima, os 
CFCs e os halogênios também destroem a camada de ozônio, manto 
protetor que cerca a Terra e filtra a radiação ultravioleta do sol  
(SHIVA, 2004, P. 167).     

 

Segundo dados do IPCC21, “a combinação das mudanças climáticas com a 

destrutiva presença humana deve vencer a capacidade dos ecossistemas de absorverem os 

impactos – e a conta, como de costume, será cobrada das populações mais pobres” 22. Seus 

impactos mais imediatos estão por conta da questão climática: como o aquecimento global23, 

marés sobem e colocam em risco a existência de cidades ao nível do mar; as temperaturas se 

radicalizam, com mínimas e máximas tendendo aos extremos; áreas até então tidas como 

seguras começam a ser devastadas por ciclones e furacões. Porém, estes extremos talvez não 

sejam os piores dados, apesar de mais dramáticos: a variação no regime de temperaturas altera 

o regime de chuvas, e por conseqüência o ciclo da flora. Áreas agricultáveis produtivas 

podem perder sua capacidade, até mesmo desertificando-se. E isto pode significar o 

agravamento de um novo movimento, que são os exilados ambientais (calcula-se que somente 

na África Subsaariana, cerca de 100 mil pessoas serão obrigadas a partirem, por falta de 

condições de sobrevivência mínima em sua terra natal), que formarão os novos contingentes 

de pessoas abaixo da linha da pobreza buscando se adaptar para sobreviver em situações 

absolutamente fora de suas realidades, como a vida dos grandes centros urbanos.   

 
                                                 
21 O IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática) é um painel de cientistas, formado pela ONU, 
que analisa relatórios de 29 mil séries de dados de observações, contidas em 75 estudos científicos, realizados 
continuamente. 
22 CANÔNICO, M.A., “Pobres já pagam conta do clima, diz painel”, in Folha de São Paulo, caderno Ciência, 7 
de abril de 2007, pág. A 16.  
23 Fenômeno relacionado ao efeito estufa. Os raios solares atravessam a atmosfera e rebatem sobre a superfície 
da Terra, mas o calor fica preso pela camada de gases que paira sobre o planeta. Sem esse efeito, a Terra seria 
gelada, sem condições de manter os seres vivos tal qual os conhecemos. Dessa forma, a temperatura do planeta 
tem se mantido relativamente constante durante milênios. Contudo, verifica-se um aumento sem precedentes dos 
gases da atmosfera nas últimas décadas, especialmente do gás carbônico (CO2). Há divergências nas opiniões de 
pesquisadores sobre as causas, alguns atribuindo a um ciclo natural milenar do planeta, outros à ação humana. 
Seja como for, é fato que toneladas desses gases são lançados anualmente devido a queimadas e à utilização de 
motores a combustão. Em conseqüência, vem ocorrendo um aumento gradativo da temperatura média do planeta, 
o chamado aquecimento global. Esse aumento de temperatura tem sido associado a mudanças climáticas, 
aumento da freqüência e intensidade de furacões, ondas intensas, incêndios, degelo, secas e elevação do nível de 
oceanos. 
Fonte: http://www.sustentabilidade.org.br/doku.php?id=portug:redesustent:conceitos:conceitos 
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O livre comércio global provocou destruição ambiental no mundo 
inteiro, em padrão assimétrico.  A economia internacional é 
controlada pelas empresas do Norte, que exploram cada vez mais os 
recursos do Terceiro Mundo em suas atividades globais... As 
indústrias famintas de recursos e de poluição intensiva estão sendo 
transferidas para o Sul, por meio da economia do Livre Comércio 
(SHIVA, 2004, p.164 e 165).  

 

Ao tratarmos da sociedade do consumo, parece sempre acentuar-se uma 

percepção de que estamos falando apenas do consumo dos produtos finais, dos produtos e 

serviços acabados e entregues ao usuário final. Porém, por detrás de cada produto final, há 

uma cadeia de produção, envolvendo todos os fabricantes, trabalhadores, distribuidores e 

revendedores destes produtos, que necessitam também do consumo de matérias primas e de 

elementos de produção e de serviço para existir. Em economia, estes elementos são 

denominados como Insumos, e são os elementos do consumo muitas vezes invisível, 

escondidos por detrás de cada produto. 

A sociedade capitalista, desde a revolução industrial ao final do séc. XIX, 

definiu seu modelo de insumos derivados direta ou indiretamente, ou até mesmo conduzidos 

por uma matriz energética à base de petróleo, mas que rapidamente também se tornou fonte 

de numerosos outros insumos, como o plástico, os fios sintéticos etc.. Um exemplo bastante 

ilustrativo desta condição está auto referendado em um anúncio publicitário da Petrobrás, cujo 

título destacava: “PENSE NUMA COISA QUE VOCÊ TENHA EM CASA E QUE NÃO 

SEJA DERIVADA DE PETRÓLEO. PENSOU? AH, TÁ. E COMO FOI QUE ELA 

CHEGOU NA SUA CASA?”24   

E estes em relação ao Meio Ambiente25, onde já ficou demonstrada a relação 

direta de causalidade de danos nas condições ambientais, mas ainda não de tamanho nem de 

conseqüências dos impactos (porém, tomando o que aparenta obter maior reputação, do IPCC, 

ela é grande). Por fim, falta destacar o seu aspecto mais novo, ainda pouco estudado, que é a 

relação da Publicidade com o Meio Ambiente. Isto é, se por um lado esta Publicidade é a 

ativadora de um processo contínuo de alimentação da sociedade de consumo, com todos os 

requisitos de aceleração de consumo, descarte precoce e aparente reforço das representações 

sociais, acima e além do real utilitarismo dos produtos e serviços, por outro lado tem se 
                                                 
24 Anúncio da Petrobrás, veiculado na revista Carta Capital, ed. Confiança, , ed. 389, de 2006, p. 46 e 47. 
25 “... um conjunto de fatores naturais, sociais e culturais que envolvem um indivíduo e com os quais ele interage, 
influenciando e sendo influenciado por eles” (LIMA-E-SILVA in TRIGUEIRO, André, Meio Ambiente no 
Século XXI, 2005, p. 77).  
Fonte: http://www.sustentabilidade.org.br/doku.php?id=portug:redesustent:conceitos:conceitos 
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destacado nos últimos tempos uma determinada presença na mídia de anúncios publicitários 

utilizando aspectos de destaque destas condições ambientais, como elementos de 

argumentação em favor de suas marcas anunciantes. 

Sem medo de erro ou inferência, pode-se afirmar que, nos últimos 5 anos e 

mais particularmente nos últimos dois anos, os temas de Responsabilidade Social 

Empresarial, Sócio-Ambiental e Sustentabilidade ganharam destaque nas principais mídias 

mundiais, inclusive as brasileiras. Para tanto, basta destacar que os temas Aquecimento 

Global e Meio Ambiente foram quatro vezes matéria de capa de duas das principais revistas 

semanais brasileiras, em menos de um ano26. Cotidianamente, vem ocorrendo um aparente 

crescimento na divulgação mais constante de dados científicos das questões ambientais e 

sociais, e principalmente as catástrofes climáticas, como o furacão Katrina em New Orleans, 

nos Estados Unidos, que devastou grande parte da cidade, em 200527; ou o ciclone extra-

tropical Catarina, que teve, principalmente, ação similar a um furacão nível 1 (o menor) sobre 

o litoral de Santa Catarina, destruindo mais de 20 mil casas, em 2004 (esta região, 

historicamente, jamais sofreu com fenômenos similares)28, entre tantos outros fenômenos, 

como desertificação, maior número de incêndios florestais, excesso de calor ou de chuvas (em 

períodos e volumes também que nunca ou raramente foram registrados). E, como já 

destacamos, os cientistas, apesar de ainda não proferirem um consenso, já assumem que cerca 

de dois terços destes eventos foram gerados pela ação humana. E mesmo quem não concorda, 

admite que o homem, no mínimo, acelera o processo29.   

Por outro lado, começam a surgir de maneira mais concreta, os chamados 

consumidores conscientes, que procuram fazer suas escolhas de consumo a partir das práticas 

percebidas das organizações, isto é, a partir de sua reputação. No final de 2006, a revista 

Consumidor Moderno promoveu – com a TNS/ Interscience – uma pesquisa30, que apontou os 

seguintes resultados: a) 51% dos entrevistados consideram a responsabilidade sócio 

ambiental31 um fator importante na sua decisão de compra de produtos e serviços; b) 

                                                 
26 26 ALERTA GLOBAL, Revista Veja, 30.12.2006; PENSE VERDE, Revista Época, 16.10.2006; O 
MUNDO VAI ACABAR?, Revista Época, 05.02.207; ISTO PODE ACONTECER?, Revista Época, 
02.04.2007. 
27 http://txt.estado.com.br/editorias/2006/02/25/int47027.xml 
28 http://www.apolo11.com/furacao_catarina.php 
29 FRANCO, Edson.  Fogo de chão, in Revista Galileu, p. 31 e seguintes, Rio de Janeiro: Ed. Globo, 
junho 2006.  
30 VOLTOLINI, R. – O consumidor de olho na ação da empresa – in GAZ. MERCANTIL, 27.02.2007. p. A 20, 
São Paulo 
Matéria indica que foram ouvidas mil pessoas, em quatro capitais brasileiras. 
31 É a atitude que se manifesta por meio de práticas cujos indicadores evidenciam (a) o favorecimento da 
sustentabilidade das pessoas, (b) a promoção do desenvolvimento sustentável das organizações e © a opção pelo 
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qualidade, atendimento e preço ganharam a companhia de preocupações sociais e ambientais 

da empresa (e propaganda séria e comprometida) como atributos de diferencial ético; c) 17% 

afirmam escolher uma empresa por causa da responsabilidade sócio ambiental. Em resumo, o 

que antes estava na esfera do discurso institucional distante, hoje já se aproxima do público 

consumidor. 

Se por um lado, conforme já apontamos, a perspectiva da discussão é 

complexa, com seu princípio no modelo de sociedade de consumo construída ao longo do 

tempo, destacando-se aí duas de suas muitas características: a) um modelo de economia 

baseada no consumo crescente e voltado a um contínuo descarte; b) um modelo baseado em 

matriz energética carbonizada, principalmente à base de petróleo e de outras fontes poluentes 

e não renováveis; por outro lado, determinados setores da Sociedade Civil vêm se 

manifestando de forma cada mais presente, através de grupos de pressão para a criação de 

legislação mais rigorosa, e através da constante aparição nos meios de comunicação, 

buscando até mesmo propor a alteração de hábitos de compra e consumo. Há mais de 5 anos, 

praticamente estas questões não eram “manchetes de jornal”, exceto algumas raras aparições 

de organizações não governamentais (ONGs), que - de quando em quando -conseguiam 

destaque nas mídia para preconizar suas mensagens de alerta a esta situação (destacam-se aí 

organizações como o Greenpeace, grupo internacional de pressão e conscientização que atua 

na denuncia destes modelos insustentáveis de produção e consumo, e que – em seu primeiro 

momento de exposição – teve marcante uso de ações de “guerrilha”, como a interceptação de 

barcos em frente às baleias caçadas predatoriamente por companhias pesqueiras, ou a invasão 

e liberação de animais de núcleos de melhoramento genético, ou ainda a destruição de campos 

de desenvolvimento de plantas transgênicas, como o milho e a soja, fatos que foram 

trabalhados por eles para serem multiplicados para todo o mundo). 

Em função de uma série destas pressões sociais, surgiram e ganharam destaque 

conceitos envolvendo as pessoas físicas (enquanto consumidoras) com o chamado Consumo 

Consciente32, quanto das pessoas jurídicas, quase sempre definidos como Responsabilidade 

                                                                                                                                                         
uso de tecnologias mais econômicas e menos impactantes, tendo em vista políticas de (re)inclusão social e 
melhoria da qualidade de vida no planeta.  
Fonte: http://www.sustentabilidade.org.br/doku.php?id=portug:redesustent:conceitos:conceitos 
 
 

32 Veja este trecho da definição do movimento AKATU para o consumo consciente: “Nesse processo, 
o consumidor consciente tem um papel fundamental. Nas suas escolhas cotidianas, seja na forma como 
consome recursos naturais, produtos e serviços, seja pela escolha das empresas das quais vai comprar 
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Social Empresarial e Desenvolvimento Sustentável, Sustentabilidade ou ainda Consumo 

Sustentável. Para tanto, é fundamental buscarmos suas definições essenciais, a saber: 

Responsabilidade Social Empresarial, segundo a definição preconizada pelo Instituto Ethos, 

“é a forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com todos os 

públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais 

compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos 

ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a 

redução das desigualdades sociais”33; Desenvolvimento Sustentável é aquele que satisfaz as 

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

suas próprias necessidades34.  E, por fim, Sustentabilidade Empresarial significa “assegurar o 

sucesso do negócio a longo prazo e ao mesmo tempo contribuir para o desenvolvimento 

econômico e social da comunidade, um meio ambiente saudável e uma sociedade estável. A 

sustentabilidade tem três amplos componentes, geralmente descritos como 'as pessoas, os 

lucros e o planeta' (people, profit and planet) ou seja, os aspectos 'sociais, econômicos e 

ambientais’. A necessidade de as empresas darem conta dessas três dimensões tem sido 

resumida no conceito do triple bottom line. Além desses três componentes, há ainda outro 

elemento no processo para a sustentabilidade que diz respeito à responsabilidade 

(accountability), à transparência e ao envolvimento com os stakeholders”35.  

A complexidade desta discussão não pode ser simplificada: sustentabilidade 

não é apenas tomar conta da questão ambiental na cadeia produtiva. Ela se estende, 

assumindo sua responsabilidade quando entende seu papel e promove a possibilidade de 

sustentabilidade sócio-econômica também nas regiões empobrecidas (estímulo à produção 

local, com uso de matérias primas nativas, com base em exploração extrativista não predatória 

etc.). Segundo especialistas desta área, as organizações podem atuar em três macro níveis de 

conscientização de consumo sustentável: a primeira, mais imediata, combatendo desperdício e 

buscando a reciclagem ou reuso de insumos (como a água); a segunda, quando as empresas 

iniciam mudanças formais em seus modos de produção e partilham tecnologias e resultados 

com fornecedores, clientes e governos; e no terceiro e ideal nível, quando elas conseguem 
                                                                                                                                                         
em função de sua responsabilidade social, pode ajudar a construir uma sociedade mais sustentável e 
justa.” In http:// www.akatu.org.br/ cgi/cgilua.exe/ sys/start.htm?sid=9 

33 http://www.ethos.org.br/DesktopDefault.aspx?TabID=3344&Alias=Ethos&Lang=pt-BR 
34 Comissão Brundtland –   www.brundtlandnet.com/brundtlandreport.htm 
35 Sustain Ability  – www.sustainability.com Veja também http://www.uniethos.org.br/ 
DesktopDefault.aspx?TabID=3993&Alias=Uniethos&Lang=pt-BR;  também importante é a definição de 
Stakeholders, ou principais públicos de relacionamento de uma organização, como os públicos com quem a 
organização precisa sempre estar dialogando, para ter legitimidade social. 
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efetuar relacionamentos inteligentes, “a partir de seu próprio negócio, entre redução de 

impacto ambiental e desenvolvimento socioeconômico de comunidades” (SANTOS, 2005, p. 

229).  

E é neste ponto crítico que o elemento Publicidade se insere. O discurso da 

Responsabilidade Sócio-Ambiental (termo a partir de agora utilizado em síntese aos termos 

Responsabilidade Social Empresarial, Sócio-Ambiental e Sustentabilidade), tem sido usado 

pela publicidade institucional e mercadológica com relativa constância nestes últimos 5 anos, 

com elevado acréscimo nos últimos dois anos, em simultaneidade com o ganho de espaço do 

tema na agenda jornalística36. Gracioso (1995) já preconizava que, diante das novas condições 

de processos de comunicação das empresas no mercado, não haveria mais a até então 

propalada acentuada diferença entre a Publicidade Institucional e a mercadológica, no fundo 

existindo “vasos comunicantes” entre todos os esforços de comunicação, sejam focados em 

imagem ou demandas de mercado. 

A Propaganda Institucional, quando busca atingir públicos mais amplos e 

diversificados, com interesse mais amplo de relacionamento social, costuma evidenciar 

aspectos que considera relevantes de sua atuação, seja no modelo de gestão da produção, seja 

na atuação direta em comunidades e grupos de interesse (investimento social privado). O fato 

essencial deste estudo é que, diferente de há poucos anos, hoje existe um acentuado volume 

de publicidade institucional das organizações preconizando sua responsabilidade social 

ambiental.  

Este estudo parte da premissa de que sempre haverá um determinado 

distanciamento entre a realidade da organização e os conteúdos propostos em sua publicidade, 

característica intrínseca à publicidade em si, que busca valorizar aspectos percebidos pela 

organização como de relevância para seu público potencial consumidor, também chamado de 

focalização (VERON, 2005, p. 265). Este estudo quer entender o processo e as motivações do 

grupo de profissionais envolvidos em sua produção, visando perceber se – neste momento – 

tais condições de produção podem interferir no produto final da emissão, para além das 

discrepâncias já identificadas entre discurso e o modo de produção e consumo das 

organizações. Aqui, há fortemente a utilização inerente do conceito de Campo, segundo a 

definição de Bourdieu (ver BARROS, 2003), apontando que há um espaço profissional onde 

                                                 
36 Em minha pesquisa sobre mídia impressa com revistas semanais de informação (Veja, Carta Capital e Época), 
reunidas desde janeiro de 2006, é praticamente inexistente a semana onde não haja pelo menos um anúncio 
institucional se apropriando da temática, veiculado em pelo menos uma das revistas.  
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existem regras claras, domínios e processos (habitus) e mais ainda, troféus a serem 

conquistados entre os pares profissionais.   

Em pesquisa exploratória sobre a publicidade institucional (revistas semanais, 

dois anos de coleta, acima de 200 peças analisadas), levantou-se claramente que os anúncios 

realizados utilizando a esfera da responsabilidade sócio ambiental podem ser divididos em 

duas grandes categorias: 

a) anúncios realmente institucionais, 

b) e anúncios de produtos ou serviços com aspectos de institucionalidade em destaque, como 

argumentos de persuasão imediata. 

Nos anúncios com foco institucional, pode-se dividi-los de várias formas, dada 

a grande diversidade, porém cabe uma proposição: 

a) os que falam de si e dos seus (processos, produção, produtos, funcionários...); 

b) os que falam dos seus próximos (apoios, patrocínios, projetos...) 

E nos anúncios com foco mais mercadológico, é comum encontrarmos: 

a) os que contam de seus esforços para que seus produtos respondam também às questões de 

RSA; 

b) os que convocam o cliente à ação (compre e ajude, use e colabore...), transferindo de certa 

forma o possível benefício proposto; 

 

Na perspectiva de conteúdos, expõem-se quase sempre: 

 

a) a questão ambiental da produção (a matéria prima, o processo, o resíduo fabril...) 

b) a questão ambiental do produto (a matéria prima e seus benefícios para o usuário e para a 

comunidade/ ambiente...) 

c) as questões de responsabilidade social (relacionamento e benefícios aos funcionários; 

relacionamento com fornecedores e parceiros para desenvolvimento de soluções boas para 

todos) 

d) os esforços de investimento social privado (apoios, patrocínios, atuações com comunidades 

ou grupos...) 

e) valorização do sentimento regional e/ou nacional (pessoas, folclore, ambiente...) 

 

O formato padrão para os anúncios em revistas semanais é página dupla. 

Destaca-se também páginas simples (raríssimos são menores que isto); alguns com diversas 

páginas, duplas ou seqüentes. Praticamente 100% com uso de imagens e cores. 
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As imagens mais clichês são: 

a) planta fabril – vista aérea – grandiosa – ambiente em torno limpo e preservado; 

b) funcionários felizes; 

c) cenas de fauna e flora preservadas (estética próxima dos calendários mais tradicionais) 

d) crianças felizes, arrumadas, atuando nos projetos ou recebendo apoio (escola e esporte); 

 

Conceitos/ argumentos: 

a) em todos, institucionais ou mercado, o uso dos conceitos de gestão transparente, ganhos de 

eficiência e compromisso com o (meio) ambiente. A empresa sempre foi voltada a este tipo de 

gestão e compromisso, desde a época que não se falava nisto... 

b) se você comprar/usar, nós iremos ajudar... 

c) se você usar nosso produto, compensa a necessidade de fazer pessoalmente algo. 

Inspirado nesta metáfora, mesmo entendendo que sejam dois processos de 

geração de conteúdo bastante diferentes, surgiu a questão essencial desta pesquisa, que é a 

verificação do “processo de fazer” e quais são as maiores influências sofridas pelos 

profissionais, no momento da produção da peça, a partir de uma síntese da demanda da 

empresa cliente. Neste ponto, a questão fundamental é: em que medida a publicidade 

institucional das organizações, notadamente com ênfase nestes aspectos de responsabilidade 

sócio-ambiental, reflete com precisão a realidade das organizações que ali busca representar? 

Similar ao newsmaking, haverá um admaking37? Se sim, este modo de interferência é 

percebido pelos participantes do processo? Quais são os principais atores neste processo e 

quais são as suas motivações explicitadas? Este interferência surge até mesmo na proposição 

de uso dos conceitos de Responsabilidade Sócio-Ambiental ou ele é demandado pela 

empresa? Quais são as fontes de alimentação conceitual dos profissionais envolvidos com esta 

temática? Ao final, eles percebem que o produto final de sua elaboração responde às 

condições essenciais solicitadas pela empresa, ou entendem a possível acentuação de 

diferenciação entre o solicitado como discurso e o efetivamente veiculado? 

Por fim, e como um novo passo para uma nova pesquisa, mas que já pode se 

iniciar aqui, levanta-se a seguinte hipótese: se a publicidade afirma que se alimenta do 

cotidiano, e esta alimentação é muitas vezes efetuada através da mídia jornalística, é possível 

                                                 
37 O termo ADMAKING, quando inserido nas plataformas de busca dos serviços disponíveis na Internet 
(Google, Yahoo etc.) apenas revela uma espécie de serviço de elaboração de peças publicitárias, a serem 
veiculadas no próprio ambiente da internet, a ser produzido pelo próprio usuário demandante, ou o processo de 
encomenda de uma peça. Não há sentido explícito similar ao que aqui propomos. 
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levantar a hipótese que exista uma sobreposição entre o perfil do newsmaking com o do 

admaking, por causa da possível interferência. 

 

3 Condições de produção do discurso publicitário: a emergência do admaking 

 

3.1 O discurso midiático e o modelo do newsmaking 

 

Sobre as condições de produção do discurso jornalístico, muitas coisas foram 

escritas, constituindo uma produção acadêmica reconhecida pelos pares e bastante difundida. 

O mesmo não acontece com a publicidade. Basicamente, os estudos sempre se preocuparam 

com seus impactos e seu papel no contexto da sociedade de consumo, de modo que a questão 

da lógica enunciativa, no que concerne aos estudos da publicidade, foi sempre relegada ao 

segundo plano.  

Esta ênfase no receptor talvez se explique pelo próprio sentido da publicidade, 

na relação com a cultura, levando-se em conta o espaço que ocupou como sistema de 

decodificação social. Este aspecto da cultura é ressaltado por Golobovante, ao lembrar que é 

“a dimensão cultural da publicidade o que lhe confere a valorização econômica”, de modo que 

”a troca privada de bens nunca é somente comercial, mas também um ritual fundante da 

cultura” (2005, p. 140). De todo modo, como adverte Everardo Rocha, convém lembrar que, 

se a publicidade funciona como mito, como “narrativas de modelos ideais do cotidiano”, ela 

traz, por sua relação direta com a cultura, “uma ideologia do estilo de vida das classes 

dominantes” (1995, p. 144).  

Esta ênfase na narrativa das classes dominantes, por sua vez, não é uma 

prerrogativa do discurso publicitário. Também no discurso jornalístico percebemos que há 

uma predominância desta perspectiva: “a elite dominante é, ao mesmo tempo, a fonte, a 

protagonista e a leitora das notícias” (Kucinski, 1998, p. 26). Este mecanismo de 

retroalimentação inerente à mídia se evidencia quando analisamos o fenômeno da opinião 

pública - que segundo Venício Lima, segue o “modelo cascata”. Conforme este modelo, a 

opinião pública seria constituída por degraus, ocupados por grupos específicos – primeiro, o 

das elites econômicas e sociais; segundo, o das elites políticas, seguido da mídia. Por fim, 

pelos chamados formadores de opinião (onde os jornalistas novamente aparecem). A questão, 

neste caso, é que “se a teoria da ‘cascata’ estiver correta, a mídia teria [...] um duplo papel na 
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formação da opinião pública”: como espaço que faz a mediação, e como espaço de atuação 

dos jornalistas na condição de formadores de opinião (LIMA, 1995, p. 38).  

Naturalmente há muitas formas de se entender a recepção dos discursos 

midiáticos, apesar de evidências que apontam para uma presença forte da mídia, através de 

seus jornalistas, na esfera da opinião pública. Certeau (1994), por exemplo, procura mostrar 

que o consumidor/ receptor sempre pode fabricar novos sentidos, a partir das mensagens que 

recebe. Assim, o consumo simbólico se traduz como uma poética, uma fabricação, de modo 

que, apesar dos discursos dominantes em circulação, pode-se sempre burlar os sentidos 

previamente pretendidos.  

Se a recepção pode sofrer a influência de múltiplas mediações (aparatos sociais 

como família, escola etc.), a questão, do lado da produção, não é muito diferente: ‘muitas 

mãos podem interferir no resultado do bolo’. Ou seja, há diferentes atores que disputam o 

papel preponderante da emissão. Assim, a proposição enunciativa é sempre o resultado de 

uma dinâmica de forças – nem sempre visível no processo da produção de sentido. Esta luta, 

por sua vez, vem travestida, não raro, de um discurso de neutralidade. Ou seja, “os agentes da 

luta em questão disponibilizam toda sua aparência de objetividade e isenção para impor, 

através destes artifícios, uma determinada representação do mundo” (BOURDIEU, apud 

BARROS FILHO, 2003, p. 179). 

Uma das questões centrais que aponta para esta “edição invisível” do real é a 

do enquadramento – noção que nos remete a um recorte, um modo de olhar, uma perspectiva 

dentre várias possíveis (segundo Entman, “enquadrar é selecionar certos aspectos da realidade 

percebida e torná-los mais salientes no texto da comunicação” (apud LIMA, 2005, p.39)). 

Interessa-nos observar que o enquadramento sempre aponta para uma lógica dominante de 

construção do olhar social. Este procedimento, bastante retratado pelos estudos da 

comunicação, demonstra que há uma lógica de produção das mensagens midiáticas e que a 

mesma mantém relação direta com certas regras de funcionamento interno do campo 

jornalístico. Ao estudo destas condições de produção da notícia, convencionou-se chamar de 

newsmaking (LIMA, 2005; WOLF, 2005; BARROS FILHO, 2003).  

O newsmaking trabalha com a perspectiva de que há condicionantes internos 

que interferem na proposição enunciativa. Ou seja, se há uma gramática da produção, ela é 

produto de uma série de prerrogativas, válidas dentro do campo. Estes condicionantes revelam 

uma lógica interna na produção da notícia, que por uma série de elementos e condições de 

relações que estabelecem dentro do espaço de elaboração das notícias, tem muitas vezes por 

conseqüência a determinação de foco principal entre os próprios pares e a fonte de 
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informações, em lugar de seu público receptor. Conforme descreve Venício Lima, “a origem 

principal das expectativas, orientações e valores profissionais não é o público, mas o ‘grupo 

de referência’, constituído por colegas e fontes (...). Jornalistas recebem muito mais ‘reações’ 

(...) de suas próprias fontes do que de qualquer outro grupo social” (2005, p.41). Assim sendo, 

alguns pontos podem interferir significativamente na construção da mensagem – a saber, a 

rotina de produção da notícia e a necessidade de reconhecimento pelos outros jornalistas 

(LIMA, 2005).  

A compreensão das regras formais da elaboração da notícia e, a partir delas, 

das condições em que elas realmente ocorrem, como afirmamos, tem recebido uma atenção 

especial na pesquisa focada em comunicação de massa, e tem seus destaques nas teorias de 

gatekeeper, agenda setting e newsmaking propriamente dito, entre outras. Não é pretensão 

deste trabalho analisar o ambiente do jornalismo, mas o conhecimento prévio de algumas 

destas teorias permite antever contribuições bastante relevantes na compreensão das 

condições de produção do discurso publicitário, caso este trabalho percorra mais 

detalhadamente alguns aspectos essenciais das teorias do newsmaking.   

Segundo BARROS FILHO (2003) e WOLF (2005), dentre as teorias voltadas 

ao estudo das condições de emissão, destacam-se a do Gatekeeper, Agenda Setting e 

Newsmaking. A teoria do gatekeeper (selecionador) foi levantada inicialmente por Kurr 

Lewin, em 1947, em seus estudos sobre as dinâmicas interativas nos grupos sociais, sobre os 

problemas ligados à mudança de hábitos alimentares. Em 1950, White usou este conceito para 

explicar o processo de produção de informação, como uma série de escolhas onde o fluxo de 

informações com potencial em tornar-se notícias, é filtrado através de diversos portões 

(gates). A teoria do gatekeeper apontou, em essência, que os filtros colocados pelo jornalista 

(gatekeeper) são pautados, a priori, “em relação a um conjunto de valores que incluem 

critérios tanto profissionais quanto organizacionais, como a eficiência, a produção de notícias, 

a velocidade” (ROBINSON, 1981, p. 97, apud WOLF, 2005, p. 186). Apesar disso, a 

conclusão essencial de White foi a de que critérios mais subjetivos condicionaram a 

determinação e a abordagem dos assuntos pertinentes, ancorados principalmente no 

conhecimento do mundo, no nível cultural e na própria trajetória de vida do gatekeeper (no 

caso, o editor). Assim agindo, ele demonstrava ter a ilusão de que sabe o que o leitor deseja. 

Mais à frente, novas pesquisas ampliaram a percepção das forças de controle social nas 

redações, sendo que Breed apontou  principalmente que “a linha editorial-política dos jornais 

é “aprendida por ‘osmose’ (raramente explicitada e discutida) e imposta sobretudo mediante o 

processo de socialização dos jornalistas dentro da redação” (WOLF, 2005, p. 187). Segundo 
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ele, “a principal fonte de expectativas, orientações e valores profissionais não é o público, mas 

o grupo de referência, constituído pelos colegas ou superiores [...], (redefinindo para o 

jornalista) os próprios valores no nível mais pragmático do grupo redacional”.  

Dentre outros aspectos de extrema relevância nestes estudos de newsmaking, 

Wolf destaca a busca pelos critérios de relevância e de “noticiabilidade” (a aptidão do evento 

em ser transformado em notícia), também chamados de valores/ notícia. “... são usados de 

duas maneiras.São critérios para selecionar [...] os elementos dignos de ser incluídos no 

produto final. Em segundo lugar, eles funcionam como linhas-guia para a apresentação do 

material, sugerindo o que deve ser enfatizado, o que deve ser omitido, onde dar prioridade na 

preparação das notícias a serem apresentadas ao público” (GOLDING-ELLIOT, 1979, p.114, 

apud WOLF, 2005, p. 203).  E o próprio Wolf aponta em síntese os critérios dos 

valores/notícia, a saber: as características substantivas das notícias, aos seus conteúdos (sobre 

o próprio evento a destacar em notícia); a disponibilidade do material e critérios relativos ao 

produto informativo (sobre o conjunto dos processos de produção e realização); ao público (a 

imagem que os jornalistas têm acerca dos destinatários; e à concorrência (sobre as relações 

entre os meios de comunicação, profissionais de imprensa e outros fatores do mercado da 

informação). Enfim, critérios que se estabelecem e que parametram rotinas de trabalho, 

orientam a gestão da produção das notícias, suportam decisões dentro deste contexto, todos 

elementos importantes na compreensão das forças que realmente participam do campo de 

elaboração dos conteúdo de imprensa. 

Questão de destaque neste levantamento das teorias de newsmaking também 

está na base dos procedimentos metodológicos. “Conforme Traquina (2005) e Wolf (2003), as 

pesquisas de newsmaking utilizam a técnica da observação participante, já que este 

procedimento metodológico torna possível reunir e obter, sistematicamente, os dados 

fundamentais sobre as rotinas operadas [...]. O pesquisador deve estar inserido, 

cotidianamente, no ambiente de trabalho [...] para realizar a observação sistemática dos fatos. 

Esta metodologia é complementada através de entrevistas com os jornalistas envolvidos 

nesses processos produtivos”38. Segundo Elliot, comentado por Wolf, é preciso que o 

pesquisador preste atenção essencialmente em dois momentos: No início do envolvimento, 

                                                 

38AGUIAR, L. Critérios de noticiabilidade no jornalismo investigativo – representações do interesse público 
pela comunidade interpretativa dos jornalistas (projeto de pesquisa) -  http://www.puc-
rio.br/ensinopesq/ccpg/progcom-projetos_pesq.html  
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quando é necessário buscar realmente se inserir em uma situação de tempo e de condição de 

observação participativa, para buscar garantir uma visão realmente clara e objetiva da situação 

analisada, principalmente nos momentos e fases de crise. E, após estar inserido no processo 

cotidiano, ter se envolvido (chegando ao ponto de “going native”, tornando-se “um deles” – 

compreendendo tanto os valores e atos, em que se tornou difícil imaginar que poderiam ser 

diferentes), é necessário existir o processo de desengajamento, reestruturando e reorganizando 

tudo o que foi coletado, para que se garanta a essência da pesquisa com real aproveitamento 

do método etnográfico, que é a sempre necessária busca de objetividade na análise. 

 

3.2 Admaking: por dentro da lógica de funcionamento do discurso publicitário 

 

A questão do enquadramento, que define o viés pelo qual um tema será tratado 

e largamente estudada pelas teorias do newsmaking, não é uma exclusividade do jornalismo. 

Na verdade, o ‘modus operandi’ publicitário também tem suas regras internas, e elas 

interferem no conteúdo da emissão, constituindo também uma gramática da produção. Afinal, 

do mesmo modo que as redações necessitam de critérios e facilitadores para rotinizar a 

produção de notícias, pressupõe-se que a elaboração de conteúdos publicitários demande do 

mesmo tipo de critérios. Mais ainda: analisando historicamente a trajetória da publicidade no 

Brasil, encontramos o surgimento da Escola de Propaganda do Museu de Arte Moderna: ”A 

história da (hoje) ESPM se confunde com a história da propaganda e do próprio marketing no 

Brasil. Patrocinada pelo Museu de Arte de São Paulo (Masp), a ESPM iniciou seu primeiro 

curso em 1952, tendo como filosofia que o corpo docente deveria ser composto por 

profissionais de mercado que atuavam nas empresas e agências”39. Isto é, a necessidade de 

formação de profissionais que dominassem a gramática do campo publicitário gerou até 

mesmo a iniciativa de realização de uma escola (que, por curiosidade, por ser uma 

Associação, não tem fins lucrativos). Porém, sabemos que a gramática de um campo onde o 

produto final é a elaboração estratégica de mensagens com finalidades voltadas às demandas 

de mercado, não será um determinante totalitário de um processo rígido, mas um orientador 

maior de seu próprio papel (em similitude com o que ocorre também nas escolas de 

jornalismo, no Brasil, ambas sob a égide da formação em graduação – em nível de 

bacharelado – em comunicação social). Logo, compreender a gramática é um importante 
                                                 
39  Trecho de entrevista dada por Luiz Fernando D. Garcia, ao Jornal O Liberal, em 4 de maio de 2004, sob o 

título de Seminário em Belém discute novos rumos da propaganda  
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passo inicial porém não assegura o domínio do modo de fazer, nestes casos, como já 

demonstrado pelo newsmaking. 

Naturalmente, poderíamos nos perguntar qual seria o peso deste ‘modus 

operandi’ publicitário na definição do que será colocado em circulação. Mais ainda: 

poderíamos indagar sobre qual dinâmica de forças habita esta lógica de produção do discurso 

da publicidade. E, por extensão, quais as forças que se sobrepõem na definição de sua linha 

argumentativa. Estas e outras perguntas poderiam suscitar um questionamento ainda mais 

profundo: qual o alcance da propaganda na construção e legitimação de um discurso 

dominante? E mais ainda: em que medida este discurso – típico espaço estriado – poderia se 

revestir de um caráter utilitarista, banalizando conceitos importantes como, por exemplo, o da 

sustentabilidade. Caberia discutir até que ponto um argumento como o da sustentabilidade 

poderia esconder pressupostos de dominação simbólica em suas entrelinhas.  

E, na busca pela compreensão da possibilidade da existência de um modo de 

fazer muito particular à publicidade, retomamos as teorias do newsmaking. Como já 

afirmamos anteriormente, percebe-se, ao observar os discursos jornalístico e publicitário, que 

há pontos comuns na lógica de produção de sentido. Por esta razão, procuramos aproximar 

tais lógicas de produção de mensagem, a fim de traçar um quadro comparativo que nos 

permita questionar as condições de produção do discurso publicitário. A partir deste exercício, 

optamos por chamar a análise destas condições de produção de discurso de admaking. E será, 

a partir de agora, sob esta denominação (mesmo enquanto apenas uma possibilidade), que ela 

será referida. 

Para compreender o universo da publicidade, entendemos como importante 

uma rápida visão em suas perspectivas como participante do processo cultural da sociedade de 

consumo e como instrumental de atuação no processo de gestão mercadológica. Sob estes 

aspectos, ressalve-se desde já a necessidade de contextualização da publicidade em seu 

contexto de mercado, apesar da publicidade por si ter sua definição e uso anterior às 

teorizações das relações mercadológicas.  

Para compreender melhor esta delimitação, buscamos em BARROS FILHO 

(2007, sua reflexão da concepção de Bourdieu sobre o campo:  “...todo campo social exige 

certo grau de estruturação interna que lhe confere autonomia relativa em relação a qualquer 

outro espaço social. É  nele e segundo suas regras que são produzidos e são significados seus 

discursos específicos, objetivadores de tomadas distintivas e singularizantes de posição, 

reflexivas porque sem sentido e valor imanente, mas explicáveis em relação a todas as outras” 

(p.17).  O que nos conduz a buscar entender a lógica do campo da gestão mercadológica a 
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partir de suas próprias definições, para compreender – a partir de sua visão de si – as suas 

próprias regras e coerências. E, mais ainda, a partir daí, buscar identificar os seus dominantes, 

em função destas “instâncias de legitimação, isto é, posições sociais que, quando ocupadas 

por este ou aquele agente, lhe permitem o acúmulo de um capital específico ao referido 

campo (BOURDIEU, 1964)” (p. 17). Um dos autores de maior destaque acadêmico neste 

campo é Philip Kotler, e É dele a seguinte definição sobre marketing: “[...] envolve a 

identificação e a satisfação das necessidades humanas e sociais. Para definí-lo de uma 

maneira bem simples, podemos dizer que ele ‘supre necessidades lucrativamente’” 

(KOTLER, 2006, p. 4) . Por ser uma linha de estudos com predomínio dos autores norte-

americanos, é comum o uso da definição da American Marketing Association, também citada 

por KOTLER: “Marketing é o processo de planejar e executar a concepção, a determinação de 

preço (pricing), a promoção e a distribuição de idéias, bens e serviços para criar trocas que 

satisfaçam metas individuais e organizacionais”, o que já caracteriza um caminho semântico 

que aponta a concepção segundo uma visão funcionalista, extremamente focada na gestão.  

Ou ainda, na visão de Peter Drucker, citado por Kotler como um dos principais teóricos da 

administração (ramo de origem do marketing): “O objetivo do marketing é tornar supérfluo o 

esforço de venda. O objetivo do marketing é conhecer e entender o cliente tão bem que o 

produto ou serviço seja adequado a ele e se venda sozinho. Idealmente, o marketing deveria 

resultar em um cliente disposto a comprar...” (p.4).  

Mercado, produtos, compra – o universo do consumo reduzido a um nível de 

percepção extremamente tático. Funcionalista. E com o mesmo sentido de concepção da “bala 

mágica” ou “agulha hipodérmica”, conforme WOLF, citado por BARROS FILHO (2003, p. 

172): “Pretendia-se que a mídia agisse na sociedade como uma “bala mágica” que, ao ser 

disparada, conseguia o efeito miraculoso de esclarecer a audiência, persuadindo-a do que é 

certo”.  Isto pode ser ainda destacado na seguinte definição da composição de marketing 

(marketing mix), elaborada por Joseph McCarthy, conhecida por sua sigla em inglês dos 4 P´s 

(Product/ Produto, Price/ Preço, Place/ Distribuição e Promotion/ Promoção ou Comunicação) 

(KOTLER, 2006, p. 17). O mesmo autor discrimina o que denomina mix de promoção: 

Promoção de Vendas, Propaganda, Força de Vendas, Relações Públicas e Marketing Direto. 

E, por fim, finalmente chegamos à sua concepção de Propaganda:  

 

qualquer forma paga de apresentação e promoção não pessoais de 
idéias, mercadorias ou serviços por um anunciante identificado. [...], 
realizados através das seguintes plataformas: Propaganda – anúncios 
impressos e eletrônicos, espaços externos de embalagens, encartes das 
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embalagens, filmes, manuais e brochuras, cartazes e folhetos, 
catálogos, reimpressão de anúncios, outdoors, painéis, displays nos 
pontos-de-venda, material áudiovisual, símbolos e logotipos, fitas de 
vídeo. (p. 533 e 534)    

 

A priori, publicidade e propaganda não são sinônimos. Porém, particularmente 

no país, a prática profissional as define dentro do mesmo conceito, sendo comum 

encontrarmos a expressão: ‘Sou publicitário, atuo em uma agência de propaganda’. “O que no 

Brasil entendemos como propaganda corresponde, na verdade, ao que chamam de publicidade 

em outros países de língua latina. [...] para nós o termo propaganda é sinônimo de publicidade 

e aplica-se a todas as formas de divulgação paga por um patrocinador e por este identificada” 

(GRACIOSO, 1995, p. 19). Como buscamos compreender os processos internos de 

elaboração da propaganda, a priori, assumiremos a lógica de determinação conceitual do 

campo, e os termos não serão mais discriminados entre si. 

Ao nos depararmos às definições de propaganda, não raro as discussões se 

pautam por uma aposta na atuação sobre o desejo dos indivíduos - como se ela pudesse 

efetivamente modificar percepções de mundo, formando atitudes. Sobre este aspecto, 

CARRASCOZA (2004, p. 18) apresenta de forma bastante direta o que talvez seja a definição 

mais usual e repetida dentro do campo da publicidade:  

 

a publicidade é um evento notável de discurso persuasivo, com a 
finalidade de chamar a atenção do público para as qualidades deste ou 
daquele produto/ serviço, ou de uma marca, em caso de campanhas 
corporativas. Seu objetivo preclaro não é apenas informar, mas 
informar e persuadir.   

 

É usual também encontrar uma outra forma, mais descritiva e evidente, aqui 

expressa na interpretação de Tavares, que a constrói concluindo a partir da visão de Bourdieu: 

 

A publicidade é uma mensagem paga veiculada nos meios de 
comunicação (mídia) com objetivo de se vender um produto ou 
serviço, sob a forma de uma marca comercial, para um público-alvo 
(consumidor) utilizando-se recursos lingüísticos e estilísticos de 
ordenação, persuasão e sedução através de apelos racionais e 
emocionais.... É, sem nenhuma dúvida, uma forma de dominação 
simbólica (Bourdieu, 2001) a serviço da ideologia do consumo 
(TAVARES, 2006). 
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Por outro lado, a discussão se pauta ainda na crença de que o resultado 

depende de predisposições anteriores e, neste caso, ele teoricamente se desdobra em três 

dimensões, conforme relata ALDRIGHI (1989, p. 59): 

 
a) a dimensão cognitiva, que diz respeito a conhecimentos, crenças, 
convicções, informações, opiniões, enfim, todo um conjunto de 
elementos conscientes que um indivíduo adquire, através de 
aprendizado, sobre determinado objeto;  b) a dimensão afetiva, que se 
relaciona com toda a sorte de sentimentos que esse determinado objeto 
desperta no indivíduo; c) e a dimensão conativa, que está ligada à 
predisposição que o indívíduo tem para agir em relação a este objeto. 
Por necessidade, ou condicionamento, o ser humano pode estar 
predisposto a se comportar de certa forma em relação a um objeto, de 
maneira mais ou menos independente do que ou sente em relação a 
ele. 

 

A base desta linha é a teoria da dissonância cognitiva, segundo a qual o 

indivíduo sempre tenderá a buscar ajustar seu comportamento (inclusive o de consumo) 

segundo a base referencial assumida (família, amigos, líderes de opinião etc.). Pode-se até 

mesmo afirmar, segundo a base discursiva recorrente no meio publicitário, que existem vários 

profissionais da área que realmente crêem no papel de “bala mágica da propaganda”, desde 

que realmente “calibrada” pelo trabalho da publicidade, conforme explicitado por um dos 

respondentes da nossa pesquisa em sua fase I:  

 
No meu ponto de vista, tem (sic) uma linha entre a sutileza e a 
situação que é forçada. Isto para definir uma imagem com 
responsabilidade social e sustentabilidade (profissional de 
atendimento, pequena agência de São Paulo).   

 

A outra grande linha de compreensão do papel da publicidade, segundo 

ALDRIGHI, é aquela que aponta uma linha de interferência direta, e muitas vezes não 

consciente, de predispor as pessoas – a partir de impressões e imagens não necessariamente 

conscientes – alterando comportamentos “sem que seja preciso interferir nas convicções e 

sentimentos do consumidor” (1989, p. 59 e 60).   

As linhas parecem radicalmente antagônicas, mas no fundo apontam em 

comum a exaltação de um poder muito grande da publicidade em modificar a forma de agir, 

mais focadamente, dos modos de consumir das pessoas. A própria ALDRIGHI aponta sua 

percepção crítica em relação aos dois extremos:  

 
A corrente atitudinal [...] superestima seu poder à medida que supõe se 
possível provocar mudanças fundamentais em valores, crenças e 
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sentimentos, que têm raízes em todo um sistema sócio-cultural. [...] A 
corrente de inspiração mais comportamentalista [...] supõe um 
consumidor obediente, praticamente sem vontade e convicções 
próprias [...] A propaganda, além de não ser o único fator responsável 
pelo sucesso de vendas, não é também o único fator responsável pela 
persuasão do consumidor. A persuasão é um processo que envolve a 
interação de muitos fatores que agem sobre o consumidor; entre eles, 
está a propaganda (1989, p. 61). 

 

O estágio contemporâneo da sociedade de consumo, particularmente nos 

médios e grandes centros urbanos, é caracterizado fortemente por suas condições extremadas 

de volume de informação, pressões diferenciadas e forte proposição a um ritmo intenso de 

consumo. O consumo da emergência: “vivemos a tirania da rapidez e da velocidade. 

‘Maquinismo a não poder mais, lazeres invasores e imperativos, rapidez de relações e meios 

de comunicação, tudo contribui a esta ‘intensificação da vida dos nervos’ [...]que, segundo 

Simmel, é próprio das metrópoles modernas e que obviamente aumentou consideravelmente 

nas megalópoles pós-modernas...’ (Maffesoli, 1992, p. 194, in FREITAS, 2005)”.  

Consumo que assume novos significados, que amplia e redefine as suas 

próprias características a partir destas novas condições da realidade. Segundo BAUMAN 

(2001), “os padrões e configurações não são mais ‘dados’, e menos ainda ‘auto-evidentes’”. O 

que por si já aponta um questionamento forte ao papel da propaganda, segundo as visões 

apresentadas pelos publicitários - se houve em algum momento a chance da eficiência de uma 

“bala mágica”, ela se mostra praticamente impossível de se alcançar, nestas condições 

contemporâneas. Pois, BAUMAN aponta, estes padrões “são muitos, chocando-se entre si e 

contradizendo-se em seus comandos conflitantes, de tal forma que todos e cada um foram 

desprovidos de boa parte de seus poderes de coercitivamente compelir e restringir” (p.14).   

A propaganda busca se reinventar segundo sua própria percepção de mundo. 

De um lado, em um ambiente mais frágil e ao mesmo tempo mais voraz na velocidade do 

consumo, que se alimenta de si mesmo, através do fortalecimento de sua imagem de si, 

espetacularizando a experiência das emoções em espaços e momentos de consumo. Um 

espaço que cobra para entrar, e cobra para não sair dele.  

 

O corpo, a moda e a aparência são, no quadro maffesoliano, alguns 
dos componentes estruturais, ou mesmo constitutivos, da sociedade. 
Não à toa, são também três vértices importantes da publicidade e 
propaganda na contemporaneidade, sempre levando as pessoas a 
desejarem o reconhecimento dos outros; na maioria das vezes, pelos 
produtos da cultura de massa (FREITAS, 2005). 
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De outro lado, legislações buscando controlar e até mesmo restringir a 

exposição de determinados tipos de produtos e serviços, tentando resgatar ou destacar valores 

(particularmente direitos, mas quase sempre restritos ao aspecto de consumidor), de pressões 

de grupos da chamada sociedade civil organizada de quase todas as formas, tons e matizes 

sócio-político-econômicos, buscando espaço para sua forma de ver o mundo e organizar as 

silhuetas e contradições contemporâneas. De denúncias cada vez mais freqüentes da 

inviabilidade de sustentação do mundo através deste modelo de consumo.   

Por todos os lados, a sociedade do império da comunicação se diz a sociedade 

das marcas. Afirmando habitar novos espaços e territórios mentais, e buscando tangibilizar as 

emoções, através do consumo. Promovendo o que os especialistas de mercado chamam de 

experiência de marca. De força do branding. Onde a diferenciação é a sensação do convite ao 

pertencimento. Sem pressões, mas propondo fragmentos para a construção volátil das 

identidades. “Por outro lado, assistimos ao crescimento do espetáculo dos clubes de 

fidelização que tribalizam os consumidores em categorias aparentemente menores, mais 

‘personalizadas’ ”. Para que todos caminhem rumo aos espaços de consumo. “Em todas essas 

situações, é sabido que o cidadão contemporâneo reage contra o que lhe incomoda comprando 

coisas, ficando cada vez mais refém dos objetos e dos serviços” (FREITAS, 2005).  

Retomando a questão chave desta pesquisa: evidencia-se claramente que – se a 

publicidade recebe um grande volume de análise, seja no ambiente social, seja em sua visão 

tática de aplicabilidade, em relação às condições de produção do discurso da publicidade, as 

conclusões teóricas se tornam mais escassas, já que os seus estudos – ao contrário dos estudos 

do campo jornalístico – parecem ignorar o valor intrínseco das regras de estruturação interna 

deste campo social.  

O entendimento da lógica de funcionamento dos campos faz toda a diferença 

para entendermos a relevância dos mecanismos de produção de mensagem na definição das 

representações que vão circular no imaginário social. A produção simbólica é sempre 

resultado de uma escolha destas representações, colocadas em movimento pelas estratégias de 

comunicação. A este respeito, já nos advertira Foucault, que as práticas discursivas ganham 

“corpo em conjuntos técnicos, em instituições, em esquemas de comportamento, em tipos de 

transmissão e difusão, em formas pedagógicas, que ao mesmo tempo as impõem e as 

mantêm” (1997:12)  

Mesmo nas condições contemporâneas mais fluídas, há uma relação intrínseca 

entre poder e discurso. De modo que a noção de campo destaca o jogo de poder na 

determinação dos sentidos dominantes, conforme esclarece BARROS FILHO com base no 
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pensamento de Bordieu “[é no campo] e segundo suas regras que são produzidos e circulam e 

são significados seus discursos específicos, objetivadores de tomadas distintivas e 

singularizantes de posição (...)”. (2007, p. 16) 

De forma quase esquemática, e apenas para retomada da principal questão 

deste projeto, buscamos definir uma seqüência imediata de pontos: o campo publicitário 

estabelece suas próprias regras, que são definidas segundo os embates de poder de seus 

dominantes e pleiteantes. Seus participantes, dentro do campo mais estrito da agência de 

propaganda, podem ser destacados como os elaboradores dos conteúdos de publicidade das 

empresas que serão colocados em circulação. Conteúdos estes que serão demandados e 

aprovados para serem veiculados, pelas empresas clientes. Conteúdos estes que, dentro de 

conceitos denominados mais institucionais, como os da temática da responsabilidade sócio-

ambiental, trarão de forma inerente à si suas discrepâncias entre o fato (situação real da 

organização) e o discurso (aspectos determinados como de relevância para serem divulgados). 

E aqui evidencia-se a questão chave e a possibilidade de “espelhamento” da pesquisa do 

newsmaking com a hipótese de um admaking: é necessário pensar se, além da demanda do 

cliente por um produto de comunicação a ser elaborado contendo determinadas 

características, existirão e, se sim, quais serão as motivações e forças que atuam dentro deste 

espaço de produção; se existem, quais são os participantes que lideram de modo mais 

significante a interferência nos conteúdos propostos, o que pode evidenciar ainda mais a 

discrepância já esperada inicialmente. 

 

3.2.1 Um olhar dos próprios olhos  

 

A propaganda brasileira, e obviamente suas agências, desde os anos 80, sempre 

foram consideradas como participantes do grupo das mais criativas do mundo, tendo obtido 

reconhecimento internacional dentro do campo publicitário pela conquista intensiva de 

prêmios e pelo destaque que seus profissionais obtiveram nos mais importantes meetings e 

competições profissionais promovidos pelos próprios grupos de profissionais ou de imprensa 

especializada no setor (destacando-se internacionalmente o festival norte americano Clio 

Awards e o festival europeu de publicidade realizado em Cannes40; nacionalmente, 

                                                 
40 Importante destacar que, não por coincidência, o símbolo da premiação deste festival é a imagem estilizada de 
um Leão, e ele é assim denominado pelos próprios organizadores em quatro categorias: Leões de Platina, Ouro, 
Prata e Bronze.  
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premiações como “Profissionais do Ano”, da Rede Globo de Televisão, “Caboré” da 

publicação Meio e Mensagem, Anuário do Clube de Criação de São Paulo, entre outros). 

Desde esta época, pode-se assumir que a importância do profissional de 

Criação de propaganda tenha recebido uma atenção ainda maior dentro do campo, e até 

mesmo fora dele. Destaca-se esta sobreposição de campos, em situações notáveis, como 

reconhecimento de seus dominantes em outros campos, aqui ilustrados por profissionais tais 

como Washington Olivetto e Roberto Duailibi, em São Paulo, e Lula Vieira, no Rio de 

Janeiro, que logo se tornaram nomes presentes em diversos outros espaços e campos, até 

mesmo comentando desfiles de carnaval e participando de mesas redondas de debates sobre 

esportes. 

Sabemos que uma agência de propaganda conta regularmente com 

profissionais atuando nas funções de Atendimento, Criação, Mídia e Produção, além das 

funções administrativas e de suporte à operação. O atendimento é o profissional responsável 

pelas relações entre a agência e a empresa cliente. A Criação (composta quase sempre por um 

profissional de redação e um diretor de arte) é a responsável pela elaboração das propostas de 

conteúdos e formas de comunicação. O profissional de Mídia é o responsável pela 

determinação dos veículos de comunicação adequados para cada necessidade de atingimento 

de públicos, além da determinação de tamanho (espaço) e a freqüência destas inserções, além 

de ser o contato direto de relacionamento com os veículos de comunicação na negociação de 

custos para a inserção das peças publicitárias. Os profissionais de Produção são os 

responsáveis pela determinação de fornecedores de serviços (estúdios de som e imagem, 

desenhistas, fotógrafos etc.), pela orçamentação e pelo acompanhamento da produção das 

idéias criativas em peças e ações de comunicação. 

Porém, no final dos anos 90, um novo papel profissional emergiu e até hoje 

vem ganhando espaço nas agências de propaganda, que é o profissional de Planejamento de 

Comunicação, convivendo e disputando espaços com o “clássico tripé profissional” 

(Atendimento, Criação e Mídia). A valorização deste profissional, segundo o discurso do 

campo41, tenta promover uma integração maior principalmente com os profissionais de 

criação, em busca de maior efetividade da mensagem publicitária. O que, segundo a nossa 

pesquisa, já vem se refletindo no reconhecimento dentro do próprio grupo na percepção de 

partilha de poder entre os dois profissionais nos papéis de influenciadores e decisores dos 

conteúdos da propaganda. Ao mesmo tempo, este é um processo que tende a acirrar embates 

                                                 
41 www.grupodeplanejamento.com.br 
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diante da perspectiva da dominação, dentro dos limites do campo, a priori dentro da própria 

agência, espaço imediato de luta, mas também, extrapolando-se institucionalmente, para o 

campo mais amplo da publicidade, dados os troféus de poder ambicionados por seus 

profissionais. 

Grosso modo, para iniciar um aprofundamento sobre os papéis dos 

profissionais aqui envolvidos, e na tentativa de buscar evitar uma visão já condicionada do 

processo de produção sistemazido pelos próprios participantes, optou-se aqui em reproduzir a 

extensa porém bastante fiel visão sistêmica do fluxo de trabalho descrita por VERÓN: 

 

Do ponto de vista da produção, o discurso publicitário é inteiramente 
submetido à dominação da especificidade do alvo. Para preparação de 
uma campanha publicitária, concernente a um produto dado, fazemos 
primeiramente uma reflexão estratégica, que considera as estratégias 
da concorrência. Define-se, em seguida, regras de posicionamento do 
produto, no contexto do momento e chega-se a um conceito de 
comunicação possível. Estabelece-se um caderno de encargos que 
exprime o conceito em questão. A partir deste caderno de encargos, a 
criação propõe, muitas vezes, dois ou três projetos alternativos. Pré-
testam-se estas alternativas junto ao mercado-teste do alvo. Escolhe-
se, por fim, uma entre elas. Produz-se uma maquete ou uma animação 
da alternativa escolhida. Testa-se de novo esta maquete ou esta 
animação. Depois das correções feitas, a partir do teste, passar-se a 
produção (de um filme, de peças gráficas). Em alguns casos, aplica-se 
mais uma vez um teste. Prepara-se em seguida um plano de mídia, 
destinado a assegurar o maior número possível de contatos com o alvo 
ao qual a mensagem é destinada. Divulgada a mensagem, 
frequentemente, fazem-se pós testes. Medem-se o impacto e a 
memorização. E, um pouco mais tarde, recomeça-se.  

Tudo isso é bem conhecido. E nada tem de 
surpreendente  (VERON, 2005). 

 

De modo absoluto, a primeira fase de nossa pesquisa de campo, efetuada junto 

aos profissionais associados ao Grupo de Planejamento de São Paulo, no primeiro semestre de 

2007, levantou alguns pontos que parecem fundamentais na compreensão das forças e espaços 

de embates de dominação do campo, compreendido segundo a perspectiva destes próprios 

profissionais. Segundo a proposta desta fase, ela foi realizada para: a) levantamento do 

domínio de conceitos de responsabilidade sócio-ambiental; b) levantamento e validação dos 

modelos de processos de trabalho de produção de mensagens; c) levantamento das opiniões 

sobre as interferências e motivações dos profissionais da agência envolvidos na produção dos 

conteúdos. 

O perfil dos entrevistados permitiu antever uma riqueza muito interessante nos 

resultados desta fase: a partir da base de profissionais do Grupo de Planejamento de SP, foi 
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obtido um perfil que – segundo interpretação dos próprios líderes da associação – pode 

representar uma base quase que censitária das médias e grandes agências de publicidade do 

país. Associados ao Grupo de Planejamento, todos os respondentes relacionam-se ou já se 

relacionaram com a elaboração de propaganda na temática estudada.  Ao mesmo tempo, 

houve uma distribuição de respondentes bastante interessante, com praticamente um terço 

deles sendo de agências grandes, quase metade sendo de perfil médio e perto de 15% sendo de 

áreas ampliadas da visão publicitária, como agências de promoção, de eventos, de 

comunicação dirigida e de comunicação digital (especializadas em ações de propaganda na 

internet). Mais ainda: cerca de um terço delas é de fora da cidade de São Paulo.  Tudo isto 

permite uma percepção mais ampliada das questões levantadas e, mesmo diante da 

possibilidade dos centros dominantes ditarem os discursos principais das falas (uma espécie 

de gramática do fazer), há sempre a possibilidade de uma interpretação mais aberta das 

demandas nas realidades locais, seja dos dominantes regionais ou de quem aspira ser (e 

também por esta razão, buscaram a associação ao Grupo de profissionais). 

Respeitando o perfil esperado de respondentes, em função do enquadramento 

através do Grupo de Planejamento, o perfil do grupo mostrou-se bastante coerente com as 

expectativas do filtro. E também se mostrou bastante qualificado para as respostas, contando 

com pouco mais da metade dos respondentes com cargos envolvendo a denominação direta de 

Planejamento, sendo que cerca de um quarto dos respondentes com perfil de Diretores. Ao 

mesmo tempo, as funções ligadas ao papel de Atendimento (desde diretores até profissionais 

de atendimento), completam a amostra. 

Todos os respondentes já tiveram ou têm envolvimento com a publicidade 

institucional com foco em responsabilidade sócio-ambiental, logo o filtro pré-questionário42 

mostrou-se eficiente e a qualificação do grupo é total para a pesquisa. Assim, apenas 20% dos 

respondentes declarou já ter tido somente anteriormente experiência com o objeto da análise, 

e mais 20% respondeu que está tendo agora esta experiência. Os demais 60% responderam 

que já contam com esta experiência advinda do passado e estão atualmente trabalhando com a 

temática.  

                                                 
42 Além do início do texto explicativo no próprio questionário, o e-mail de endereçamento aos profissionais do 
Grupo, feito pelos próprios diretores de lá, a priori serviu tanto para motivar um maior número de respondentes 
quanto para realmente só promover que os respondentes tivessem um perfil adequado de experiência com este 
tipo de campanha. Nota: somente 3 questionários foram Anulados, em função do respondente declarar não ter 
experiência com este tipo de elaboração de discurso publicitário. 
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Sabemos que uma parcela importante dos processos intermos de gestão da 

informação que advém do cliente 43 e irá iniciar o processo específico de trabalho (no jargão, 

“job”), será definido com algum grau de profundidade e objetividade originalmente pelo 

responsável da demanda dentro da empresa cliente (anunciante); este será repassado para a 

agência, através do profissional de atendimento, a priori o primeiro participante com potencial 

de interferência maior, por poder muitas vezes discutir e interferir diretamente junto ao 

próprio demandante ou através de sua interpretação, neste processo. Esta hipótese continua 

válida diretamente, pois na maioria das vezes, os respondentes apontaram que esta primeira 

triagem é efetuada apenas por este profissional. Somente em alguns poucos casos (menos de 

20%), a equipe principal envolvida neste processo se mobiliza para uma reunião com este 

cliente, a fim de ouvirem e dirimirem dúvidas a respeito, em encontro realmente presencial.  

O que varia, de forma também esperada, são os processos de fluxo de 

informações dentro da agência, e pré apontados no questionário: em 10%, o documento, do 

mesmo modo que chegou, é pré-encaminhado aos demais profissionais no atendimento da 

conta naquele momento; em mais 10%, o atendimento atua sobre aquela base de informações 

gerando sua primeira interferência no processo, espaço onde ele pode atuar utilizando os 

elementos de determinação técnica que aprendeu a utilizar de padrões de conduta, sejam 

característicos do campo sejam relativamente individualizados a padrões ditos exclusivos 

densenvolvidos pelas agências, e partir daí, distribuídos para toda a equipe.  

Por fim, e com mais de 50% das respostas, afirma-se praticar o passo de – com 

o documento em mãos da forma que foi coletado junto à empresa anunciante – ser repassado e 

discutido em reunião com os envolvidos diretamente. E nesta arena, onde os principais se 

envolvem, é com certeza o primeiro espaço propício a uma mensuração das forças dos 

participantes. 

Esta foi uma questão onde se proporcionou também a abertura para relatos 

formais de processos com alguma diferença das três alternativas propostas. Mais de um quarto 

dos respondentes gerou alguma resposta ali. Interpretadas ainda de forma imediata (posto que 

após o esforço completo será possível buscar re-interpretações e ampliações de sentido, ainda 

não possíveis de serem realizadas nesta fase), quase todas apontaram pequenas variáveis de 

processo. A maioria em função de padrões pré-definidos pela própria agência como rotinas. 

                                                 
43 No jargão da área, briefing, que aqui assume o caráter efetivo de resumo, de essência de informações dos 
motivos que geram aquela demanda de geração de esforços de propaganda, além de seu contexto negocial: 
rápida descrição do problema a ser resolvido pela comunicação, perfil do público a que se destina o esforço, 
breves descritivos sobre percepções das empresas concorrentes, de outros públicos de interesse. 
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Apesar da questão ter orientado apenas às demandas geradas de propaganda institucional, uma 

grande parcela destes respondentes afirmou que a agência utiliza basicamente o mesmo 

processo para todos os tipos de demandas:  

 
Esta questão recebe o mesmo tratamento dos outros briefings. O 
planejamento geralmente está presente na reunião e recebe o briefing 
do cliente junto com o restante da agência (agência grande, SP). 

 
 

Em uma leitura mais detalhada, na prática percebem-se sutilezas que podem 

alterar a condução do trabalho, em função de dois aspectos importantes: a) o modelo de fluxo 

com predomínio do papel de planejamento (ele até pode estar junto ao atendimento na reunião 

com o cliente; b) e a realização de um “debrief” (primeira interpretação dos dados propostos, 

reapresentado ao cliente, para verificação da compreensão da demanda, e primeiro grande 

espaço de interlocução para ajuste ou alteração de conteúdos). 

É obviamente esperado que o profissional de atendimento esteja em 100% dos 

primeiros contatos com o cliente para compreensão do briefing. Porém, não houve esta 

unanimidade entre os respondentes, apesar do número final ser alto (85%). Porém, reforça-se 

a percepção de participação mais abrangente (ou disputa de espaços de poder) entre os 

Planejadores (65%) e os Criativos (o diretor de Criação, acima de 40%; os profissionais da 

dupla de criação – redator e diretor de arte – também são citados com envolvimento acima de 

30% cada).  Neste caso, apenas pelos números, é possível entender que – somados – os 

profissionais de Criação ganham uma força presencial no fluxo muito maior. 

E isto se reproduz com a mesma intensidade quando se questiona quais são os 

profissionais que mais interferem nos conteúdos: o planejador mostra a maior tendência de ser 

percebido (ou no caso, de se perceber) como o mais influente; o diretor de criação aparece 

como o segundo mais influente, superando o atendimento, mas este ainda mantém índices 

mais elevados. Os demais membros da área de criação ficam em uma faixa mediana, porém – 

somados ao diretor de criação – apontam uma presença alta na escala de influência, o que lhes 

dá ao mesmo tempo uma condição de se unirem para serem fortes e ao mesmo tempo 

participarem de uma disputa onde parece estar delimitada a linha de participação por 

hierarquia. O profissional de mídia tende a uma escala bastante inferior, seguido do produtor, 

neste caso em escala tendendo à mínima influência.  

Sabe-se que a priori, após a escolha do(s) caminho(s) possíveis de 

desenvolvimento, há uma apresentação para o cliente, a fim de buscar a primeira aprovação. E 

aí, parecem se fundir papéis funcionais (o atendimento, atende; o criador, cria...) com os 
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papéis de legitimação de poder. Quando questionados sobre “quem faz a última aprovação 

antes da peça (ou campanha) ir ao cliente”, as respostas reforçam o próprio profissional de 

atendimento (o que já esperado) e o Diretor de Criação, reforçando ou retomando seu papel 

histórico de poder. Em terceiro lugar, neste caso, aparece o profissional de Planejamento, 

porém com freqüência bastante menor. 

O campo da publicidade não se limita à própria agência, mas às agências em 

geral e ao meio, aqui definido envolvendo os demais atores, como por exemplo a imprensa 

especializada e o mundo acadêmico. E muitas vezes, até mesmo com motivações que se 

mostram complexas, pois podem se auto-referendar. Em uma pesquisa realizada junto a 

profissionais de mercado e jovens estudantes de publicidade, BARROS FILHO (2007) 

comenta sobre as premiações de destaque criativo – e onde há até mesmo práticas de inscrição 

de peças que jamais foram realmente veiculadas, isto é, não existiram formalmente para o 

objetivo primeiro de sua materialização formal. Nestes casos, muitos dos criativos que 

aceitavam esta prática, a explicavam (ou sublimavam) utilizando a seguinte lógica de 

valorização segundo a percepção dos pares:  

 

primeiro, porque esses próprios prêmios valem dinheiro. 
Segundo, porque um publicitário premiado tem melhores 
condições de negociar seu próprio salário. Terceiro, porque uma 
agência premiada adquire prestígio perante seus clientes (...) (p. 
32).   

  

Diante da exposição de uma série de valores internos e externos, subjetivos e 

objetivos, nossa pesquisa – nesta fase – apontou resultados na mesma direção. Diante dos 

tópicos apresentados - Construção de seu portfólio ou currículo; Premiações formais (Cannes, 

Clio etc.); Premiações internas/ destaque formal na agência; Destaque informal na agência/ 

reforça importância do setor diante dos outros; Destaque no mercado/ ser percebido pelas 

outras agências (futuras empregadoras); Vaidade pessoal/ reconhecimento e destaque - os 

respondentes apontaram os profissionais de Criação como altamente sensíveis a praticamente 

todas as motivações, em patamar mais destacado que os demais, exceto que os Planejadores 

em dois quesitos de Destaque (na própria agência e entre seus pares de mercado. Como a 

maioria dos respondentes está afiliado ao Grupo de Planejamento, pode existir aí uma certa 

indulgência no juízo e até mesmo uma possibilidade de uso da resposta em espaço de “afronta 

ao oponente”, se compreendermos um certo pudor de assumir publicamente suas motivações 

mais íntimas. Nos quesitos voltados a reconhecimento, destacam-se os profissionais de 
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Atendimento/ Planejamento/ Mídia, praticamente eliminando os profissionais de Mídia e de 

Produção. As respostas acrescentadas (Comprometimento com resultados; Reconhecimento 

pelo cliente; Sensibilidade e Passionalidade ao tema (já sofreu com a causa defendida – 

lembrando que a temática era Responsabilidade Sócio-Ambiental); e Realização pessoal) 

distribuem-se de forma coerente com as demais respostas, porém destaca-se que, segundos 

dois respondentes, os profissionais de Mídia não buscam nem mesmo realização pessoal com 

seu trabalho (o que também parece demonstrar um outro aspecto de dominação, neste caso 

relacionado a um profissional aparentemente com pouca força diante dos respondentes). 

 

Diante destas primeiras considerações44, já se pode antever algumas 

considerações a respeito da hipótese da existência de um admaking, e de características 

importantes originadas a partir daí, que podem interferir de modo mais relevante nos 

conteúdos propostos. 

Ao interpretarmos o fluxo de trabalho descrito pelos respondentes e a 

importância atribuída por eles às diversas funções existentes dentro da agência, evidencia-se 

que, apesar de naturezas tão distintas entre jornalismo e publicidade, é possível vislumbrar 

alguns traços de similitude entre as operações. Para tanto, preferimos buscar visualizar estes 

pontos no quadro esquemático desenvolvido por nós e apresentado a seguir: 

 
Quadro 1 

Comparativo básico das operações de Jornalismo e de Publicidade 
 

 Jornalismo/ 
imprensa 

Publicidade/ 
agência 

   
Natureza 

das operações 
Gerador de 

produto 
Prestador de 

serviço 
 
Agência de Publicidade e Imprensa possuem suas naturezas diferentes: a 

imprensa é parte da indústria, tendo autonomia na decisão de definição de produção e 

perfil de produto, e dependendo do resultado final (aquisição física de edição ou 

indicador de exibição/ circulação). A agência de propaganda é prestadora de serviço, na 

elaboração de estratégias e propostas de ações, e no acompanhamento e intermediação 

de compra de serviços e de espaços publicitários.  

                                                 
44 Após a consolidação da Fase II da pesquisa (entrevista com as duplas) e da Fase III (Agência Duda, 
responsável pela conta da Petrobrás) estas considerações com certeza ganharão a profundidade esperada em sua 
análise. 
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Geração de 

demanda 
O processo 

do jornalismo pressupõe a 
realização contínua de 
geração de conteúdos, com 
autonomia de decisão por 
parte de seus gestores; 
produzir e aprovar o 
produzido é um processo 
interno, apenas.  

O processo 
publicitário depende 
diretamente da encomenda 
do cliente; mesmo quando 
este recebe uma sugestão 
da agência, é dele a decisão 
final de circulação (ou não) 

As agências não sobrevivem sem a demanda de origem do cliente. Elas 

não são auto-sustentáveis em relação ao que produzem. Elas produzem para alguém, 

que se responsabilizará pelos seus custos. A Imprensa, como autonomia, define o seu 

produto editorial segundo seus critérios internos e o coloca em circulação. Sua 

aprovação final virá dos indicadores de circulação ou de exibição. 

 
Aprovação / 

circulação 
A aprovação 

ou não de um material, 
sendo interna, gera maior 
velocidade e autonomia de 
processo; dependendo do 
grau de delegação e 
autonomia, o produtor da 
notícia (editor ou 
jornalista) recebe uma 
autonomia quase plena na 
decisão da circulação  

Com a 
aprovação sendo 
essencialmente exterior à 
agência, esta tem sua 
autonomia praticamente 
eliminada na decisão da 
circulação. Mesmo que 
uma agência receba “carta 
branca” para definir 
veiculação (fenômeno raro 
de ocorrência), ela 
precisará, imediatamente 
após, prestar contas de suas 
ações para a empresa 
cliente, em nome de quem 
ela agiu.    

Por conseqüência, a responsabilidade das decisões internas são 
delimitadas fortemente entre o próprio grupo. As teorias de newsmaking demonstram 
claramente fortes embates pelo poder destas decisões, posto que os resultados finais 
serão evidenciados a seus aprovadores/ responsáveis. 

No modo de fazer publicidade, as relações tendem a ser mais 
pragmáticas e ao mesmo tempo, com embates mais velados, menos declaráveis. Afinal, 
há uma satisfação imediata do grupo a ser atingida. O aprovador imediato de decisão, o 
cliente, com seu gesto de aprovação ou não, aplaude ou denúncia troféus ou problemas 
para as áreas que não souberam corresponder às expectativas, ou irem além. 

 
Criatividade

: prêmio ou castigo? 
Sabe-se que, 

na lógica declarada da 
imprensa, há chamado 
“compromisso imediato 
com a verdade dos fatos”. 

Na lógica 
funcionalista da 
propaganda, é preciso 
colocar a marca ou o 
produto em evidência, 
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Todo esforço de elaboração 
de conteúdos jornalísticos 
afirma respeitar este 
princípio. Existem 
inclusive espaços de crítica 
e de denúncia às 
veiculações jornalísticas 
sem fundamento na 
realidade.  

Porém, o 
newsmaking – apontando 
as demais forças de 
orientação do processo de 
produção – não referenda 
este compromisso, muitas 
vezes deslocando fato e 
discurso, em função de 
agenda e enquadramento. 

 

diante de um grande 
volume de concorrência de 
informações e apelos 
publicitários.  

Isto permite, 
e até mesmo valoriza, 
formas e conteúdos com 
aspectos que evidenciem a 
saliência da informação de 
forma positiva. 

Porém, os 
publicitários afirmam que – 
em determinadas condições 
– eles é que apontam aos 
clientes que não deve 
existir exagero nas 
discrepâncias entre fato e 
discurso, de modo geral e, 
neste caso, principalmente 
em questões como 
sustentabilidade. 

Há um “antagonismo histórico” entre o jornalismo e a publicidade, em 
função de suas naturezas e propostas diferenciadas: o ‘quarto poder’ do jornalista 
versus ‘o alienante do consumo’ da publicidade. Porém, sem entrar em nenhum aspecto 
deste embate, atenta-se aí objetivações tão diferentes porém com possibilidades de 
pontos em comum em seus “modos de fazer”.   

 
 

Estas considerações e comparativos de pontos iniciais nos encaminharam para 

uma primeira grande análise em função de um ponto recorrente em todas as teorias de 

newsmaking e que também parece se manifestar na publicidade: os valores/noticias provém 

de pressupostos implícitos ou de considerações relativas dos jornalistas, sejam a partir das 

linhas editoriais, seja em função do ambiente, seja ainda pelos perfis diferenciados de seus 

profissionais. Porém, os insights criativos, definidos pela dupla Planejamento/ Criação ou 

independentemente, muitas vezes, também parecem advir desta perspectiva, por mais que a 

publicidade possa até mesmo utilizar pré testes e tenha, de certa forma, evidências mais 

imediatas para suas propostas de esforços (lembrança, procura pela marca no ponto de venda, 

participação de mercado etc.). Quando se refere a propaganda institucional, estes pontos de 

avaliação ficam mais fluídos, mais difíceis de serem rapidamente tangibilizados, o que pode 

colocá-los em esfera similar aos retornos esperados pela imprensa. 

Novamente buscando facilitar a percepção de paralelismo no modelo 

inspirador do newsmaking para evidenciar a possibilidade da existência do admaking, e sem 

nenhuma intenção em gerar comparações de outra natureza a respeito das teorias, 
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desenvolvemos o quadro 2, a partir dos pontos explicitados por WOLF (2005), a respeito do 

newsmaking, “buscando sintetizar quatro admissões implícitas ou de considerações relativas 

(p.207)”.  

 
Quadro 2 

Considerações relativas a: 
Newsmaking (segundo WOLF) Admaking (hipótese da pesquisa) 

a) aos caracteres substantivos das notícias; 

ao seu conteúdo; a primeira categoria está 

relacionada com o acontecimento a ser 

transformado em notícia.   

 

a) ao pedido explicitado pelo cliente, a 

partir de seu briefing; a primeira categoria 

está relacionada com o pedido a ser 

transformado em propaganda.  

b) à disponibilidade do material e aos 

critérios relativos ao produto informativo; 

a segunda categoria diz respeito ao 

conjunto de processos de produção e 

realização. 

b) ao perfil de conhecimento pré-existente 

ou a ser desenvolvido pela agência (caso 

haja condição de efetuar uma pesquisa); 

dependendo do desafio proposto, tende a 

se resolver pela soma das trajetórias e 

repertórios dos profissionais envolvidos. 

Também pode ser caracterizado em 

função da importância do cliente dentro 

do ambiente da agência e ainda segundo 

diversos critérios: 

a) cliente com “visão aberta” – permite 

fazer ações que se destacam criativamente 

mesmo que o segmento não seja do 

repertório especializado da agência; 

b) segmento bastante competitivo – 

motivação interna que permite gerar peças 

e ações de destaque, com visibilidade aos 

profissionais envolvidos; 

c) conta importante para a agência (por 

estratégia ou por faturamento) – aumenta 

responsabilidade dos envolvidos, 

destacando-os quando alcançam 
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resultados positivos; 

c) ao público; a terceira categoria está 

relacionada com a imagem que os 

jornalistas têm acerca dos destinatários.  

 

d) esta categoria está voltada ao pré-

reconhecimento do público, a experiência 

com produtos voltados aquele perfil de 

publico. Caso alcance resultados 

positivos, pode até mesmo destacar-se 

diante do público e obter dele respostas 

diferenciadas, como a transformação de 

slogans em bordões de fala coloquial 

(‘não é uma brastemp; põe na cônsul...’) 

d. à concorrência. Por fim, a quarta 

consideração diz respeito às relações entre 

os mass media existentes no mercado 

informativo. 

d) É a possibilidade de afirmar-se diante 

dos pares internos e do mercado, aumentar 

visibilidade, ganhar prêmios etc. 

 
 Nesta primeira comparação de considerações, foi possível apontar 

considerações de notável paralelismo entre as teorias, o que reforça a possibilidade de 

existência de um admaking com traços similares em seus processos de relações entre seus 

participantes e interferências marcantes nos conteúdos propostos, seja em função de suas 

trajetórias repertoriais, seja em função de pressões internas e externas que atuam sobre cada 

um de modo diferenciado, mas alimenta os apetites e podem ter presença ativa nos processos 

decisórios. E isto pode se agravar, no caso do admaking, de modo ainda mais acentuado, 

quando analisado sob o foco da temática da sustentabilidade. 

  

3.3 A construção do discurso da sustentabilidade na publicidade 

 

Esta fase de nosso projeto, destaca de modo ainda mais forte, nossas premissas 

centrais de análise das interferências possíveis do admaking na elaboração da discursificação 

com a temática da sustentabilidade, destacando aqui novamente a novidade conceitual e o 

recente agendamento que o tema recebeu na mídia, com todas as decorrências constantes dos 

diversos perfis de enquadramento que os temas com este perfil recebem. Novamente, 

evidencia-se as questões: qual será o peso de um “modus operandi” publicitário na definição 

daquilo que será veiculado, efetivamente? Que dinâmica de forças habita este admaking? As 

forças que se sobrepõem na definição de conteúdos publicitários mais cotidianos são as 
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mesmas, e com as mesmas intensidades, de quando o tema é sustentabilidade? Caso os 

repertórios sobre o tema, dos profissionais envolvidos, seja menor, qual será a possível 

influência a ser sentida na elaboração? Como será que os profissionais que exercem os papéis 

percebidos de maior interferência (mo caso, Planejadores e Diretores de Criação) percebem 

suas influências como dominantes em um processo, e como evidenciam isto na questão da 

Sustentabilidade? Como eles lidam, afinal, com isto? Quais são suas interferências? E quais 

são suas fontes de inspiração e de conteúdos sobre o tema? 

Conforme pré-levantamento da frente de pesquisa que efetuamos sobre a 

veiculação de anúncios institucionais empresariais com o uso de algum apelo ou destaque 

para questões voltadas à responsabilidade sócio-ambiental45, percebe-se (ainda de modo 

empírico) que parece existir na elaboração das peças, em muitos dos casos levantados, uma 

preocupação por parte de seus elaboradores em gerar ações com aparente pertinência na 

correlação entre a área de atuação da empresa e destaques de discurso sobre a temática. Isto, 

segundo SEMPRINI (1996:176 , apud DUTRA, 2005), em definição focada na análise da 

mídia mas possível de ser aqui adequada “(´é parte de uma) estratégia enunciativa que torne 

seus textos reconhecíveis por seus consumidores, estabelecendo-se dessa forma uma 

lisibilidade de sua própria estratégia enunciativa” (p. 46).  

Traçando também uma base comparativa entre as premissas de análise de 

mídia, apontadas por DUTRA, com as premissas de análise da elaboração de conteúdos 

publicitários, particularmente sob a temática proposta, percebe-se uma situação já não tão 

semelhante, porém igualmente inspiradora: “a análise dá ênfase às condições de produção de 

sentidos postos em circulação”. Na prática, podemos inferir esta afirmação para toda e 

qualquer mensagem colocada em circulação, mediada através dos meios de comunicação de 

massa, e neste caso, particularmente destacando a propaganda como passível de participação 

neste mesmo processo. “Os elementos divergentes, as incoerências e as rupturas nesse quadro, 

quando não constituem malogros empresariais, são tidos como pontos fracos da ‘máquina 

discursiva’, erros que enfraquecem a proposta enunciativa do dispositivo emissor e 

desorientam seu público (SEMPRINI, 1996:176, apud DUTRA, p. 47). Neste caso, utilizando 

a premissa como modelo, é possível afirmar com mínima margem de erro que a elaboração de 

discursos institucionais empresariais com destaque em sustentabilidade, a priori, precisa 

respeitar os mesmos pontos de busca de coerência entre discurso e fato, e mais ainda entre os 

                                                 
45 Material ainda em catalogação, referente à circulação de anúncios institucionais empresariais, com uso de 
temática de sustentabilidade, nas 3 revistas semanais de opinião de maior destaque no mercado nacional (Veja, 
Época e Carta Capital), durante 20 meses (de janeiro de 2006 a agosto de 2007). 
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diversos discursos entre si. Afinal, se a somatória dos esforços realizados em sua trajetória de 

circulação de anúncios e outras expressões de conteúdo publicitário, provavelmente o 

resultado final poderá ser tão danoso quanto o apontado acima sobre a mídia. 

Em nossa pesquisa com os respondentes da pesquisa em sua fase I, os 

resultados obtidos de certa forma caminham par e passo nesta mesma direção de preocupação. 

Por exemplo, quando questionados sobre o papel da agência diante da determinação de 

existência de anúncios com temática da sustentabilidade, os respondentes apontaram que mais 

do que a metade deles recebeu a demanda pré-definida pelo cliente, mas propôs alguns ajustes 

e abordagens aos conteúdos orientados pelo briefing do cliente. Isto é, de certa forma buscou 

interferir nos conteúdos propostos, segundo critérios não expressos. Porém, cerca de ¼ deles 

respondeu categoricamente que, por causa do conhecimento técnico repertorial de elementos 

do grupo da agência sobre a temática proposta pelo cliente, buscou destacar a percepção de 

um papel importante da agência na criação ou desenvolvimento destes conteúdos 

originalmente propostos, sendo que alguns deles destacam, em outros momentos, até mesmo 

que a agência buscou demover o cliente da utilização de um determinado tipo de 

argumentário, por considerarem-nos potencialmente danoso à imagem da marca do cliente .  

 
Segundo nossa percepção, o tema foi inicialmente introduzido nas 
campanhas por meio dos clientes, em sua maioria grandes empresas – 
as primeiras a colocar em prática a comunicação de projetos desta 
natureza. Hoje, a responsabilidade social, a sustentabilidade e temas 
afins são comuns a campanhas de clientes que os praticam de fato, e 
também daqueles que promovem ações do tipo assistencialistas e 
insistem em vendê-las como tal (Atendimento, agência média/ SP). 

 
As interferências feitas no conteúdo da comunicação são para ajustar 
as ações às necessidades do cliente. O foco é sempre em qual solução 
será a mais adequada para os objetivos mercadológicos de cada cliente 
em todas as ações, sejam elas institucionais ou não (planejador, 
agência média, fora de SP). 

  

Apesar desta explícita consciência própria, a maioria entende que os demais 

profissionais do mercado (e até mesmo suas empresas clientes) não dominam ainda a 

verdadeira dimensão do tema, e suas conseqüências diretas para a elaboração de conteúdos 

publicitários: 

 
Esse movimento Carbon-Free, essa moda de ecologicamente correto 
até na publicidade e nos eventos atualmente é pouco conhecido. 
Geralmente, quem utiliza esses aspectos, o faz por interesse em 
agregar algo que o público irá achar “bonito”, para trazer resultados. É 
difícil encontrar uma marca/empresa realmente preocupados com a 
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natureza, com os danos causados (planejamento, agência de eventos, 
SP). 

 

De maneira sutil, começam a aparecer as outras motivações, pessoais, mais 

diretamente apontadas, internas. Apetites. Neste caso, até mesmo em auto denúncia à 

categoria profissional. Primeiro, os respondentes destacaram com altíssima freqüência que os 

profissionais que mais interferem  nos conteúdos da campanhas, principalmente em relação à 

sustentabilidade, são os planejadores. Neste caso, a maioria dos próprios respondentes (as 

reais motivações desta questão estão em foco na fase II da pesquisa, ainda em andamento). Ao 

mesmo tempo, o Diretor de Criação é apontado como também bastante importante, seguido 

mais de perto do profissional de atendimento. Aqui, mais uma vez ficou evidente que, se 

somadas ou sobrepostas as indicações efetuadas também para a dupla de criação, o potencial 

de interferência dos criativos torna-se bastante acentuado, também. Tão acentuado que um 

dos respondentes, inclusive, gera uma crítica às práticas de mercado e até mesmo recomenda 

este foco para nossa análise: 

 
Essa é uma abordagem na qual fica clara a tentativa do mercado de 
promoção em tornar-se mais relevante para seus clientes do ponto de 
vista estratégico. Esse tipo de influência, que muitas vezes é pontual (e 
provavelmente prejudicial para o posicionamento das marcas no longo 
prazo devido, devido à falta de sistematização e de tradução de uma 
verdade), responde a uma oportunidade de reposicionamento de 
mercado para as próprias agências de promoção/ativação. 
Acredito que essa distorção específica é algo que mereceria ser 
abordado em sua pesquisa (diretor de planej., agência de promoção, 
grande, SP) . 

 

Ao mesmo tempo, os respondentes apontam que a temática é de grande 

interesse para os criadores, pois permite gerar conteúdos com formas bastante diferenciadas. 

E sabemos que a forma diferenciada é normalmente destacada na agência e no mercado, entre 

seus pares e institucionalmente, gerando premiações e honrarias. Enfim, alimentos apetitosos 

para quem busca este destaque, que – como já afirmamos – tem fundamentação racionalizada 

para vários níveis profissionais e institucionais (atrai atenções para profissionais e agência, 

referenda-os, valoriza sua produção, atrai clientes novos e incentiva os atuais à buscarem 

elaborar peças que também se destaquem etc.) : 

 

Trata-se de um tipo de trabalho que abre grandes possibilidades para a 
criação, uma vez que costuma ter poucas limitações de mídia 
(geralmente doação dos veículos) e também de políticas empresariais. 
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Ou seja, permite maior liberdade criativa, despertando bastante 
interesse nos criativos (planejador, agência média, interior de SP).  

 

Este ponto merece ainda uma outra reflexão, que é o aparente desequilíbrio de apetites 

entre seus participantes, ponto já indicado mas que aqui merece um questionamento maior (será 

também um dos pontos de questionamento da Fase II). Dentro desta análise, e aqui talvez por sua 

amplitude, diferenciando-se mais marcadamente do newsmaking, há uma gama muito grande de 

diversidade de graus de motivações diferenciadas entre os profissionais. Segundo a percepção dos 

respondentes, os profissionais de Criação são sensíveis a praticamente todas as motivações. Os 

Planejadores superaram-nos em apenas dois quesitos. Ambos, estão mais destacados na questão das 

motivações interiores ou exteriores que os demais. Inclusive nos quesitos voltados a reconhecimento, 

onde o esperado seria uma tendência de equilíbrio maior para todos, destacam-se os profissionais de 

Atendimento/ Planejamento/ Mídia, e praticamente eliminando os profissionais de Mídia e de 

Produção.  

Os respondentes apontaram, a priori, discursos bastante elaborados, com uma 

visão apurada dos “deveres” (o que e como a agência precisa fazer para entregar seus 

produtos), e ao mesmo tempo, com uma visão critica acentuada sobre seus pares, apontando 

sempre nos outros os problemas e as vicissitudes das discrepâncias entre fato e discurso, aqui 

segundo eles muito agravadas tanto porque as empresas só querem falar muito mas fazem 

pouco, e confundem “responsabilidade social com ações promocionais” (dir. planejamento, 

ag. mdia, interior de SP). 

Retomando os quatro pontos de considerações de WOLF sobre newsmaking, 

podemos apontar – com a ênfase na publicidade institucional destacando sustentabilidade, 

que:  

a) conteúdo – a maioria dos respondentes enfatiza fortemente a questão da necessidade da 

aculturação tanto dos clientes quanto da equipe da agência sobre o tema (“é de grande 

importância o envolvimento da equipe [...] com o projeto desenvolvido pelo cliente e entender 

os reais benefícios que estas ações trazem para a marca e para a sociedade”, planejador, 

agência média, SP);  

b) disponibilidade de materiais e critérios – quando visto para si, há a expressão do cuidado e 

até mesmo do preparo (“acredito que falta ao profissional de comunicação, o conhecimento 

real do processo. Fiz meu doutorado em Paris e a abordagem foi marketing social”, dir. de 

planej, agência média, SP).  Porém, demonstram a própria dificuldade de um tema ainda novo 

e tão amplo (“Sinto que o profissional de Planejamento tem alguma dificuldade em encontrar 

dados mais precisos e especificos de cunho ambiental/social e de responsabilidade para fazer 
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um melhor planejamento da conta e oferecer o melhor ao cliente. Saber quais selos de 

responsabilidade o cliente poderia conquistar fazendo este tipo de campanha” dir. de criação, 

agência média, SP). Ao mesmo tempo, apontam que a fonte de informação deste tema, muitas 

vezes, é a própria mídia, e que esta também não entende com profundidade sobre 

responsabilidade sócio-ambiental (“As pessoas normalmente não conhecem o assunto sócio-

ambiental em profundidade além do que a mídia ensina. A mídia e a propaganda, por sua vez, 

normalmente explora (sic) este assunto de acordo com sua atratividade financeira [...]. Cria-se 

um ciclo de falta de informação e geração de conteúdo de fácil digestão pelos consumidores, 

mas que nem sempre passam de um artifício publicitário”, dir. de planej., agência de 

promoção, grande, SP);  

c) o público – o uso do tema é apontado por muitos como um fator que está na moda, que está 

sendo falado por agenda, e não por demanda dos consumidores ou por real mudança de 

pensamento dos empresários, que muitas vezes até desconhecem o real impacto do tema em 

profundidade para seu negócio (“é difícil encontrar uma marca/ empresa realmente 

preocupados com a natureza, com os danos causados”, planejador, agência de promoção, 

grande, SP).. Ou ainda em função de uma sensibilidade do público, mas acabam apenas 

destacando ações de baixa relevância ao público e discrepantes com as práticas (“Esta 

modalidade de comunicação está virando lugar comum, modismo corporativo, para fazer uma 

média com acionistas. São muito poucas as ações efetivas e relevantes que merecem um 

destaque em comunicação. A grande maioria das ações estão(sic)  mais próximas da 

demagogia corporativa do que de um real e verdadeiro compromisso sócio-ambiental”,  

planejador, ag. Grande, SP) . Outros ainda enfatizam que este é um efeito não orientado para 

o público, mas sim pela capacidade de resposta mais rápida e diferenciada com os apelos do 

“ecologicamente correto” (“estes temas estão cada vez mais comuns (em campanhas assim)”, 

ger. Atendimento, agência média, SP);  

d) a concorrência – além da busca por facilitadores de processos criativos, já apontada, 

reforça-se fortemente aqui uma diferença de processo entre o newsmaking e o admaking: para 

o jornalismo, “dar um furo” – apresentar primeiro uma notícia – é um de seus diferenciais, e 

ver todos os demais veículos em busca de se atualizar em oferecer a mesma notícia, é um fato 

comum; em propaganda, existem pressões para os dois lados, uma delas tentando enfatizar a 

entrega apenas de propostas de discursos a serem veiculados, se tiverem reais diferenciações 

em sua forma e conteúdo; por outro lado, se muitos estão usando esta forma, é necessário 

propor ao cliente algo na mesma linha, para mostrar atualização com a agenda (este ponto 

será referendado na Fase II e deverá ser bastante aprofundado na Fase III). 
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Enfim, diante de um quadro ambiental que, segundo os cientistas, exige mudanças radicais de 

comportamento de consumo, a publicidade – através de seus representantes – parece bastante 

estimulada a falar sobre o assunto, mas não necessariamente a trazer para si a 

responsabilidade desta definição, mesmo que somente buscando amplificar seu grau de 

influência nas decisões de conteúdo de modo realmente acentuado (“Cada vez que um cliente 

solicita uma campanha que divulgue sua responsabilidade social, a agência tem um grande 

desafio de mostrar isso a comunidade de forma que não parece (sic)  apenas uma promoção 

do cliente, mas sim uma realidade do dia-a-dia que, independente do modismo, da cobrança 

da sociedade e do aspecto econômico isso realmente faça parte da realidade do cliente, que a 

responsabilidade social é respeitada porque a empresa respeita os aspectos sócio-ambientais”, 

dir. exec., agência média, fora de SP).  Como notado nas diversas falas dos respondentes, as 

agências se limitam a buscar orientar, porém ficam na dependência da real aprovação de seus 

clientes. Muitas vezes, até mesmo, por uma questão estrutural da relação, apontando que – 

apesar de determinadas convicções dos elaboradores de conteúdos institucionais da 

sustentabilidade, na prática eles são “cumpridores de ordens” efetuadas na encomenda e/ou na 

aprovação das peças, pelas forças internas e pelos clientes. Adiantando uma expressão, já 

obtida na fase II (entrevista às duplas): “Eu proponho, mas há um limite. Eu sempre lembro 

que tenho de levar o leitinho das crianças pra casa, e busco fazer direito o que pedem, para 

segurar meu emprego”, afirmou um diretor de criação de agência grande/ SP).  

 
4 Condições de produção do discurso publicitário dentro da Petrobrás. 
 

Analisar as condições de produção do discurso publicitário dentro da 
Petrobrás, objeto deste estudo, trouxe à luz características muito interessantes e diferenciadas 
da própria organização, à partir de sua fundação. A Petrobrás é hoje a maior empresa 
brasileira (disputando com a Companhia Vale do Rio Doce, atualmente apenas Vale, esta 
posição). Segundo o ranking da Brand Finance, consultoria inglesa, a Petrobrás é a marca 
mais valiosa do Brasil, com seu símbolo avaliado em R$ 8,4 bilhões46.  A Petrobrás, na 
verdade, atualmente é uma grande corporação – somando mais de dez empresas com atuações 
complementares - de controle estatal, mas com tendência de comportamento mercadológico 
de companhias privadas, inclusive na pressão dos acionistas por maior lucratividade. 
Tendências, porque em momento algum ela esconde sua condição de ser parte das empresas 
públicas (todas as assinaturas de seus anúncios são acompanhadas dos símbolos do Ministério 
de Minas e Energia, além da assinatura do Governo Federal). E sua atuação publicitária 
destaca-se em duas frentes: uma, de características comerciais, disputa com as companhias 
privadas sua parcela de mercado em produtos e serviços, tanto em investimento publicitário 
quanto em argumentário persuasivo. 

                                                 
46 In www.meioemensagem.com.br/novomm/br/servicos/ImprimeNoticia.jsp?pIdConteudo, acessado em 
04.09.2007 
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Porém, é em seu lado institucional que as características de ser Governo e ser 
Empresa se mesclam com maior freqüência. Pois nota-se até hoje em seu discurso, parcelas de 
sua história, que nasce até mesmo antes dela existir como organização, mas como um pleito 
popular liderado por alguns cidadãos, principalmente o escritor Monteiro Lobato, em sua 
campanha “O Petróleo é nosso”, patrocinada pelo Centro de Estudos e Defesa do Petróleo. 
“Foi nesse cenário (de embate entre nacionalistas e defensores do capital estrangeiro) que, em 
3 de outubro de 1953, a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás) foi criada pela Lei no. 2004/53, 
que instituiu o monopólio estatal da exploração e do refino”47. Hoje, a companhia tem 55,5% 
de seu capital votante nas mãos do governo federal, que controla sua gestão e nomeia seus 
diretores. Atua em quase trinta países, na exploração, refino e distribuição de combustíveis e 
óleos. Vem transformando seu discurso de forma ativa, buscando não ser mais percebida 
como empresa de combustíveis à base de petróleo, mas como empresa de energia (segundo os 
dois entrevistados da agência Duda, que atendia a conta publicitária sob a óptica 
institucional). 

Conforme já apontada no tópico de metodologia, a linha de comunicação 
institucional da Petrobrás, durante o ano de 2006, período de campanha para a re-eleição do 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assumiu a bandeira da auto-suficiência da produção de 
petróleo. Este foi um dos motes da campanha, o que reforça a perspectiva praticamente 
híbrida entre posicionar-se como uma empresa de mercado (que inclusive anuncia 
comercialmente suas próprias ações para investidores e patrocina o combustível de uma 
equipe de corridas de automóveis na categoria Fórmula I  - a mais elevada - visando sua 
projeção internacional), quanto em dados momentos parece tornar-se “palanque” de políticas 
de governo, seja explicitamente discursivo (caso da auto-suficiência), seja tornando-se o 
maior patrocinador de arte e cultura no país (papel que vem sendo fortemente incentivado 
pelos governos federais, estaduais e até mesmo municipais, para que seja ocupado por 
empresas privadas, com a motivação de isenções fiscais).      

A Petrobrás também é uma das maiores anunciantes do mercado, e tem sua 
atuação pautada por agências de destaque nos rankings de avaliação, seja por medidas de 
faturamento, seja por medidas de lauréis e destaques do próprio campo. Todas são contratadas 
segundo os padrões públicos (licitações) e mantém-se através de relacionamento direto com a 
área de comunicação da organização, mas também com uma base de alinhamento estratégico 
com a Secretaria de Comunicação do Governo Federal – SECOM, que busca congregar todas 
as suas bases discursivas. 

Motivo maior desta escolha como objeto, pela natureza de suas operações e 
pelo papel estratégico já destacado, a Petrobrás é uma das maiores geradoras de publicidade 
institucional no âmbito da Responsabilidade Sócio-Ambiental, atua com agências de destaque 
e também é grande anunciante de seus produtos e serviços, o que permite uma visão mais 
ampla de suas coerências e contradições discursivas. 
 
4.1 Discutindo o conhecimento técnico dos publicitários: o desconhecimento das questões 
ambientais 
   

A maioria da literatura publicitária escrita por publicitários, pode-se afirmar, é 
técnica. De uma técnica imediata, quase que intuitiva, escrita segundo a perspectiva da 
eficácia pretendida, e não sob o ângulo de compreensão de processos, seja sob a lógica da 
estratégia ou da recepção. Em todas as entrevistas de campo efetuadas para esta pesquisa, os 
publicitários apontaram suas percepções da atuação da publicidade, particularmente da 
propaganda com finalidade institucional, como um campo mais fugidio, menos concreto. 
                                                 
47 CARRIL, C. A alma da marca Petrobrás: significado e potencial comunicativo. São Paulo: Ed. 
AnhembiMorumbi, 2004.  
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“Quando eu anuncio um produto, eu sei se a propaganda foi eficiente ou não, a partir de 
medidas mais concretas, como vendas. Na propaganda institucional, não. Tudo é mais vago... 
Fica muito na experiência do cliente e na experiência da equipe da agência, do planejador, do 
criador, em suas percepções.” (diretor de atendimento de agência média). Ao mesmo tempo, 
praticamente todos acabam colocando a propaganda comercial dentro de um sistema 
simplificado, como “a agulha hipodérmica” da escola sistêmica. Com a expectativa de 
atuação quase que imediata, onde o trabalho da comunicação é notadamente apenas definir o 
que deve ser dito, a quem deve ser dito e como. Com isto acertado, a campanha alcançará seu 
objetivo, afirmam. 

Logo, diante da inexistência de teorias críticas mais profundas elaboradas ou 
pelo menos aceitas pelos publicitários, pode-se afirmar que existe então, pelo menos, um 
modo de fazer que, obtendo resultados positivos, vai sendo desenvolvido e sustentado, 
multiplicado entre pares e entre estudantes candidatos futuros a ocuparem aquelas funções. 
Com este modo de fazer mais “naturalizado”, a noção de campo se estreita ainda mais apenas 
àqueles que realmente puderem penetrar e vir a conhecer as tensões e relações havidas dentro 
de suas características, seja em uma agência em si, seja no chamado mercado como um todo. 

A partir daí, é fácil considerar que se - de modo mais amplo – já há certa 
restrição ao pertencimento, este tem essencialmente duas dimensões de “custo” de participar: 
ser eficaz na medida das avaliações e aprovações dos trabalhos propostos para seus clientes, e 
ser aceito e destacado entre pares, através do reconhecimento pessoal, ou através do 
reconhecimento simbólico, significado à partir dos prêmios e troféus valorizados pelos seus 
membros. 

O levantamento de campo aponta que há um baixo nível de conhecimento dos 
conceitos de responsabilidade sócio-ambiental entre os publicitários (conforme será melhor 
detalhado em breve). Porém, antes, é preciso fazer uma consideração que parece relevante: os 
anúncios que realmente são mais valorizados entre pares são – na maioria das vezes – aqueles 
criados para produtos e serviços reais. Porém, há um grande volume de peças publicitárias 
que são desenvolvidas para Organizações sem finalidade de lucro, sendo que ainda – muitos 
deles premiados – nunca foram realmente levados à veiculação ou o foram em escalas 
mínimas, apenas para validar sua participação oficial em concursos (os publicitários alcunham 
estas peças como “fantasmas”). 

É possível afirmar que, na dinâmica da publicidade, há naturalmente uma 
espécie de descolamento entre o fato e a base discursiva. Porque é da publicidade esta 
característica de destacar, evidenciar e até mesmo amplificar características que não são 
naturalmente percebidas. Ao mesmo tempo, a publicidade não tem compromisso com a 
totalidade. È da publicidade selecionar estrategicamente o que deve ser dito, e para quem, a 
fim de buscar promover uma percepção positiva a respeito da marca, do produto ou do 
serviço. De certa forma, é uma prática reducionista, visando facilitar a assimilação da 
mensagem pelo público de interesse. E esta é uma prática cultural bastante recorrente na área 
de propaganda com foco comercial.  Porém, quando se trata de propaganda institucional, 
particularmente aquela dentro da temática estudada, nota-se que há necessidade de uma 
diferenciação nas abordagens e conteúdos propostos. A Propaganda Institucional, no fundo, é 
um híbrido, pois busca conciliar seus principais fatores de sucesso advindos da área comercial 
(abordagem diferenciada, compromisso com a inovação e a emoção etc.), com uma linguagem 
mais próxima da comunicação organizacional, onde há uma necessária e contínua abordagem 
da visão verdadeira e mais complexa de mundo. O que lhe traz em teoria um dilema: se 
utilizar mais fortemente a sua base emocional para a construção da mensagem, pode perder o 
peso da credibilidade; se utilizar o peso da realidade de forma estabelecida, tenderá a gerar 
propaganda “fria”, sem emoção, mais próxima de um relatório do que de uma peça 
publicitária.  
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4.2 Desdobramento do desconhecimento da temática no campo: a reprodutibilidade das 
representações sociais 
 

Atuar sobre representações sociais acoplando-as às marcas, produtos e 
serviços, talvez seja uma das melhores definições para o papel da publicidade em um 
momento da história onde o excesso de informação é uma das características mais recorrentes. 
E compreender este processo de produção, mesmo que de forma simplificada, pode permitir 
que as situações de ruptura na comunicação sejam minimizadas, causando um descolamento 
menor, uma distância menor entre os fatos (ou pelo menos suas representações sociais) e os 
discursos da publicidade, com a fala de si da propaganda institucional.  De modo 
simplificado, o primeiro esquema abaixo busca apontar, em um simples diagrama de fluxo de 
informações, alguns pontos de ruptura entre o fato e discurso. O primeiro deles, apontado 
simplificadamente na própria percepção da realidade da empresa e a definição estratégica de 
sua gestão, apontando uma ou algumas características de como gostaria de ser percebida. A 
segunda, onde esta solicitação é repassada aos profissionais da agência de propaganda, 
incentivando-os a buscar concretizar esta proposta de forma inovadora e original, como é do 
discurso da propaganda. Isto é, uma segunda grande chance de rompimento entre a realidade e 
a prática discursiva.      
 
 
 
Realidade ►  empresa  - o que quer que seja dito de si ► com inovação e criatividade 
           Possível espaço de ruptura                              possível espaço de ruptura 

Diagrama desenvolvido pelo autor 
 
 
 

A publicidade pode levar ainda mais distante, através de rupturas contínuas, a 
diferença entre a realidade e o discurso.  E este é um fenômeno ainda pouco estudado dentro 
do processo de produção que ocorre dentro da agência. Na verdade, este já pode ser melhor 
detalhado, buscando apontar vários momentos do processo onde os pontos de ruptura 
aparentam ser mais frágeis, e podem acentuar o descolamento entre fato discursivo e 
realidade.  
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Fluxo básico de informações, definições e pontos de ruptura (real/ discurso) 
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interna e 
externa
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externa

    “debriefing” 
(para checking 
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DIR. 
CRIAÇÃO 

 ATEND/ 
PLANEJ. + 
DIR. 
CRIAÇÃO 
 

 agência   Possível espaço 
de embate para 
prevalecer visão 

   

   Diagrama desenvolvido pelo Autor
                                                  
Nesta seqüência, busca-se evidenciar a existência de diversos pontos de ruptura 

no processo, tendo em negrito os profissionais apontados pela pesquisa como os com maior 
probabilidade de interferência no processo de elaboração da comunicação. Logo, a possível 
observação diferenciada da pesquisa não é o fluxo em si, que é modelar e também foi 
apontado como o que se busca seguir na maioria das agências respondentes, mas sim os 
pontos de articulação ou ruptura. 

 
Diagrama simplificado das principais pressões Internas e Externas relacionadas às agências de 
publicidade e seus profissionais: 
PRESSÕES 
INTERNAS 

 Aprovação Faturamento (para o 
ganho da agência) 
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formal e informal 
entre pares (destaque 
da competência 
pessoal) 

Status 

     Poder/ Ascensão de 
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EXTERNAS 
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   Conquista de novo 
emprego (PF) 

Salário 

    Diagrama desenvolvido pelo Autor 
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Neste outro diagrama, procurou-se evidenciar as principais situações de 
pressões internas (dentro da agência) ou externas, neste caso abrangendo todo o campo da 
atividade, particularmente colocando a condição de pares e de clientes atuais ou potenciais. É 
importante também perceber que parcela desta pressões surgem na operação da agência 
enquanto empresa (pessoa jurídica, ou PJ) e outra parte, enquanto Pessoa Física (PF). Em 
algumas situações, a pressão atua sobre ambos. 

O modelo de enunciação publicitária, que por sua natureza se preocupa com a 
aprovação não só dos pares mas também do cliente, inflama uma fratura que já existia (e que 
pode ser constatada na comunicação organizacional) entre fato e discurso. Mais ainda: A 
fratura fica ainda maior por causa deste modelo de produção do discurso de uma agência. 
Pois, como há esta fratura entre fato e discurso, e que pode se ampliar pelas extremidades do 
processo publicitária (o perfil do criador, o entendimento da equipe de atendimento etc.), as 
organizações se vêem na obrigação de - uma vez sob os holofotes – terem de trabalhar coisas 
de seu processo de produção – justamente por que se cria uma expectativa na opinião pública 
em relação a isso. 

A priori, e assumindo que  a fratura ou descolamento entre fato e realidade já 
existe; e que distância ou ruptura já estão evidenciadas não somente na publicidade mas em 
praticamente tudo o que se utiliza para falar de si, sob esta temática; e bastante evidente na 
Comunicação Organizacional (Relatórios, vídeos, house-organs...).  

O modelo da publicidade pode agravar esta situação. Porque há uma série de 
forças neste meio que não se assumem. A dificuldade de interferir nesta distância entre fato e 
discurso é porque não se falar nestas coisas, não fazem parte do modelo. A configuração de 
forças na estratégia enunciativa publicitária não só não é conhecida  e estudada, como também 
se desconhece os efeitos e as possibilidade de interferência processual no resultado desta 
comunicação institucional. Diante disto, destaca-se que é preciso entender as principais forças 
que atuam nesta estratégia. E, simultaneamente, não há uma clareza desta mecânica formal 
para aculturação.  

E quais são as condições de interferência na reprodução das questões da 
sustentabilidade? A priori, - pela análise dos anúncios e pela fala dos publicitários - tudo 
começa com o próprio desconhecimento do cliente, pois a empresa não é consciente de seu 
papel de responsabilidade social. A partir daí, há aparentemente uma crença (quase uma 
“moda” ou “mantra”, como afirmaram vários dos entrevistados) de que é necessário falar com 
rapidez sobre Responsabilidade Sócio-Ambiental. O que, na prática, leva a que muitos 
emissores falem quase que simultaneamente, e quase que com a mesma superficialidade e até 
mesmo com inconsistências teóricas, caso por exemplo da fabricante de bebidas Schincariol, 
em sua campanha veiculada no período de julho de 2006, onde apresentava sua ação de 
responsabilidade social (“O primeiro pacote de plástico que se preocupa com o futuro da 
planeta. O resto é de ontem” – era o título de uma das peças.). A informação principal: é “a 
primeira empresa nacional de bebidas a usar plástico 100% biodegradável... Em contato com 
o ar, este plástico se desintegra muito mais rápido que os plásticos comuns, sem deixar 
resíduos no meio ambiente”. Destacam-se dois símbolos reforçando os termos Degradável. O 
que está escrito em corpo reduzido, ao canto: “Em breve, nos pacotes plásticos dos produtos 
do Grupo Schincariol”. E há uma informação ainda menor alertando que a velocidade da 
degradação varia segundo condições ambientais (ver ilustração abaixo). A empresa destaca 
em extremo uma solução ainda não tecnicamente adotada por ela e que, pela característica do 
segmento (bebidas, incluindo alcoólicas, onde há sempre uma clara dificuldade na 
determinação ética e responsável da motivação para o consumo) e da matéria-prima (é 
relativo apenas ao chamado filme de sobre-embalagem, não envolvendo os principais 
volumes de matéria-prima, mesmo considerando apenas a embalagem), com certeza pode-se 
discutir o real valor de destaque desta informação dentro de uma orientação de 
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responsabilidade sócio-ambiental da empresa, principalmente quando apresentada em uma 
seqüência de três peças diferenciadas, substituídas semanalmente, em páginas duplas.  
 

 
Ilustração: Anúncio Grupo Schincariol – plástico degradável - pág. dupla – veiculado em julho de 2007 

 
Diante deste tipo de utilização, rápida, rasa e imprecisa, e pela própria 

característica disseminadora de conceitos da publicidade, evidencia-se assim mais um risco, 
que é o de parecer “esgotar o tema” quando, na verdade, ele ainda não o foi completamente 
compreendido pelas empresas, agências e pela sociedade em geral. Um reforço a esta situação 
pode ser percebido na pesquisa realizada pelo Instituto Ibope a respeito da percepção de 
responsabilidade social48, onde “a pesquisa revelou que 79% dos executivos e 55 % dos 
cidadãos já ouviram falar de sustentabilidade empresarial, sendo que os dois grupos possuem 
conceitos diferentes sobre a questão. Para os executivos, sustentabilidade empresarial está 
atrelada aos conceitos de responsabilidade social (59%) e preservação do meio ambiente 
(58%). Já para os cidadãos, o conceito está atrelado ao desenvolvimento de produtos (33%) e 
à solidez das instituições (23%)49

, o que vem reforçar  nossa percepção da inexistência de 
conceitos mais uniformes e disseminados nesta temática. 

Os publicitários entrevistados, quando questionados sobre quais as fontes onde 
buscavam informação para temas novos, como Responsabilidade sócio-ambiental, apontaram 
em maioria para ferramentas de pesquisa em internet e leitura de imprensa (jornais e revistas). 
Em uma só agência, encontrou-se uma profissional de atendimento que, motivada pelo tema e 
com sentido de aplicação aos seus clientes, estava participando de um curso de especialização 
em uma universidade. Todos os demais mostraram-se “agendados” com o tema, mas 
assumiram-se limitados ao que conseguiam alcançar a partir da mídia.  

Particularmente, esta é uma outra complexa frente de pesquisa de 
comunicação. Segundo os estudos de SANTOS, “...as matérias que tocam nos grandes 
problemas ambientais tratam destes assuntos objetivamente, sem estabelecer maiores 
correlações com os temas econômicos e políticos discutidos, todos os dias, nas demais 
páginas dos jornais...(...) estas matérias omitem os agentes econômicos cuja atividade 
influencia os fenômenos abordados – aquecimento global, trabalho escravo, pesca predatória, 
entre outros. As matérias não só adquirem um tom informativo e impessoal, como o viés 
crítico desaparece” (2006:4 e 5). Isto é, se as pessoas (incluindo aí os publicitários) se pautam 
pela mídia, e a mídia ainda não apresenta a temática com a amplitude e a profundidade 
                                                 
48pesquisa realizada pelo IBOPE sobre Sustentabilidade e Negócios Sustentáveis; realizada com homens e mulheres acima de 
16 anos, em todo o Brasil, entre os dias 20 e 28 de julho de 2007, para avaliar a percepção das classes A, B e C sobre assuntos 
ligados ao tema sustentabilidade. O estudo também analisou a opinião da comunidade empresarial brasileira por meio de 
entrevistas com 537 executivos de 381 grandes empresas nacionais. Acesso através de:  
 http://www.ibope.com.br/forumibope/pesquisa/ibope_sustentabilidade_set07.pdf 
49 (“Ibope e Ethos debatem pesquisa sobre sustentabilidade”, in www.envolverde.org.br, acesso em 04/10/2008)  
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demandada para sua real compreensão, com certeza há uma enorme possibilidade de que estes 
leitores também tenham suas visões, na melhor hipótese, com a mesma (falta de) 
profundidade aí apresentada.  

Na publicidade, entendendo que uma das maiores fontes de pesquisa de seus 
profissionais está pautada por sua própria produção (o que se evidencia fortemente no valor 
atribuído às premiações publicitárias, nacionais e internacionais, particularmente sobre 
aspectos definidos como criativos – o que será melhor explanado à frente), e que parte 
importante das informações virão da imprensa, problematiza-se uma hipótese de 
desenvolvimento de mensagens publicitárias pautadas sobre uma temática não dominada. Ao 
mesmo tempo, onde não haverá uma avaliação mais sofisticada, pois tanto a empresa cliente 
quanto o público alvo desta comunicação tenderão a partilharem do mesmo grau de 
informação. Um claro exemplo deste descompasso conceitual se dá na enorme freqüência 
com que se encontram anúncios institucionais de responsabilidade sócio-ambiental buscando 
articular conceitos praticamente opostos como crescimento de operações industriais e/ou 
exploratórios e respeito ao meio ambiente. Para ilustrar esta perspectiva recorrente, destaca-se 
o título do anúncio de lançamento de uma nova mina de minério de ferro da então Companhia 
Vale do Rio Doce, hoje apenas Vale, veiculado em outubro de 2006, cujo título consegue 
destacar os três principais eixos de embate, mas que são colocados como de grande harmonia: 
“Brucutu já nasce grande. Na produção de minério de ferro, no compromisso ambiental e no 
desenvolvimento social” – ver ilustração abaixo. Além das inerentes contradições entre uma 
das mais impactantes operações para o meio ambiente, que é a mineração, e a chamada 
preservação ambiental (que na verdade é uma lista de atenuação potencial de danos), e ainda 
uma proposição de ações e de um possível diálogo com alguns setores civis da comunidades 
impactadas (comunidade esta que, com certeza, não foi previamente consultada se aceitaria 
ter em suas terras uma mega operação extrativista como esta).  Este exemplo também é 
bastante expressivo em uma imagem também muito recorrente nas empresas que atuam mais 
diretamente dentro de áreas florestais nativas, que é a tentativa de mostrar uma planta 
industrial, fotografada sempre em vista aérea bastante alta, demonstrando grandiosidade, e 
tentando apontar que – exceto o local específico de implantação civil da operação – toda a 
floresta e o ambiente em si parecem intocados. Mais que isto, protegidos pela presença 
comprometida da empresa com o meio ambiente. Destaque-se aqui que este não é um discurso 
a favor ou contra de nenhuma destas forças, porém o que se busca evidenciar é que – com um 
tratamento realmente superficial da publicidade institucional e sem elementos para uma 
cobrança de coerências mais expressivas – a publicidade transforma contradições em clichês, 
particularmente quando se refere a esta temática estudada. 
 

 
Ilustração – anúncio da Vale do Rio Doce sobre a inauguração da mina Brucutu, veiculado em outubro de 2006. 
 

Durante a realização do Festival Internacional de Publicidade em Cannes/ 
França, no ano de 2007, festival este considerado por muitos de seus profissionais como o 
mais importante no setor da propaganda, o Vice Presidente Sr. da International Advertising 
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Association (IAA), órgão maior de associação das agências de publicidade no mundo50, sr. 
Indra Bidin (ver ilustração abaixo), responsável pela área de responsabilidade social da 
propaganda, apresentou em espaço exclusivo os trabalhos e as premissas de atuação do que 
eles denominam Act 51- que é a articulação, através do IAA, das agências e veículos de 
comunicação para campanhas de mobilização e de auto-estima sobre áreas atingidas por 
catástrofes ambientais ou por ações bélicas de conflitos étnicos ou políticos. 
 

 
Ilustração SS – Sr. Indra durante apresentação no Festival Internacional de Cannes, em junho de 2007, 

discorrendo sobre a ACT (foto do autor). 
 

A maioria dos publicitários entrevistados, quando perguntados se suas agências 
atuavam em campanhas institucionais de responsabilidade sócio-ambiental respondeu 
afirmativamente, que os profissionais da agência, individualmente ou como empresa, 
costumeiramente desenvolviam peças publicitárias para Organizações Não Governamentais 
que solicitavam – pro bono – os seus serviços. O que, no fundo, não é muito diferente 
perceber que a principal dimensão apontada de atuação da agência sobre o tema não é sua 
vivência direta, como empresa e como consultora de empresas, mas muitas vezes como um 
ato filantrópico de colaboração a uma entidade, em algum momento. Enfim, desde a menor 
agência entrevistada até a Associação Internacional das agências, a similitude de domínio 
conceitual é a mesma. 

Empresas e agências têm ainda apontado uma tendência crescente, que é a 
utilização de elementos ou ações simbólicas como uma apropriação representativa de um 
conceito amplo. Exemplo disto tem sido a adesão dos bancos ao uso dos talões de cheque 
produzidos com papel reciclado, ou a declaração de algumas agências e empresas de que estão 
buscando produzir suas peças com material reciclável e que busca destinar matérias já 
inservíveis a ONGs (banners feitos em material vinílico e que são doados para serem 
transformados em utilidades, como sacolas e capas de objetos).  Este tipo de atuação, 
visivelmente reducionista de um conceito muito mais profundo, propõe-se como atuação em 
base sustentável, ecologicamente responsável etc. O que, mais uma vez, aponta uma dimensão 
de desconhecimento dos reais fundamentos da sustentabilidade, que é uma revisão de 
processos para uma utilização menor, mais racionalizada e menos impactante em toda a 
cadeia de fornecimento de matérias primas e processos, e também de seu destino após uso. 
Para aprofundar o exemplo, o vinil é um derivado de petróleo, com todos os custos de 
extração e processamento, e tem uma vida útil bastante longa, com lenta degradação no 
ambiente, o que – dentro do conceito de sustentabilidade – só o recomendaria para ser 
utilizado em situações onde seu período útil fosse extremamente longo. Isto se não houvesse 
condição de troca de matéria-prima. Enfim, esta é uma dimensão que pode ser melhor 
definida na esfera da espetacularização de determinado conceito, sem que realmente haja um 
envolvimento direto e explícito na gestão para sua adesão. Segundo seus promotores, vale a 
iniciativa, vale o destaque recebido, vale atuar assim em um ambiente que aceita esta 
                                                 
50 Curiosamente, apesar de toda a inserção do país no universo da propaganda mundial, o Brasil não conta com 
um capítulo regional do IAA. 
51 Ver www.act-responsible.org  
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conceituação e se sente até mesmo co-participando, solidário àquele “esforço” a favor de uma 
causa ambiental ou social. 
 
4.3 O discurso da Petrobrás: espaço de verificação da dinâmica de forças na legitimação 
da sustentabilidade no campo publicitário 
 

Há ainda uma dimensão que merece ser aqui destacada, e que também merece 
ser analisada com maior profundidade em pesquisas futuras, dada sua importância, que é a 
real percepção dos líderes das agências de seus papéis como construtores de representações 
simbólicas com maior vínculo com a realidade social e com os interesses do grupo social alvo 
daquela comunicação. E isto vale tanto para a perspectiva do público alvo da comunicação, 
quanto – e nesta análise principalmente – em seu papel de aculturador e promotor de 
comunicação mercadológica cada vez mais eficiente e ao mesmo tempo consciente de seu 
papel.  

A maioria dos entrevistados, particularmente os da área de atendimento e 
planejamento, afirmaram que tendem a se envolver cada vez mais nos processos decisórios 
mercadológicos de seus clientes, ampliando o papel original de uma agência, que era apenas a 
elaboração de mensagens publicitárias. Porém, quando questionadas mais diretamente a 
respeito de seu conhecimento sobre papéis e processos de decisão e de produção das empresas 
clientes para a produção e entrega de seus produtos e serviços, a maioria apontou que este é 
um tema muito complexo, e que eles não conseguem acompanhar o grau de profundidade que 
a empresa enfrenta. E que, muitas vezes, nem a própria empresa parece compreender esta 
complexidade. Ou não tem peso de liderança para impactar decisões empresariais.  Um 
exemplo bastante claro foi apresentado por uma das agências entrevistadas: uma empresa 
cliente, do ramo de combustíveis, elaborou uma mecânica onde o cliente que adquirisse o 
combustível através de uma forma de pagamento, teria garantia de que - para combater a 
quantidade de CO2 que seria produzida pelo consumo – uma certa quantidade de árvore seria 
plantada (é o chamado seqüestro de carbono, a partir de políticas compensatórias). Apesar do 
alerta da agência de que parte dos clientes perceberia aí não uma ação coerente, mas uma 
transferência de responsabilidades (“a empresa somente atua quando o cliente compra; a 
empresa não demonstra socialmente a sua parte”, afirmou um dos entrevistados), a empresa 
levou a cabo tal ação. Alvo de algumas pressões de organizações não governamentais, a 
empresa abandonou esta linha, e retornou com oferta de desconto e prazo na aquisição do 
produto. Isto é, ela não somente agiu de forma inadequada em sua primeira atuação, como 
ainda reverteu todo este processo, demonstrando que sua única preocupação é vender mais, e 
que o restante será apoio da motivação comercial. 

E, por fim, há uma perspectiva de estudo que também permeia mas transcende 
este estudo, mas demonstrou-se bastante presente como uma espécie de pano-de-fundo de 
todo este processo, particularmente durante o período das pesquisas de campo. A maioria dos 
profissionais entrevistados enxerga em si e na sua agência um modelo diferenciado de 
atuação. Um modelo que se diz mais reflexivo, mas atuante, que procura refletir e aprofundar 
melhor as demandas de seus clientes. Porém, é isso quase unânime, a maioria não reconhece 
esta característica nos pares, colocando uma posição quase que dicotômica de necessidade de 
afirmação (prêmios, por exemplo) diante de pares a quem não necessariamente respeita por 
sua práxis. De modo quase espontâneo, a maioria deles – de uma forma ou de outra – pareceu 
apontar uma visão de campo próxima ao conceito de Bordieu. Na verdade, quando 
questionados sobre os embates e perspectivas, a maioria deles gerou uma dupla percepção de 
campo: o perfil interno da agência, campo exclusivo, com regras “próprias” e que se enxerga 
como um espaço mais articulado e inteligente que a maioria dos demais; e o campo de seus 
pares, daqueles que entendem próximos ou de quem desejam estar próximos, ou melhor 
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ainda, percebidos no mesmo patamar. Suas falas e críticas de mercado falam de si. Foi 
unânime, por exemplo, a citação do Banco Real e da Natura como as campanhas que sabem 
utilizar as questões de responsabilidade sócio-ambiental porque existe consistência na gestão 
das empresas e nos conteúdos de sua comunicação. O que de certa forma também parece não 
querer super valorizar o papel da agência, “pois eles conseguem isto porque o cliente permite, 
aprova”, segundo um dos criativos entrevistados. 

Neste campo mais fechado, o princípio e o final formal do processo é a 
empresa cliente, em seus aspectos mais imediatos. Porém, quando se abre a perspectiva de 
forças diferenciadas atuando sobre pessoas e áreas, originadas dentro e fora deste campo, as 
opiniões se dividem: para alguns, esta questão dos prêmios e suas motivações são antigas, 
fazem parte do jogo, mas cada vez mais as equipes de agência estão aprendendo a atuar 
juntas, mais colaborativamente, onde todos se comprometem e se destacam. Para outros, 
apesar do discurso oficial das agências parecer ter se modificado um pouco,  ainda é comum 
encontrar a exposição formal da agência construída a partir de reconhecimentos de si e de 
seus colaboradores/ funcionários em troféus e premiações do campo. Ao mesmo tempo, 
existem inclusive condições atípicas nestes embates: após uma entrevista em uma média 
agência, onde as orientações do diretor de atendimento eram absolutamente convergentes com 
a do diretor de criação, com a saída do Atendimento, o profissional de criação comentou que 
aquele discurso até então exposto era o “oficial” da agência. Porém, ele entendia que algumas 
considerações, como por exemplo a questão dos prêmios de criatividade para os profissionais 
de criação poderiam não ser importantes ali, naquele momento, mas seriam para o mercado. 
Logo, ele – como diretor de criação – incentivava a geração de portfolios de criativos com 
anúncios diferenciados, com um perfil que não seria o desenvolvido naquela agência, mas que 
serviria para os profissionais de criação não perderem a competitividade para a conquista de 
empregos, no futuro.  Dentro deste ambiente, com certeza, o embate das bases discursivas que 
chamamos de oficiais ou dominantes, e aquelas motivações mais imediatas e arraigadas à 
cultura do ofício, que para não se resignar àquele modelo de atuação, busca criar saídas para 
manter-se competitivo. De forma simples, além de remeter claramente aos conceitos de 
campo, também remete à visão de Michel de Certeau, quando aponta que, mesmo diante de 
um opressor, aquele que parece dominado na prática pode gerar uma resignificação do 
imposto, criando assim uma outra forma de se relacionar com esta situação. 

 
4.4 Admaking e sustentabilidade: podemos falar de um agendamento das questões 
ambientais? Resultados da pesquisa: particularidades e confirmações no caso da 
Petrobrás 
 

A importância da compreensão do admaking como um modelo de observação e 
de análise dos possíveis pontos de interferência ou alteração da distância entre fato/ 
representação social e discurso/ propaganda, pode ser evidenciado na análise de alguns dos 
materiais de propaganda da Petrobrás. Conforme já apresentado, a Petrobrás historicamente – 
pelo tamanho e diversidade de frente – atua com pelo menos 3 agências de propaganda, 
dividindo as áreas de produtos para as três agências, e a área institucional para apenas uma 
delas. 

É fácil apontar aí uma situação de alto risco, caso não seja efetuada uma gestão 
bastante rigorosa entre todas as frentes, buscando um padrão uniforme de exposição da 
organização em suas principais situações de comunicação. Mais ainda: conforme evidenciado 
pela equipe da agência que atendia a Petrobrás, por mais que os profissionais se respeitem, 
eles competem entre si. E não se reúnem para articular possíveis alinhamentos de 
posicionamento de comunicação. No levantamento dos anúncios veiculados neste período, 
evidenciaram-se as diferenças de abordagem ao longo do tempo e por perfil de produto ou 
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público: gasolina premium, a promessa performance, com o relato da empresa ser fornecedora 
exclusiva de uma equipe de F-!; não há referência alguma a qualquer condição de produção, 
de consumo ou de cuidados durante o uso que poderiam gerar menor consumo. Conforme a 
diretora da agência, que não atende esta parte da conta publicitária, o discurso da Gasolina é 
que, por sua tecnologia, rende mais (força e velocidade), consome menos, e com menor 
impacto ambiental. Porém, em nenhuma das peças coletadas existe algo similar a este 
conteúdo, presente nestas peças.  Idem nas peças que envolvem Lubrax. (ilustrações abaixo – 
veiculados em 10 e 11.2007)) 
 

 

 
 
 
Há evidências claras de uso de discurso similar nos anúncios de biodiesel, pelo 

próprio perfil inovador e de perspectiva mundial que os combustíveis derivados de fontes 
alternativas ganharam neste período (ilustração abaixo, veiculada em junho de 2006).  
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Por outro lado, os conteúdos dos anúncios institucionais são bastante coerentes 
entre si, o que pode ser explicado por terem sido desenvolvidos apenas por uma equipe fixa e 
já aculturada com a conta, até dezembro de 2007. 

E as ilustrações abaixo apontam estas características comuns: 
Esta primeira ilustração, veiculada em janeiro de 2007, busca nos referendos 

externos a validação das ações da organização percebidas como de valor para segmentos da 
sociedade. Curiosamente, parcela significativa dos prêmios são da área de marketing e vendas 
(ADVB/ Top de Marketing; Marketing Best etc.) porém a tônica do discurso é “prêmios que 
reforçam o compromisso da Petrobras de promover o desenvolvimento sustentável , 
respeitando o meio ambiente e melhorando a qualidade de vida de muitas comunidades” 
 

 
 

Uma outra ação utilizada pela organização foi a geração de publieditoriais, que 
são materiais e conteúdos identificados sob a vinheta de Informe Publicitário, porém busca 
assumir forma e linguagem escrita de notícia, na busca por maior credibilidade e capacidade 
de oferecer uma literatura um pouco mais densa que em peças publicitárias. A ilustração 
abaixo, com 15 págs., foi uma das 4 peças veiculadas em uma das revistas, em dezembro de 
2007, abordando os temas mais recorrentes da temática: neste caso, por se tratar de Amazônia, 
o tema é preservação e bio-diversidade, com valorização e apoio às comunidades envolvidas 
direta ou indiretamente na operação. Destaca-se aqui, mais uma vez, um padrão típico deste 
tipo de linguagem publicitária, que visa destacar fortemente apenas aspectos considerados 
positivos nesta operação, sem devassar ou pelo menos demonstrar os riscos inerentes à 
operação, que não estejam – pelo menos no discurso – já controlados. 
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Em meio a estes publieditoriais, a agência veiculou – em dezembro de 2007 - 
suas últimas peças da campanha, com o título “Responsabilidade Social. Mais que um 
compromisso, uma missão da Petrobrás”.  Com o texto propondo a sempre difícil conciliação 
dos conceitos: “olhar ao mesmo tempo pelo desenvolvimento econômico e social é muito 
produtivo para o planeta e para as gerações”. 

 

  
 

Esta mesma estratégia de uso de publieditoriais já havia sido utilizada em 
dezembro de 2006, em 2 encartes contendo informações básicas sobre os tópicos do debate 
promovido pela Petrobrás e pela Revista Época, sobre a auto-suficiência de Petróleo.   
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Por fim, vale destacar a veiculação de um anúncio , em agosto de 2007, destacando a empresa 
como a organização dos sonhos para se trabalhar, segundo uma pesquisa de uma empresa de 
recrutamento e seleção de talentos, junto aos jovens universitários. Esta peça particularmente 
foge radicalmente dos padrões normalmente utilizados pela empresa, pois literalmente invade 
a visualização do onírico, da fantasia, o que é uma possibilidade criativa típica do universo da 
propaganda mas pode se tornar bastante controversa para uma empresa que procura se 
posicionar o tempo todo como “de respeito às questões e relações humanas e ambientais” . 
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5 Conclusão 

 

A possibilidade da existência de um processo admaking, em similitude ao 

newsmaking para o jornalismo, é bastante evidente, apesar dos pequenos passos ainda iniciais 

que esta pesquisa trilhou. Por outro lado, a escolha de um tema tão diferenciado, que – a priori 

– por sua novidade, poderia oferecer possibilidades maiores de que os profissionais 

envolvidos percebem-se com maior evidência as questões de processo do fazer e as situações 

de interferência, apesar de terem cumprido com relativo êxito este papel, trouxe a discussão 

muito mais para o campo conceitual, dada a atratabilidade do tema e os desafios que ele 

apresenta, e menos para a questão de processos e interferências. Mais ainda: diferente do 

newsmaking que, por sua condição ampla de produção de notícias, pode escolher os períodos 

de presença em campo, admaking com tema tão focado exige uma amplitude maior de tempo 

para realmente esperar sua realização, caso a pesquisa de campo opte pelo valor da 

observação etnográfica, vivencial. Por outro lado, se ela se deslocar para algum tema mais 

recorrente, as chances de sucesso tendem a aumentar, e muito. 

Admaking evidencia as fragilidades, as rupturas. Evidencia ainda mais as 

contradições do sistema econômico e de seus processos de elaborar propaganda. Aponta ainda 

a possibilidade de que a ausência de parâmetros mais tangíveis possa incrementar ainda mais 

as discrepâncias discursivas da realidade. Aponta também que pode existir um fator de 

correlação entre o grau de maturidade do grupo envolvido e o perfil de troféus e recompensas 

apontados como indicadores de sucesso, permitindo-lhes destaque entre seus pares internos e 

externos. Aponta finalmente que, da mesma forma que se apontam possíveis contradições na 

lógica de funcionamento da economia e da chamada sociedade de consumo, esta também 

pode se refletir em espaços menores, campos mais delimitados, evidenciando entre os 

diversos fatores de motivação, o que pode ser a causa de embates explícitos ou sutis entre os 

pares.  

Ao falar de Petrobrás, resta sempre a perspectiva do desafio, como empresa de 

alto desempenho e atípica, ator governamental e de mercado, que sobe nos palanques oficiais 

das principais frentes de atuação governamental e ao mesmo tempo compete no mundo como 

organização de sucesso para os padrões de mercado. Ter analisado as campanhas da Petrobrás 

por si só já teria valido o esforço de pesquisa. Compreende-las situacionalmente como bases 

modelares para a compreensão do mercado – apesar de sua atipicidade total como organização 

– é exercício rico e produtivo, e enseja novas reflexões. 
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Quando a propaganda assume para si a responsabilidade de ser uma das 

disseminadoras de conceitos tão importantes para a possível sobrevivência das espécies sobre 

a terra, mas não altera seu modo de se pensar e de produzir, quase que com certeza não 

conseguirá atingir seu potencial comunicativo. Pelo contrário: será da propaganda o papel de 

“fagocitar” mais uma vez um conceito importante, banalizando-o pelo tratamento “raso” e 

excessivo, colocando-o no mesmo circuito das mercadorias, e praticamente condenando-o à 

uma espécie de obsolescência programada.  

Por fim, a tessitura dos temas e reflexões sobre um Admaking aponta a 

relevância da propaganda olhar para si, neste momento em que o próprio mundo ocidental se 

vê chamado a revisar seus conceitos de produção e consumo. E a nós cabe a possibilidade de 

proposição de um novo perfil de admaking, que atenda a todos estes atores com menos 

contradições.  
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Anexo 1 
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Anexo 2 

ROTEIROS DE PESQUISAS 

A) PESQUISA QUANTITATIVA, QUESTIONÁRIO DE AUTO PREENCHIMENTO, 

VIA INTERNET  

 
São Paulo, 04 de junho de 2007 
Prezado/a,  
Minha pesquisa de mestrado visa levantar os graus de influência da agência de propaganda no 
desenvolvimento (conteúdo) das campanhas publicitárias institucionais, relacionadas às questões de 
responsabilidade social, sócio-ambientais e/ou de sustentabilidade. E qual ou quais dos participantes 
do processo costumam ter um maior grau de interferência. 
 
A pesquisa tem uma série de premissas, respondendo às necessidades de um levantamento com valor 
acadêmico, mas preciso destacar um primordial: os processos de desenvolvimento de campanhas já 
são mais do que conhecidos em sua formalidade, descritos por diversos autores. O que busco levantar 
é a possível interferência do grupo da agência na visão do cliente, de forma verdadeira, real, como está 
acontecendo agora, sobre temas tão complexos e contemporâneos. 
Para tanto, está garantido o total sigilo de suas respostas. Os resultados somente serão divulgados pelo 
conjunto. 
 
Também é premissa que o briefing de uma campanha é elaborado e realmente definido pelo gerente de 
comunicação da empresa cliente, tendo ou não alguma participação neste momento do profissional de 
atendimento da agência, enquanto ainda dentro do ambiente da empresa cliente. 
 
 
Identificação: 
Seu nome: ___________________________________________________ 
Cargo: ___________________________ ___________________________ 
Agência: _____________________________________________________ 
 
Marque com X a alternativa que melhor exprime a condição atual da agência: 
( ) já atendeu conta(s) publicitária(s) abrangendo aspectos de responsabilidade social/ sócio-ambiental 
e sustentabilidade 
( ) atende atualmente conta(s) publicitária(s) abrangendo aspectos de responsabilidade social/ sócio-
ambiental e sustentabilidade 
( ) ambas as alternativas 
 
1 – Quando um briefing de uma campanha com este perfil institucional (relacionado às questões de 
responsabilidade social, sócio-ambientais e/ou de sustentabilidade) é trazido pelo atendimento à 
agência, o que acontece com maior regularidade? 
(Por favor, marque apenas a situação que ocorra com maior freqüência) 
 
( ) A - ele é colocado em circulação com o mesmo teor com que chegou, em papel ou versão 
eletrônica, para os principais envolvidos; 
( ) B - ele é transformado, pelo atendimento, em um documento em formato padronizado e  circula 
pelos principais envolvidos; 
( ) C - é promovida uma reunião entre os principais envolvidos, e o atendimento sintetiza o teor do 
briefing trazido; 
( ) D - outro procedimento. 
Descrever:_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
2 – Os principais envolvidos nestas situações são: 
(Marque com um X a situação mais constante para cada perfil profissional) 
 
Profissionais Freqüência  
 Sempre Com 

freqüência 
Às vezes Raramente Nunca Não existe 

este cargo 
na agência 

Atendimento 
(diretor de conta, 
supervisor, atendimento 
específico da conta, 
assistente de 
atendimento) 

      

Planejamento       
Criação – dir. de criação       
Criação – dir. de arte       
Criação – redator        
Mídia        
Produtor (RTVC, I  e/ou 
Gráfico) 

      

Outro 
(descrever:______) 

      

 
 
3 – Por favor, descreva uma possível rotina dos procedimentos que ocorrem em sua agência, desde a 
chegada de um briefing como este, até ser produzido e levado à veiculação: (BUSCAR EXPRESSAR O 
MAIS REALISTICAMENTE POSSÍVEL O ROTEIRO) 
(descreva em quantos passos básicos for necessário) 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
4 – Destacando apenas os aspectos de conteúdo (e não de forma), em sua opinião, qual ou quais dos 
participantes do processo de geração de mensagens publicitárias institucionais mais participa deste 
processo, interferindo (ampliando, criticando, modificando...) os conteúdos definidos na proposta 
original do briefing do cliente?   
(Marque com um X para cada um dos envolvidos) 
 
Profissionais Interferência/modificação nos conteúdos propostos pelo 

briefing 
 1 (menor 2 3 4 5 6 (maior 



 

 92

interfe 
rência 

interfe 
rência) 

Atendimento       
Planejamento       
Criação – dir. de criação       
Criação – dir. de arte       
Criação – redator        
Mídia        
Produtor (RTVC, Internet  
e/ou Gráfico) 

      

 
 
5 - Antes de uma campanha institucional (ou peça, em caso isolado) ser levada para aprovação final do 
cliente, quem é, na maioria das vezes, o último profissional da agência a aprovar a ação internamente? 
 
( ) Atendimento 
( ) Planejamento 
( ) Criação – dir. de criação  
( ) Criação – dir. de arte 
( ) Criação – redator 
( ) Mídia 
( ) Produtor (RTVC, I  e/ou Gráfico) 
 
 
 
6 - Segundo sua percepção, quais outros elementos de interferência estão presentes nos motivos 
pessoais e profissionais de cada um dos membros da agência envolvidos no desenvolvimento e 
produção de peças publicitárias.  
Por favor, atribua a nota que considerar mais adequada para uma prioridade de valores que, segundo 
sua percepção, está presente em cada função profissional: 

Zero – não percebo este valor presente  
Um – valor de baixa relevância para este perfil 
Dois – valor de média relevância 
Três – valor de alta relevância 

 
 Atendi 

mento 
Planeja 
mento 

Criação Mídia Produ ção 

Construção de seu portfólio/ currículo      
Premiações formais (Cannes, Clio 
etc.) 

     

Premiações internas/ destaque formal 
na agência 

     

Destaque informal na agência/reforça 
importância do setor diante dos outros  

     

Destaque no mercado/ ser percebido 
pelas outras agências (futuras 
empregadoras) 

     

Destaque no mercado/ ser reconhecido 
entre seus pares de outras agências 

     

Vaidade pessoal/ reconhecimento e 
destaque 

     

Outro (descreva) 
_______________________________
_________________ 
________________________ 
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Outro(descreva) 
_______________________________
_______________________________
__________ 
 

     

 
7 – Nos últimos tempos, quando sua agência trabalhou campanhas ou anúncios institucionais com foco 
em responsabilidade social, sócio-ambiental e/ou sustentabilidade, este foco: 
( ) veio do cliente, já definido em briefing; 
( ) surgiu na agência, e foi aprovado pelo cliente; 
( ) foi definido a partir de reuniões prévias e conjuntas entre agência e cliente. 
 
8 – Em sua opinião, quando sua agência trabalhou campanhas ou anúncios institucionais com foco em 
responsabilidade social, sócio-ambiental e/ou sustentabilidade, a agência: 
( ) buscou respeitar ao máximo esta abordagem proposta, pois o tema é complexo e precisa ser 
enfatizado a partir da óptica proposta pelo cliente; 
( ) propôs alguns ajustes e abordagens aos conteúdos  propostos pelo briefing do cliente; 
( ) colaborou significativamente no desenvolvimento dos conteúdos da campanha, pois seus 
profissionais dominam os conceitos de forma profunda. 
 
9 – Caso a agência tenha interferido (em algum grau) nos conteúdos das campanhas, qual ou quais dos 
profissionais/ funções que atendem a conta dominam os conceitos e propõem aos clientes as alterações 
mais significativas?    
Marque com um X até 3 (três) funções (múltipla escolha).    
( ) Atendimento 
( ) Planejamento 
( ) Criação – dir. de criação  
( ) Criação – dir. de arte 
( ) Criação – redator 
( ) Mídia 
( ) Produtor (RTVC, I  e/ou Gráfico) 
 
10 – Caso deseje, comente aqui aspectos que você considera relevantes e que não foram contemplados 
ou aprofundados nas questões anteriores, a respeito do desenvolvimento de conteúdos de publicidade 
institucional com aspectos sócio-ambientais (incluindo responsabilidade social, sustentabilidade, 
investimento social privado etc). 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

POR FAVOR, REMETA ESTE QUESTIONÁRIO PARA: 
lfgarcia@espm.br 

com cópia para 
lfgarcia@uol.com.br 

 
 
Muito obrigado por sua colaboração. Assim que tiver os resultados analisados, remeterei cópia, caso 
seja de seu interesse. 
 
Atenciosamente, 
 
 

Luiz Fernando D. Garcia 
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B) PESQUISA QUALITATIVA, PRESENCIAL, ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Gravar identificação de cada um (agência, nomes, cargos) 
 
Deixar claro que não estamos falando de propaganda de ONG, apenas, mas de questões institucionais 
das organizações em geral, ligadas aos focos de R S.E., sóci- ambiental e sustentabilidade. 
 
1 - Minha pesquisa apontou que os briefings de responsabilidade social etc. São quase sempre 
solicitados pelos clientes, diretamente, ou são solicitados por eles em parceria com as 
agências (mas isto em menor grau). 
Por que você acha que isto ocorre assim (e não é uma sugestão das agências)? As agências 
estão realmente preparadas conceitualmente para esta atuação? 
 
2- A pesquisa mostrou que existem dois grandes modelos de aculturação do briefing para o 
time da agência: 
A) atendimento e/ ou planejamento trabalham base do conceito e depois se reúnem com o 
time envolvido; 
B) atendimento + planejamento reúnem o time envolvido, com o briefing original, e discutem 
juntos. 
E também apontou que os profissionais de atendimento, planejamento e o diretor de criação 
são as pessoas que mais interferem nos conteúdos propostos pelo cliente, nas questões 
relacionadas a responsabilidade social, sócio-ambiental e sustentabilidade.. 
Em sua visão, o que significa isto? Como isso ocorre? E por que isso ocorre, principalmente 
neste foco que estamos analisando? 
 
3 - Se o que está sendo destacado na comunicação pode se mostrar algo descolado da 
realidade das organizações (explicar), o que vc acha que a agência deve fazer?  
E quem na agência provavelmente será o líder deste processo? 
 
4 - Os resultados da pesquisa apontaram que os criativos e os planners, se por um lado 
interferem mais no processo e nos conteúdos, ao mesmo tempo, são os mais sensíveis a 
prêmios e outros reconhecimentos da agência e do mercado. Como se concilia isso?  
Quem está aculturando quem neste tema de responsabilidade e sustentabilidade??? A agência, 
seus profissionais individualmente, o cliente??/? 
 
================ agradecer e encerrar – se possível visitar a agência ============== 
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Anexo 3  
TABULAÇÃO DA FASE I DA PESQUISA (QUANTITATIVA) 
 
Identificação 
Cargo:                                  quantidade % 

Planejador  12 30 

Planejador jr 1 2,5 

Planejador sr. 1 2,5 

Coordenador 2 5 

Supervisor 1 2,5 

Gerente  4 10 

Diretor de planejamento 10 25 

Diretor de atendimento  2 5 

Outros (dir. de criação, ger, 
de atendimento, superv. De 
atendimento, ger. de mkt, 
atendimento, gerente de 
contas) 

7 
 
 
 
 

17,5 
 
 
 
 

TOTAL   40 100% 

RESPEITANDO O PERFIL DE ENVIO ATRAVÉS DO GP, O PERFIL DO GRUPO 
MOSTROU-SE BASTANTE COERENTE COM AS EXPECTATIVAS DO FILTRO.  
E TAMBÉM MOSTROU-SE BASTANTE QUALIFICADO PARA AS RESPOSTAS. 
 

 
Marque com X a alternativa que melhor exprime a condição atual da agência:               
quantidade                               % 
1 já atendeu conta(s) 
publicitária(s) 
abrangendo aspectos 
de responsabilidade 
social/ sócio ambiental 
e sustentabilidade 

 8 
  

20  

2 atende atualmente 
conta(s) publicitária(s) 
abrangendo aspectos 
de responsabilidade 
social/ sócio ambiental 
e sustentabilidade 

8 20 

3 ambas as alternativas 24 
 

60 

TOTAL 40 100% 
TODOS OS RESPONDENTES JÁ TIVERAM OU TÊM ENVOLVIMENTO COM ESTE 
PERFIL DE CAMPANHA, LOGO O FILTRO PRÉ QUESTIONARIO MOSTROU-SE 
EFICIENTE E A QUALIFICAÇÃO DO GRUPO É TOTAL PARA A PESQUISA. 
 
 
1 – Quando um briefing de uma campanha com este perfil institucional 
(relacionado às questões de responsabilidade social, sócio-ambientais 
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e/ou de sustentabilidade) é trazido pelo atendimento à agência, o que 
acontece com maior regularidade? 
                                                                  Quantidade               % 
A - ele é colocado em circulação com o 
mesmo teor com que chegou, em papel 
ou versão eletrônica, para os principais 
envolvidos; 

4 
 

10 

B - ele é transformado, pelo 
atendimento, em um documento em 
formato padronizado e circula pelos 
principais envolvidos; 

4 10 

C - é promovida uma reunião entre os 
principais envolvidos, e o atendimento 
sintetiza o teor do briefing trazido; 

21 52,5 

D - outro procedimento. 11 27,5 
Descrever:*  
 TOTAL: 40 100% 
* 
• Primeiro ele é transformado pelo atendimento; em seguida, a equipe reúne-

se para discussão, síntese e definição de caminhos 
• Briefing recebido pelo atendimento, que o divide com a equipe de 

planejamento; a equipe de planejamento desenvolve seu “olhar” a respeito 
deste briefing do cliente, igual a um debrief. Este novo material é 
compartilhado com atendimento e criação, para então ser levado ao cliente 
para aprovação. 

• Dificilmente o briefing do cliente e do atendimento é suficiente para o 
entendimento do problema que a comunicação irá resolver, ainda mais em 
situações como estas, que fogem do padrão usual de solicitação. Por isso, 
normalmente o planejamento é envolvido e, às vezes, a própria criação para 
debater com maior profundidade do porque desta solicitação (é porque todo 
mundo está fazendo? O quanto isto é verdadeiro, ou só um factóide de 
comunicação?) 

• Todo briefing que envolve campanha é previamente discutido entre todos os 
envolvidos em reunião interna especifica, que gera um conteúdo enriquecido 
a partir do briefing do cliente, a ser usado como base para o desenvolvimento 
do trabalho. 

• Esta questão recebe o mesmo tratamento dos outros briefings. O 
planejamento geralmente está presente na reunião e recebe o briefing do 
cliente junto com o restante da agência. O trabalho seguinte é o debrief do 
planejamento. Após discutir a proposta com o restante da agência, apresenta 
o pensamento estratégico para o cliente. Com o OK! do cliente, o 
planejamento escreve o briefing criativo e, a partir deste documento, brifa a 
criação. Antes de apresentar, discutimos todas as linhas com a criação, para 
ajudar a definir onde os esforços de produção de peças para a apresentação 
podem ser concentrados. Relembramos o pensamento estratégico e a criação 
apresenta a proposta criativa. Depois, raramente acompanhamos a produção.  

• Ele é transformado pelo atendimento, em um documento em formato 
padronizado, com uma reunião na seqüência com todos os envolvidos. 

• Todos lêem o material enviado pelo cliente primeiramente e depois acontece 
uma reunião para alinhar o processo. 
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• O atendimento traz o pedido do briefing até o planejamento que desenvolve 
um documento com as principais informações e possíveis primeiras idéias e 
até mesmo pontos chaves de criação, daí este é dividido com a criação. 

• Na JWT, o planejamenro tem uma participação ativa em todos os briefings. 
Nenhum briefing é passado pela criação sem o envolvimento do 
planejamento. Na medida do possível, o planejador responsável pela conta 
participa junto com o atendimento da reunião de briefing com o cliente, e 
depois o próprio planejamento escreve o briefing para a criação (que é mais 
do que a síntese do briefing do cliente, é uma evolução, uma vez que ele 
indica a estratégica de comunicação) ou revisa o briefing escrito pelo 
atendimento. Esse processo é válido também para os projetos de 
Responsabilidade Social, sócio-ambientais e/ou de sustentabilidade. 

• O planejamento realiza uma discussão com o cliente para entender qual a sua 
demanda, realizar aconselhamento de direcionamento e após esta discussão é 
formatado um documento inicial que é discutido com a criação e é após 
validado com o cliente, para então se transformar em produto criativo; 

• Entrei no processo após a etapa inicial, mas fiquei sabendo que não houve um 
briefing formal por parte do cliente. A agência foi alocada nesta projeto por 
definição da proprietária, Luiza Helena (sup. Do Magazine Luiza) e pela sua 
força houve uma reunião inicial entre o cliente e uma equipe multifuncional da 
agência (GG, atendimento, criação e mídia). Houve uma colaboração da 
agência na questão de posicionamento e design do mascote que compõe a 
marca mas na prática o projeto não tinha atendimento, o planejamento foi 
pouco estruturado, quase um padrão óbvio e não foi utilizado. Percebeu-se 
nitidamente que o envolvimento da agência dependia da boa vontade da 
dupla de criação que pessoalmente comprou a idéia do projeto. Parece que a 
agência teve que engolir o projeto, pois veio solicitado pela proprietária, e 
não houve um envolvimento um envolvimento e priorização das 
necessidades. 
Eu pessoalmente ouvi de coordenadores da agência reclamação de que a  
minha lista de peças, extraídos do meu planejamento (que foi apresentado, 
mas não discutido ou complementado pela agência), era muito grande e que 
este projeto não dava receitas para a agência. Houve até boicotes internos 
dos coordenadores à dupla de criação e muitas vezes a agência deixou de 
cumprir o combinado. Talvez esta seja uma característica da agência, por ser 
quase uma house esta postura também acontecia contra clientes que 
pagavam pelo serviço. Mas a experiência mostrou que a agência deve estar 
realmente preparada para atender projetos sociais que não geram custos, isto 
deve estar na política da empresa. A agência acaba perdendo a oportunidade 
de humanizar o relacionamento com seus próprios funcionários. Em 
agradecimento à agência (politicamente falando) eu entreguei diversos 
brindes (produtos HC criança) e fiz venda subsidiada para os funcionários, 
que responderam muito positivamente e se queixaram de terem sido 
envolvidos anteriormente. (Cadin, Ribeirão, HC Criança) 

ESTA ÚLTIMA RESPOSTA EM PARTICULAR É DE UM PROFISSIONAL QUE 
ATUOU EM AGÊNCIA, E AFIRMOU TER RESPONDIDO POR SUA 
EXPERIÊNCIA EM AGÊNCIA. PORÉM, EM ALGUNS RELATOS, COMO ESTE, 
ELE SE POSICIONOU COMO CLIENTE (ELE ATUA NA ÁREA DE MKT E 
COMUNICAÇÃO DO HC CRIANÇA, DE RIBEIRÃO PRETO). AS RESPOSTAS 
FORAM MANTIDAS E MOSTRARAM-SE BASTANTE COERENTES NAS 
QUESTÕES QUANTI. PORÉM, NAS QUALI, ELE RELATOU SUA EXPERIÊNCIA 
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ATUAL – EU O ARGUI VIA E-MAIL E ELE CONFIRMOU MINHA PERCEPÇÃO. 
PREFERI MANTER O QUESTIONÁRIO NA AMOSTRA. 
 

NA MAIORIA DAS RESPOSTAS DIFERENTES (ALTERNATIVA D), HÁ 
ESSENCIALMENTE UMA FASE ONDE ATENDIMENTO OU PLANEJAMENTO 
TRABALHAM A INFORMAÇÃO PREVIAMENTE E DEPOIS DISCUTEM COM OS 
PRINCIPAIS ENVOLVIDOS (CRIAÇÃO, QUASE SEMPRE).  
 
2 – Os principais envolvidos nestas situações são: 
(Marque com um X a situação mais constante para cada perfil profissional) 
Profissionais  Freqüência 

 NÃO 
RESPO
NDEU 

Sempre Com 
freqüê
ncia 

Às 
vezes 

Raram
ente 

Nunc
a 

Não 
existe 
este 

cargo 
na 

agênc
ia 

Atendimento 
(diretor de 

conta, 
supervisor, 

atendimento 
específico da 

conta, 
assistente de 
atendimento) 

 34/ 
85% 

5/  
12,5% 

  1/ 
2,5% 

 

Planejamento  26/ 
65% 

10/ 
25% 

3/ 
7,5% 

  1/ 
2,5% 

Criação – dir. 
de criação 

 16/ 
40% 

17/ 
42,5% 

4/ 
10% 

2/ 
5% 

1/ 
2,5% 

 

Criação – dir. 
de arte 

1/ 
2,5% 

10/ 
25% 

14/ 
35% 

7/ 
17,5% 

1/ 
2,5% 

3/ 
7,5% 

4/ 
10% 

Criação – 
redator  

1/ 
2,5% 

13/ 
32,5 

15/ 
37,5% 

4/ 
10% 

3/ 
7,5% 

2/ 
5% 

2/ 
5% 

Mídia  1/ 
2,5% 

5/ 
12,5% 

17/ 
42,5% 

7/ 
17,5% 

4/ 
10% 

3/ 
7,5% 

3/ 
7,5% 

Produtor 
(RTVC, I  e/ou 

Gráfico) 

1/ 
2,5% 

1/ 
2,5% 

11/ 
27,5% 

8/ 
20% 

9/ 
22,5% 

8/ 
20% 

2/ 
5% 

Outro 
(descrever:___

___) 

 1/ 
2,5% 
Gerent
e de 
Criação 

2/ 
5% 
assess
or de 
impren
sa 
 
1/ 
2,5% 
Diret. 
De 
criação 
on-line 
 
1/ 

 1/ 
2,5% 
produç
ão 
executi
va 
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2,5%  
diret. 
Sócio 
de 
agênci
a 

 
CONFORME ESPERADO, O ATENDIMENTO TEM UMA FREQÜÊNCIA PRATICAMENTE 
ABSOLUTA NO MOMENTO DE REPASSAR E DEBATER AS INFORMAÇÕES 
TRAZIDAS COM OS DEMAIS MEMBROS ENVOLVIDOS.  
O PLANEJAMENTO TAMBÉM APRESENTA UM ALTO ENVOLVIMENTO, COM 
FREQÜÊNCIA ELEVADA. A PARTIR DAÍ, PODE-SE COMPREENDER UM SEGUNDO 
GRUPO, LIDERADO PELO DIR. DE CRIAÇÃO – COM ENVOLVIMENTO AINDA ALTO, 
SEGUIDO PELO REDATOR, MÍDIA E DIR. DE ARTE, COM ENVOLVIMENTO 
MEDIANO. 
SEGUE-SE PRODUTOR, COM ENVOLVIMENTO DE MÉDIA PARA BAIXA 
FREQÜÊNCIA (A RESPOSTA FICA BASTANTE DILUÍDA EM TODA ESCALA) E 
BAIXO ENVOLVIMENTO EM OUTROS CARGOS (SEGUNDO ESPECIFIDADES DA 
AGÊNCIA) 
  
3 – Por favor, descreva uma possível rotina dos procedimentos que 
ocorrem em sua agência, desde a chegada de um briefing como este, até 
ser produzido e levado à veiculação: (BUSCAR EXPRESSAR O MAIS 
REALISTICAMENTE POSSÍVEL O ROTEIRO) 
(descreva em quantos passos básicos for necessário) 
TOTAL – 40 respondentes: 
 
1. PASSOS 

1. Reunião com o cliente para entendimento do briefing. 
2. Análise dos projetos que sustentam tal afirmação de comunicação. 
3. Análise da comunicação da marca/categoria sobre este assunto. 
4. Apresentação de um debrief ao cliente. 
5. Validação do novo briefing. 
6. Criação de linhas criativas. 
7. Seleção de uma linha. 
8. Produção. 
9. Campanha de comunicação interna (na empresa). 
10. Assessoria de imprensa. 
11. Veiculação. 

 
 
2. PASSOS 

1. obtenção do brief pelo atendimento (sempre) acompanhado pelo planejamento 
(geralmente); 
2. Formalização do brief pelo planejamento (caso de campanha) ou pelo atendimento 
(caso de um job ou peça única); 
3. reunião da equipe de trabalho, formada geralmente pelo atendimento, um 
planejador, mais diretor de arte e redator. Eventualmente, outros profissionais são 
chamados para participar, entre os quais o coordenador de atendimento ou 
planejamento, ou mesmo outro criativo; 
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4. a apresentação é feita pelo atendimento (sempre) acompanhado pelo planejamento 
(às vezes); 
5. alterações são solicitadas pelo atendimento, que centraliza as ações internas 
(cronograma, informações, orçamento, alterações, outras); 
6. Produção gráfica ou eletrônica são acionados após primeira aprovação de layout e 
roteiro (não participam da estratégia, porém sugerem adequações); 
7. o atendimento acompanha até a aprovação final da produção. 

 
3. PASSOS 
Geralmente, este tipo de briefing chega através da carteira de clientes que temos. Aqui na 
agencia, temos cases relacionados ao tema específicos e isso faz com que sejamos sempre 
sondados. Ao recebermos um pedido todo o processo convencional é seguido (atendimento x 
criação/planejamento x atendimento x cliente x produção. Não há uam regra específico, há um 
estudo do briefing para que possamos atender suas expectativas. 
_ 
4.  PASSOS  
O atendimento nos conta, em reunião com planejamento, mídia e dir. de criação, o problema 
do cliente e quais fatores que estão correlacionados ao trabalho. A partir disso, cada área 
busca se aprofundar na busca de soluções, já com uma diretriz da resultante dessa reunião. O 
planejamento fica responsável por centro o centro de todas as informações e distribuí-las de 
acordo com os interesses. Assim as ações são criadas e orçadas e, então, é apresentada a 
solução para o cliente. Com a aprovação, passa-se a execução das ações, que prevê sempre 
ajustes de material até a concretização total do trabalho. 
É claro que não é sempre da mesma maneira. Isso pode variar de acordo com o problema em 
questão. Mas essa é a regra.  
 
5.  PASSOS 
- Reunião no cliente ou conference call.  
- Tiramos as dúvidas em reunião Atendimento escreve o briefing 
- Lê novamente o briefing, se necessário tira dúvidas com cliente e pessoas da agência que 
participaram da reunião.  
- Leva o briefing para a criação, discute prazo (não temos tráfego aqui) e discute briefing.  
- Eventualmente inclui alguma observação pessoal com criação ou debate de estratégia que a 
criação apresenta na hora (quando apresenta). 
 
6. PASSOS  
Ao chegar o briefing o profissional de atendimento faz um relatório, monta uma reunião com 
os profissionais da agência, coloca a demanda em questão, discute-se possíveis itens que já 
poderiam entrar em cada área da agência (planejamento, criação, mídia, produção), fecha a 
reunião registrando as idéias de todos e definindo quem irá participar do trabalho. É feito um 
primeiro planejamento, compartilhado com todos os departamentos e repassado a demanda 
para equipe de criação e mídia trabalharem as suas respectivas áreas. O profissional de 
Atendimento e Planejamento acompanha os processos de mídia e criação e finalizam o 
material. No nosso caso o profissional de atendimento é o mesmo de planejamento. 
 
7.PASSOS  
Com a chegada do briefing o atendimento responsável pela conta fica responsável em 
padronizar o mesmo no sistema interno que utilizamos aqui na agencia. Após feito isso, é 
realizada uma reunião onde este atendimento está presente, uma pessoa de planejamento, 
Diretor de Arte e redator em alguns casos mídia e tráfego. É uma reunião rápida para 
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passagem do briefing a todos os envolvidos, definindo prazos e responsabilidades. Após isso, 
é feito uma outra reunião rápida entre planejamento, mídia e criação de Brainstorm para idéias 
pertinentes. É claro que mídia participa somente quando o briefing expõem tal necessidade. 
Depois provas e documentos são preparados por estes departamentos e ao fim do processo, 
planejamento e atendimento fazem a aprovação interna final, antes da apresentação para o 
cliente. Daí sim, é apresentado para o cliente da mlehor forma que caiba na ocasião. Tudo 
fechado e aprovado, as finalizações são passadas para os respectivos departamentos onde o 
tráfego controla as entregas. 
 
 
8. PASSOS  
Uma vez passada pelo cliente, a informação (brief) ganha a forma padrão da G2 e então é 
levado a uma reunião onde são envolvidos os principais profissionais da agência com o 
intuito de um “debrief”. Este debrief, que contém, além das informações originais novas 
realidades e movimentos sócio-ambientais é repassado com o cliente para que todos estejam 
de acordo. 
Acordado o teor do novo brief, reuniões de insight e aprendizado acontecem envolvendo 
todos os integrantes das equipes envolvidas onde discutimos o assunto, benchmarks, 
concorrência, realidade das pessoas, um mediatracking para analisar o que o mundo tem 
discutido sobre problemas sócio-ambientais e então analisamos as melhores idéias e soluções 
dos problemas. Muitas vezes o cliente participa desta reunião. 
A ata desta reunião é compartilhada com o cliente e sua equipe e se torna o documento de 
criação que será administrado entre as equipes de Experiência de Marca, Marketing Direto, 
Web, Mobile, Guerrilha, Design, Spin Doctoring, Conteúdo e demais pertinentes ao projeto 
em questão. 
 
9. PASSOS 

1. Atendimento e Planejamento participam de reunião com o cliente. Atendimento 
sintetiza as informações e solicitações do cliente no pedido interno de trabalho (PIT). 

2. Atendimento e Planejamento reúnem-se com a dupla responsável pelo trabalho; 
sempre que possível o Diretor de Criação também participa dessa reunião. 

3. Paralelamente, a Mídia desenvolve sua parte no trabalho; quando necessário, participa 
da reunião descrita no item anterior.  

4. Uma vez definida, a linha criativa é aplicada em alguns materiais – anúncio, roteiro de 
tv – e discutida em nova reunião, envolvendo Atendimento, Planejamento e Diretor de 
Criação. 

5. Aprovada a linha criativa nessa reunião, são desenvolvidas as demais pelas da 
campanha. 

6. Atendimento, às vezes em companhia do planejamento, apresenta campanha ao 
cliente. 

7. Aprovada a criação pelo cliente, envolve-se a Produção RTV para realização do 
material eletrônico. 

 
10. PASSOS 
Eu, mesmo como cliente, abusei dos meus contatos de amigo e ex-funcionário e fiz o papel de 
planejamento, atendimento e trafego e consegui consentimento para tratar direto com a dupla 
de criação, depois de um tempo elegeram um atendimento que servia apenas para me 
“barrar”. 
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11. PASSOS 

1. Reunião de briefing interna com participação de todos os profissionais envolvidos no 
trabalho (atendimento, planejamento, produção, mídia, criação). 

2. Desenvolvimento do planejamento da campanha (planejamento com suporte dos 
demais setores). 

3. Aprovação interna do planejamento e início dos processos de criação – geralmente 
desenvolvemos duas linhas criativas (criação com suporte dos demais setores). 

4. Pedidos de orçamentos de produção e mídia. 
5. Aprovação interna da campanha e preparação de apresentação (atendimento e 

planejamento com suporte dos demais). 
6. Apresentação da campanha ao cliente. 
7. Retornos e ajustes (algumas idas e vindas). 
8. Aprovação final. 
9. Finalização das peças, produção e reserva de espaços. 
10. Veiculação da campanha. 

 
 
12. PASSOS 

1. O briefing chega pelo atendimento 
2. Planejamento e atendimento analisam se as informações são suficientes para o 

desenvolvimento do trabalho em relação ao que se pretende com o projeto e ao 
público-alvo. 

3. Se necessário, planejamento conduz sondagens com público-alvo. 
4. Planejamento fecha o foco da campanha e junto com atendimento brifam a criação. 
5. Criação desenvolve a “campanha”. 
6. Mídia planeja estratégias. 
7. Produção faz estimativas e orçamentos.  
8. Atendimento e planejamento apresentam ao cliente. 

 
13. PASSOS 
As informações são trazidas até agência pelo responsável de atendimento em formato de 
pesquisa que foi feita junto ao cliente. Sentam atendimento, criação e redação para filtrar 
essas informações e o atendimento pega essas informações e coloca em formato digital (pdf) 
para o mesmo ser enviado ao cliente. Em algumas vezes após o briefing já em formato digital 
o cliente concorda em vir até a agencia para fazer alguma modificação e acrescentar 
informações que não existiam. Sentimos que após o briefing estar dividido em seções, o 
cliente visualiza melhor todas as informações que forneceu a agencia e ele consegue perceber 
o que ficou faltando de informações e dados e é importante para a equipe de criação criar uma 
campanha melhor. 
 
14. PASSOS 
Na maior parte do tempo o atendimento é responsável por buscar o briefing junto ao cliente. 
Isso acontece com briefs corriqueiros. Para jobs maiores, o envolvimento do planejamento 
começa desde esta etapa. Após um primeiro encontro com o cliente, o planejamento estuda o 
job e faz um novo documento (debrief) com as suas considerações e repassa para o cliente 
aprovar. Alinhado o brief, o planejamento inicia seus trabalho (análises de concorrência, 
consumidor, tendências de comportamento...) chegasse à análise final e discuti-se com a 
criação os possíveis caminhos a ser seguido. Todo o processo é coordenado pelo atendimento. 
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Em jobs menores, a mídia não participa deste processo. Já para campanhas maiores, todos os 
departamentos participam desta reunião do planejamento, onde acontecem as definições dos 
caminhos criativos, estratégias de mídia e próximos passos. A criação e a mídia iniciam seus 
trabalhos e quando encerrado, acontece mais uma reunião, onde são envolvidos mídia, 
criação, planejamento e atendimento para analisar se as estratégias e peças da campanha 
respondem ao que foi definido. Se sim, uma reunião é marcada com o cliente. Se não, criação 
(raramente a mídia também) reiniciam seus trabalhos. 
 
 
15. PASSOS 

1. O Briefing é discutido entre Dono da Agência, Planejamento, Diretor de 
Atendimento, Diretor de Criação e Executivo de Conta. 
2. O Briefing é trabalhado pelo Executivo de Conta, dentro dos padrões utilizados pela 
agência, para a linguagem da criação. Formalização do pedido do cliente com 
materiais anexos como base. 
3. O Executivo de Conta dá entrada no briefing pelo Tráfego, negociando prazos, 
dando uma prévia da demanda do job. 
4. O briefing é passado pelo Executivo de Conta, na presença do Diretor de 
Atendimento e Planejamento (caso necessário), para o Diretor de Criação, redator e 
diretor de arte escolhidos para esse job. 
5. A partir do momento que a criação começar a “desenhar” a campanha é necessário 
que o Executivo de Conta balize as viabilidades das idéias sugeridas com o budget do 
cliente versus condições, opções e prazos da Mídia, Produção Gráfica e RTVC. É 
sempre bom e necessário que haja reuniões de pré-produção na presença do 
Atendimento e do Planejamento para que nada saia do norte inicial do briefing e para 
que idéias sejam arredondadas e otimizadas pelo caminho. 

 
16. PASSOS 

1. O briefing chega pelo atendimento 
2. Planejamento e atendimento analisam se as informações são suficientes para o 

desenvolvimento do trabalho em relação ao que se pretende com o projeto e ao 
público-alvo. 

3. Se necessário, planejamento conduz sondagens com público-alvo. 
4. Planejamento fecha o foco da campanha e junto com atendimento brifam a criação. 
5. Criação desenvolve a “campanha”. 
6. Mídia planeja estratégias. 
7. Produção faz estimativas e orçamentos. 
8. Atendimento e planejamento apresentam ao cliente. 

 
17. PASSOS 
O pedido chega do cliente, às vezes o atendimento precisa auxiliar o cliente a desenvolver o 
briefing.  O briefing torna-se um job – formulário interno que reúne as informações 
necessárias para o desenvolvimento do trabalho.  A dupla de criação recebe o trabalho em 
uma reunião de brainstorm, dependendo da complexidade a supervisão de criação também 
participa.  Após a concepção criativa há um encontro com o atendimento para alinhamento e 
possíveis correções.  Dependendo do projeto a área de Planejamento acompanha todos os 
passos, pois a proposta já segue internamente com uma orientação estratégica. 
 
18. PASSOS 
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Assim que o briefing chega, os profissionais de cada setor que serão envolvidos no job são 
chamados para a reunião de briefing. Logo após, o trabalho é iniciado em equipe, com várias 
reuniões para ponto de controle. Porém, as estapas são bem definidas: planejamento, 
desenvolvimento de conceito, criação, mídia, orçamento e produção. São feitas pesquisas para 
contribuir com o conteúdo e avaliar a validade do conceito. Após apresentação e aprovação do 
cliente, o trabalho volta para a agência e é acompanhado pelo produtor (e demais envolvidos) 
até a veiculação. 
 
19. PASSOS 
Atendimento monta o briefing apos a reuniao e encaminha a todos, fica com foco no 
planejamento que realiza as pesquisas e analises necessarias, num segundo momento senta-se 
planejamento e midia para estudar caminhos inteligentes para este cliente. Apos isso temos 
uma reuniao com a criação que estará desenvolvendo o material. Ai passa pelo periodo de 
afinação da proposta criativa + midia + planejamento estrategico – o cliente aprova e o 
material é produzido ou veiculado de acordo com o que foi aprovado. 
 
20. PASSOS 

1. Após o “briefing original” chegar à agência, trazido muitas vezes pelo responsável no 
atendimento pelo grupo de contas e pelo planner, ele é discutido em sua forma original 
com toda a equipe que irá trabalhar no projeto; 

2. Após a “primeira reunião” cada departamento trabalha e estuda formas em que sua 
disciplina possa complementar e buscar informações relevantes que possam auxiliar 
no processo criativo (novamente, este “processo criativo” envolve todos os 
departamentos e não apenas a criação); 

3. Feito os respectivos estudos, análises e levantamentos; e com “hipóteses já 
previamente formadas por cada área”, uma nova reunião é marcada e os “findings” são 
discutidos por todos em um grande brainstorm; 

4. Deste processo sai a definição de uma “solução criativa” para o briefing, que passa a 
ser trabalhada e estruturada por todos, cada um em sua disciplina 

Obs: na Famiglia, não há “briefing formal interno”, este é substituído pela estruturação de 
uma célula exclusiva de trabalho para o job, na qual os envolvidos reúnem-se 
constantemente e unem conhecimentos para que a “solução criativa” apareça de forma 
mais forte e eficiente (isto pq não é apenas uma idéia criativa que precisa ser vendida pelo 
planejamento ou uma estratégia muito boa que vai ter também criação como “cereja do 
bolo”) 
 

21. PASSOS 
O Atendimento faz o primeiro contato com o cliente trazendo o briefing inicial. Após isso 
realizamos uma reunião com atendimento, planejamento e diretor de criação na agência como 
se fosse uma imersão no negócio do cliente. Em seguida após uma sessão estratégica 
levantamos insights e partimos para uma segunda reunião com o cliente, com a participação 
do atendimento, planejamento e  criação para a definição do briefing e do caminho criativo. 
Na seqüência após a elaboração de algumas peças novamente a equipe de criação e 
atendimento fazem a apresentação ao cliente. Após aprovado são discutidos a mídias e 
orçamentos e a campanha é produzida e veiculada. 
 
22. PASSOS 

1. Briefing: pesquisa, informações, diagnóstico, planejamento, prepara o job e encaminha 
para a produção/criação. 
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2. Criação 
Aprovação de layout com cliente 

3. Orçamento das peças 
4. Aprovação de orçamentos com o cliente 
5. Arte finalização do material criado 
6. Aprovação de arte final 
7. Envio para fornecedor que irá produzir os materiais 
8. Acompanhamento da produção até entregar para o cliente 
9. Feedback e Avaliação da Campanha 

 
23. PASSOS 
Essa questão recebe o mesmo tratamento dos outros briefs. O planejamento geralmente está 
presente na reunião e recebe o brief do cliente junto com o restante da agência. O trabalho 
seguinte é um debrief do planejamento. Após discutir a proposta com o restante da agência, 
apresenta o pensamento estratégico para o cliente. Com o OK do cliente, o planejamento 
escreve o brief criativo e, a partir desse documento brifa a criação. Antes de apresentar, 
discutimos todas as linhas com a criação para ajudar a definir onde os esforços de produção 
de peças para a apresentação podem ser concentrados. Relembramos o pensamento 
estratégico e a criação apresenta a proposta criativa. Depois, raramente acompanhamos a 
produção.  
 
24. PASSOS 
Procedimento já descrito na questão 1 + uma vez o debrief aprovado pelo cliente, inicia-se o 
trabalho de criação. Várias opções com base no documento são desenvolvidas, discutidas pelo 
grupo de trabalho (criação/atendimento/planejamento/mídia), marca-se a apresentação ao 
cliente. Campanha aprovada, inicia-se o processo de produção com rtv/área de produção. 
Material pronto, aprovado versão final pelo diretor de criação, apresentado ao cliente. 
Aprovado, segue para veiculação. 
 
25. PASSOS 

1. Avaliação entre o atendimento e equipe de planejamento da viabilidade e pontos com 
os reais objetivos de marca do cliente. 

2. Visita da equipe de atendimento/planejamento ao projeto para detectar outros pontos 
não-citados no briefing 

3. Refação do briefing do cliente e adequação aos moldes de processo da agência  -
Elaboração do pré-plano de ações para o briefing sugerido 

4. Reunião com equipe de criação e mídia para apresentação do projeto e pré-plano de 
comunicação  

5. Definição do conceito criativo  
6. Aprovação do conceito pela equipe 
7. Rough da campanha 
8. Aprovação/alterações 
9. Preparação de layouts para apresentação ao cliente 
10. Plano de mídia 
11. Apresentação (alterações se necessário) 
12. Produção das peças 
13. PI’s equipe de mídia 
14. Veiculação 

 
26. PASSOS 
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Normalmente o atendimento busca todas as informações oferecidas pelo cliente e, antes de 
redigir o briefing, realiza pesquisa sobre as ações e comunicação da concorrência, além de 
buscar algumas referências atuais. 
O briefing, normalmente, é gerado no sistema operacional da agência (Publimanager), sendo 
feita uma versão impressa que será entregue para as áreas que deverão participar do feitio da 
campanha (primeiramente criação e mídia, normalmente). 
Quando se trata de campanhas maiores, o atendimento, antes de passar para a criação, passa o 
briefing para o planejamento, que orienta a criação e mídia. 
Dependendo da complexidade do assunto, ao invés do briefing em texto corrido, prepara uma 
apresentação em powerpoint para a criação e mídia, com uma apresentação incluindo o 
pedido do cliente e as direção que o atendimento considera mais correta. 
Após o recebimento do briefing, criação e mídia começam seus trabalhos, sendo sempre 
monitorado pelo atendimento para que os formatos das peças sejam de conhecimento da mídia 
e para ajustes das peças antes da apresentação ao cliente. 
Após a criação das peças e análise do atendimento e do diretor da agência, o atendimento 
prepara a apresentação da campanha para o cliente. Isto pode acontecer com ou sem a 
participação da criação e da mídia, variando de caso a caso. 
 
27. PASSOS 
Construção do briefing, entrada do pedido de trabalho para as áreas, discussão do briefing, 
criação das peças e ações, aprovaçãço interna, apresentação ao cliente, ajustes e alterações 
(várias vezes), produção das peças. 
 
28. PASSOS 

1º. passo: acompanhamento do brief por parte do atendimento e planejamento, no 
cliente. 
2º. passo: o planejamento elabora um brief contendo pontos como: cenário, papel da 
comunicação, público-alvo, mensagem central, reason why, pontos chaves de criação, 
tom de voz, residual de comunicação, considerações execucionais e considerações 
mercadológicas.  
3º. passo: o planejamento passa o brif informalmente para a criação, um bate-papo, 
para ver se ficou tudo claro, se ficou alguma dúvida ou algo do tipo. 

 
29. PASSOS 

1) O atendimento formaliza o briefing e resumidamente comunica sua principais linhas 
mestras a criação. 
2) A criação apresenta suas propostas para o planejamento e atendimento, mídia e 
produção gráfica são envolvidos neste momento, caso necessário. 
3) O Atendimento apresenta as propostas criativas ao cliente, enquanto o produtor 
gráfico e mídia,agem paralelamente orçando e especificando . 
 4) Caso haja alterações a serem feitas (normalmente há) é marcada outra data para 
apresentação final incluindo mídia e produção. 
5)  Aprovando-se peças, planos e produção, inicia-se a excecução dessas peças . 

 
30. PASSOS 

1 – O briefing é aplicado pelo atendimento e planejamento em conjunto. 
2 – Passamos para diretor de criação, redator e mídia. Que trabalham em conjunto com 
atendimento e planejamento para uma proposta definida no briefing (onde foi 
analisado os pontos positivos e negativos. E a linha de comunicação a ser trabalhada). 
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3 – A proposta de trabalho é levado ao cliente para aprovação, com a comunicação a 
ser feita. 
Obs: processo de uma campanha mais completa. 

 
31. PASSOS 

• O atendimento e se possível um planejador recebem o briefing do cliente. 
• Planejamento busca insights para definir a estratégia de comunicação, qual mensagem 

e que abordagem deverá ser usada na comunicação. 
• Planejamento e atendimento fecham o briefing da agência. 
• Atendimento coloca o briefing no sistema e passa para a criação. 
• Dupla de criação conversa com planejamento sobre o briefing. 
• Diretor de criação escolhe caminhos criativos a serem apresentados. 
• Dupla de criação divide os caminhos com planejamento e atendimento e faz possíveis 

ajustes para melhor se adequar ao brief, se for o caso. 
• Criação, atendimento e planejamento apresentam campanha para cliente. 
• Cliente aprova criação (com ou sem ajustes). 
• No caso de projetos dessa natureza, que definimos como pro-bono, atendimento,  RTV 

e Mídia vão buscar parceiros para viabilizar produção e veiculação da campanha. 
 
 
32. PASSOS 
Por se tratar de uma agência web alguns dos passos são um pouco diferentes dos realizados 
em agências off line. De uma maneira geral são: 

1. O briefing chega através do atendimento / comercial 
2. O responsável deve passar as informações do briefing para um documento interno que 

contém todas as premissas necessárias para desenvolvermos o planejamento do projeto 
on-line. Caso o cliente não tenha respondido a todas essas premissas no briefing, fica a 
cargo do atendimento / comercial completa-las no documento 

3. O documento é enviado ao planejamento que estuda o cliente e propõe as ações 
necessárias. No caso de agência Web, de acordo com a necessidade do cliente 
trabalhamos com sites, portais, sistemas web ou até mesmo campanhas de mídia on-
line, interatividade, concursos culturais, etc. 

4. O planejamento envia a proposta para o cliente que poderá fazer as considerações 
necessárias 

5. Após aprovação do cliente a proposta é enviada para a produção (formada por 
designers e programadores) 

6. O acompanhamento do desenvolvimento é feito pelo atendimento em conjunto com o 
planejamento responsável. 

 
33. PASSOS 
O briefing é recebido pelo atendimento / planejamento (no caso, eu ou a outra pessoa 
responsável). Sempre que possível fazemos uma reunião de briefing, quando projeto novo ou 
mais complexo. Quando algo simples, apenas é passado um e-mail do planejamento para a 
criação. Nesta reunião estão presentes Planejamento/Atendimento, Redator, Dir. de Criação e, 
algumas vezes, a mídia. O planejamento desenvolve o plano, senta com a criação para passar 
o que foi planejado e aí eles começam o trabalho. O planejamento / atendimento passa para 
aprovação do cliente o layout, plano, etc + plano de mídia e aguarda aprovação para produção 
e veiculação. 
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34. PASSOS 
1- Atendimento sinaliza a necessidade de entender e assessorar a demanda do cliente 
ao planejamento; 
2- O Planejamento elabora um roteiro de discussões e referências sobre o tema em 
questão para auxiliar na discussão, direcionamento e foco por parte do cliente; 
3-Com o foco da comunicação é feita uma discussão interna de encaminhamento 
criativo com o Diretor de Criação; 
4- A partir desta discussão é elaborado um brief criativo para campanha ou ação de 
comunicação;E um briefing de mídia. 
5- A idéia criativa é apresentada ao cliente com orçamentação de mídia, produção 
gráfica e eletrônica pela criação, planejamento, atendimento e mídia; 
6- O cliente aprova a idéia criativa e os orçamentos. O atendimento inicia a supervisão 
do gerenciamento da produção e mídia aprovando casting, lay-out´s, prazos de entrega 
de material para veiculação... 
7- A campanha entra em execução. 

  
35. PASSOS 
Normalmente o planejamento vai junto com o atendimento à reunião de briefing. Depois, de 
volta à agência, o planejamento coloca o briefing do cliente no formato usado internamente 
para passar para a criação. As vezes este documento é validado com o cliente, pois 
normalmente tem mais informações e algum trabalho estratégico. É feita uma reunião de 
briefing com os criativos e o atendimento (procuramos fazer esta reunião o mais inspiradora 
possível). Então, depois de tudo criado, as peças são apresentadas ao cliente e aprovadas ou 
retrabalhadas e reapresentadas. Depois da aprovação, os departamentos de produção (art 
buyer, RTV) são acionados, fazem os orçamentos necessários e isso é aprovado com o cliente. 
Depois ocorre a seleção de casting, que também é aprovada pelo cliente e os materiais são 
produzidos. Uma primeira montagem é feita e se for aprovada, os materiais são finalizados e 
as cópias/ materiais feitas para veiculação.   
 
36. PASSOS 
A experiência específica da SM Comunicação no desenvolvimento de projetos como esse 
deriva do interesse pessoal dos diretores de planejamento e criação em elencar o tema da 
responsabilidade corporativa ou comunicação de atitude como algo relevante para a 
comunicação do cliente. 
Nesse sentido, em 100% das vezes os projetos com esse viés não foram fruto de briefing do 
cliente, mas sim de uma postura pró-ativa da agência. 
O projeto é geralmente desenvolvido em reuniões solitárias entre planejamento e criação e, 
depois, todas as equipes são envolvidas para operacionalizar e apresentar a proposta. 
Em muitos casos, a questão da responsabilidade corporativa foi incluída em um briefing de 
ativação do cliente, no qual a agência entendeu haver a possibilidade de alocar valores extras 
à comunicação. 
 
37. PASSOS 
É feita uma reunião de “digestão” do briefing, com o envolvimento das áreas de atendimento, 
planejamento e criação. Quando necessário, uma pessoa da produção é envolvida já nesse 
primeiro momento. O job é discutido entre as áreas de uma maneira geral. Na seqüência, são 
realizadas reuniões mais focadas entre as áreas, onde cada uma delas colabora com o seu 
expertise para a criação, execução e finalização do projeto. 
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38. PASSOS 
Após a chegada do briefing é importante tirar as dúvidas com o cliente e entender o que está 
sendo pedido. Filtrar as informações relevantes para a criação e partir disso sentar com os 
criativos e planejamento para discussão do briefing para chegarmos ao raciocínio básico da 
comunicação. Com a mídia faremos o trabalho de planejamento a partir do que foi solicitado 
pelo cliente, procurando tb alternativas e ações diferenciadas. Após a aprovação do conceito e 
de todo o planejamento junto ao cliente, inicia-se o processo de orçamento e produção de 
peças publicitárias. Apresentação de um resumo geral da verba contemplando os custos de 
mídia e produção para aprovação.  
Elaboração de um cronograma para o cliente com as etapas de produção e aprovação da 
campanha.  
Iniciar a produção das peças e envolver o cliente neste processo. Aprovação final das peças já 
em arte final. Envio aos veículos.  
 
39. PASSOS 
 
Briefing cliente       reunião time        briefing interno         pesquisa de conteúdo        divisão 
de tarefas (planejamento, produção e criação)      finalização / revisão       entrega da 
proposta      
 
 
 
40. PASSOS 
 
Briefing cliente  reunião time  briefing interno    pesquisa de conteúdo   
divisão de tarefas (planejamento, produção e criação)    finalização / revisão entrega da 
proposta      
 
================================================== 
4 – Destacando apenas os aspectos de conteúdo (e não de forma), em 
sua opinião, qual ou quais dos participantes do processo de geração de 
mensagens publicitárias institucionais mais participa deste processo, 
interferindo (ampliando, criticando, modificando...) os conteúdos 
definidos na proposta original do briefing do cliente?   
(Marque com um X para cada um dos envolvidos) 
 

Profissionais Interferência/modificação nos conteúdos propostos pelo 
briefing 

 1 
(menor 
interfe 
rência 

2 3 4 5 6 
(maior 
interfe 
rência) 

Não 
existe o 
cargo 

 

Não 
respon
deu 

Atendimento 4/ 
10% 

3/ 
7,5% 

7/ 
17,5% 

6/ 
15% 

12/ 
30% 

8/ 
20% 

  

Planejamento 2/ 
5% 

 2/ 
5% 

4/ 
10% 

6/ 
15% 

26/ 
65% 

  

Criação – dir. de 
criação 

3/ 
7,5% 

 1/ 
2,5% 

6/ 
15% 

10/ 
25% 

19/ 
47,5% 

 1/ 
2,5% 

Criação – dir. de 
arte 

2/ 
5% 

3/ 
7,5% 

4/ 
10% 

12/ 
30% 

11/ 
27,5% 

3/ 
7,5% 

3/ 
7,5% 

2/ 
5% 

Criação – 
redator  

2/ 
5% 

1/ 
2,5% 

4/ 
10% 

14/ 
35% 

10/ 
25% 

4/ 
10% 

2/ 
5% 

3/ 
7,5% 
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Mídia  10/ 
25% 

7/ 
17,5% 

7/ 
17,5% 

7/ 
17,5% 

4/ 
10% 

1/ 
2,5% 

2/ 
5% 

2/ 
5% 

Produtor (RTVC, 
Internet  e/ou 

Gráfico) 

17/ 
42,5% 

5/ 
12,5% 

10/ 
25% 

4/ 
10% 

1/ 
2,5%  

 1/ 
2,5% 

2/ 
5% 

 
OS GRAUS DE INTERFERÊNCIA MOSTRARAM TAMBÉM AS MESMAS EVIDÊNCIAS: 
O PLANEJAMENTO MOSTRA A MAIOR TENDÊNCIA DE SER PERCEBIDO (OU NO 
CASO, DE SE PERCEBER) COMO O MAIS INFLUENTE; 
O DIRETOR DE CRIAÇÃO APARECE COMO O SEGUNDO MAIS INFLUENTE, 
SUPERANDO O ATENDIMENTO, MAS ESTE AINDA MANTÉM INDICES MAIS 
ELEVADOS. 
OS DEMAIS MEMBROS DA ÁREA DE CRIAÇÃO FICAM EM UMA FAIXA MEDIANA, 
PORÉM – SE SOMADOS COM O DIRETOR DE CRIAÇÃO – APONTAM UMA 
PRESENÇA ALTA NA ESCALA DE INFLUÊNCIA. 
O MÍDIA TENDE À UMA ESCALA BASTANTE INFERIOR, SEGUIDO DO PRODUTOR, 
NESTE CASO EM ESCALA TENDENDO À MÍNIMA INFLUÊNCIA.  
 
5 - Antes de uma campanha institucional (ou peça, em caso isolado) ser 
levada para aprovação final do cliente, quem é, na maioria das vezes, o 
último profissional da agência a aprovar a ação internamente? 
                                                Resposta simples           resp. multipla 
Atendimento 17  3 
Planejamento 4 6 
Criação – dir. de criação  11 3 
Criação – dir. de arte 0  
Criação – redator 1  
Mídia 0  
Produtor (RTVC, I  e/ou 
Gráfico) 

1  

Apesar da pergunta enfatizar apenas UMA resposta, ocorreram 6 questionários 
com respostas múltiplas (sempre duplas), que estão aqui contabilizadas em 
coluna a parte.  
 
Segundo os respondentes, o profissional de atendimento e o diretor de criação 
são os que fazem o último cheking da peça ou campanha que será proposta ao 
cliente. Em terceiro lugar, aparece o profissional de Planejamento, porém com 
menor freqüência (e buscando compreender as respostas múltiplas, percebe-se 
que – quando citados – os profissionais de planejamento aparecem com maior 
freqüência em simultaneidade a um daqueles dois, o que aumenta ainda mais a 
tendência para Atendimento e Diretor de Criação).  
 
6 - Segundo sua percepção, quais outros elementos de interferência 
estão presentes nos motivos pessoais e profissionais de cada um dos 
membros da agência envolvidos no desenvolvimento e produção de 
peças publicitárias.  
Por favor, atribua a nota que considerar mais adequada para uma 
prioridade de valores que, segundo sua percepção, está presente em 
cada função profissional: 

Zero – não percebo este valor presente  
Um – valor de baixa relevância para este perfil 
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Dois – valor de média relevância 
Três – valor de alta relevância 

 Atendi 
mento 

Planeja 
mento 

Criação Mídia Produ 
cão 

Construção de seu portfólio/ 
currículo 

1130110
0203210
1313131
1032030
3110110
122  
 
(49/38= 
1,289) 

2230220
1203331
1313321
2033030
3233322
23  
 
(72/37= 
1,945 ) 

2232333
3323331
3333331
2213330
3331333
333          
 
(99/38= 
2,605) 

2023301
2021110
3322001
2130221
0211201
2  
 
(76 /36= 
2,111) 

0013300
0202301
1212120
0313220
2000100
13 
(69 / 
37=   
1,864) 

Premiações formais (Cannes, Clio 
etc.) 

0001200
0002000
0202021
0111100
1010000
001 
(19 /38= 
0,5) 

3100230
0102001
0303211
0021100
2220312
13 
(43 /37= 
1,162 ) 

3233233
2322221
0303332
0332330
3330333
223 
(86 /38= 
2,263) 

1002000
0000110
2322102
2200231
0021001
2 
 
 
(33/36=   
0,916) 

0003220
0000000
0203111
0322300
0202002
01 
 
(32/37= 
0,864) 

Premiações internas/ destaque 
formal na agência 

3223230
1023212
3333131
0321220
3300123
022  
(69 /38= 
1,815) 

3223210
1013212
3333211
0321220
3122210
22 
 
(64/37= 
1,729) 

3203213
2013232
3333232
0333320
3120122
022 
 
(74/38= 
1,947) 

2002201
0032120
3112101
1220312
0132202
2 
 
 
(47/36= 
1,305) 

2003210
1003212
3332111
0313220
1101022
02 
 
(51/37=
1,378) 

Destaque informal na 
agência/reforça importância do 

setor diante dos outros  

1322313
1023212
3333020
1222322
1100333
033 
(71/38= 
 1,868) 
 
 

1322323
1013312
3332030
2222221
3332330
33 
(77/37= 
 2,081) 
 

3301221
2002232
3333030
1322223
3333302
033 
(73/38= 
1,921) 
 

3202121
0121120
2103002
2221211
0332203
1 
 
(51/36= 
1,416) 
 

1101211
1011202
3231020
0122220
1003322
21 
(48/37= 
1,297) 
 

Destaque no mercado/ ser 
percebido pelas outras agências 

(futuras empregadoras) 

1333221
3213321
3332232
1321321
3320303
023 
(80/38= 
 2,105) 

3333211
3223231
3332332
1332321
3333030
23 
(86/37= 
 2,324) 

3333233
2323332
3333332
1333332
3330320
023 
(95/38= 
2,500) 

0232213
2222210
3333213
3221332
2103002
1 
 
(67/36= 
1,861) 

0133201
2012211
3131232
1333320
3320100
01 
(59/37= 
1,594 ) 

Destaque no mercado/ ser 
reconhecido entre seus pares de 

outras agências 

2333023
1123322
3332231
2321321
2320231
031 
(78/38= 
 2,052) 

2333033
1123332
3332321
2332321
3232313
01 
(83/37= 
2,666 ) 

2333033
2133333
3333331
2333332
3330332
201 
(93/38= 
2,447) 

1230321
1123220
3232102
3321220
1320031 
 
(59/35= 
1,685) 

1133011
1113312
3231221
0323320
2202110
1 
 
(58/36= 
1,611) 
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Vaidade pessoal/ reconhecimento 
e destaque 

2332111
1222110
3031313
2130033
2113133
2 
 
(64/36= 
1,777) 

2332211
3221110
3011312
3223003
2313213
2 
 
(65/36= 
1,805) 

3333312
1222230
3031312
3333203
3333313
32 
(84/37= 
2,270) 

0132112
1222110
3213100
1231031
3201132 
 
(52/35= 
1,485) 

0131111
2220103
0213103
1330030
2013022 
 
(48/35= 
1,371) 

Outro (descreva) 
COMPROMETIMENTO COM 

RESULTADOS________________
________________ 

 

32 
 
(5/2= 
2,5) 

3 
 
 
 

3 3 1 

Outro(descreva) 
RECONHECIMENTO PELO 

CLIENTE____________________
___________________________

_ 
 

3 3 3 2 1 

SENSIBILIDADE E 
PASSIONALIDADE AO TEMA (JÁ 

SOFREU COM A CAUSA 
DEFENDIDA) 

1 0 3 1 0 

REALIZAÇÃO PESSOAL  33 
(6/2= 3) 

33 
(6/2=3) 

33 
(6/2=3) 

00 
0 

33 
(6/2=3) 
 

NÃO RESPONDEU 2 2 2 10 5 
NÃO HÁ ÁREA   1  1 1 

 
Segundo a percepção dos respondentes, os profissionais de Criação são sensíveis 
a praticamente todas as motivações, mais destacadamente que os demais, 
exceto que os Planejadores em dois quesitos (o que pode ser explicado pela 
maioria dos respondentes atuar em Planejamento).  
Nos quesitos voltados a reconhecimento, destacam-se os profissionais de 
Atendimento/ Planejamento/ Mídia, praticamente eliminando os profissionais de 
Mídia e de Produção.  
Os profissionais de Criação são destacadamente percebidos como mais vaidosos 
que os demais. 
As respostas acrescentadas distribuem-se de forma coerente, porém destaca-se 
que, segundos dois respondentes, os profissionais de Mídia não buscam nem 
realização pessoal com seu trabalho. 
 
7 – Nos últimos tempos, quando sua agência trabalhou campanhas ou 
anúncios institucionais com foco em responsabilidade social, sócio-
ambiental e/ou sustentabilidade, este foco: 
                                      RESP. SIMPLES         RESP. MULTIP 
       DUPLA        TRIPLA         total 
veio do cliente, já 
definido em briefing; 

11 2 3 
 

16 

surgiu na agência, e foi 
aprovado pelo cliente; 

9  1 3 13 

foi definido a partir de 
reuniões prévias e 

15 1 3 19 
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conjuntas entre 
agência e cliente. 
Apesar da pergunta enfatizar apenas UMA resposta, ocorreram 5 questionários 
com respostas múltiplas (2 duplas e três triplas), que estão aqui contabilizadas 
em coluna a parte, PORÉM NÃO FAZEM SENTIDO DIRETAMENTE ENQUANTO 
RESPOSTA.  
 
A possibilidade de compreensão fica na possível intenção destes respondentes 
sinalizarem que os focos foram variados. 
Segundo os respondentes, o perfil de maior incidência surgiu em conjunto 
agência/ cliente, porém a quantidade de respostas nos outros quesitos colocam-
nos com índices também expressivos. 
 
8 – Em sua opinião, quando sua agência trabalhou campanhas ou 
anúncios institucionais com foco em responsabilidade social, sócio-
ambiental e/ou sustentabilidade, a agência: 
 
buscou respeitar ao máximo esta 
abordagem proposta, pois o tema é 
complexo e precisa ser enfatizado a partir 
da óptica proposta pelo cliente; 

4/ 
10% 

propôs alguns ajustes e abordagens aos 
conteúdos  propostos pelo briefing do 
cliente; 

25/ 
62,5% 
 

colaborou significativamente no 
desenvolvimento dos conteúdos da 
campanha, pois seus profissionais 
dominam os conceitos de forma profunda. 

11/ 
27,5% 
 

 
Os respondentes destacaram em maioria ao papel da agência como um passo 
além, após o briefing do cliente já haver definido conteúdos; porém, 
compreendendo também a incidência da terceira alternativa, entende-se aí 
somado a percepção de um papel importante da agência na criação ou 
desenvolvimento destes conteúdos. 
 
9 – Caso a agência tenha interferido (em algum grau) nos conteúdos das 
campanhas, qual ou quais dos profissionais/ funções que atendem a 
conta dominam os conceitos e propõem aos clientes as alterações mais 
significativas?    
Marque com um X até 3 (três) funções (múltipla escolha).    
      Quantidade                          % 
Atendimento 18 45 
Planejamento 37 92,5 
Criação – dir. de criação  22 55 
Criação – dir. de arte 6 15 
Criação – redator 10 25 
Mídia 2 5 
Produtor (RTVC, I  e/ou 
Gráfico) 

2 5 

Outros: Diretor da agência 1 2,5 
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Os respondentes indicam que os profissionais de Planejamento são 
predominantemente os que mais interferem nestes conteúdos de campanha; 
segue-se – com média freqüência – os Diretores de Criação e Atendimento, 
respectivamente. Porém, quando se entende os Criadores em geral, nota-se uma 
tendência mais acentuada às interferências de seus profissionais.  Mais uma vez, 
percebe-se uma baixíssima percepção de participação de mídias e produtores. 
 
  
10 – Caso deseje, comente aqui aspectos que você considera relevantes 
e que não foram contemplados ou aprofundados nas questões 
anteriores, a respeito do desenvolvimento de conteúdos de publicidade 
institucional com aspectos sócio-ambientais (incluindo responsabilidade 
social, sustentabilidade, investimento social privado etc). 
Total - 16 respondentes: 
 
1. Trata-se de um tipo de trabalho que abre grandes possibilidades para a criação, uma vez 
que costuma ter poucas limitações de mídia (geralmente doação dos veículos) e também de 
políticas empresariais. Ou seja, permite maior liberdade criativa, despertando bastante 
interesse nos criativos.  
 
2. Segundo nossa percepção, o tema foi inicialmente introduzido nas campanhas por meio dos 
clientes, em sua maioria grandes empresas – as primeiras a colocar em prática a comunicação 
de projetos desta natureza. 
Hoje, a responsabilidade social, a sustentabilidade e temas afins são comuns a campanhas de 
clientes que os praticam de fato, e também daqueles que promovem ações do tipo 
assistencialistas e insistem em vendê-las como tal. 
As agências identificaram nestas campanhas grandes oportunidades para seus clientes, e por 
isso mostram-se mais ativas ao propor campanhas deste cunho – e não apenas desenvolver os 
briefings recebidos – num esforço constante de atribuir valor às suas marcas e diferenciá-las 
num mercado em que os atributos “ecologicamente correto”, socialmente responsável”, entre 
outros estão cada vez mais comuns. 
 
3. Esta modalidade de comunicação está virando lugar comum, modismo corporativo, para 
fazer uma média com acionistas. São muito poucas as ações efetivas e relevantes que 
merecem um destaque em comunicação. A grande maioria das ações estão mais próximas da 
demagogia corporativa do que de um real e verdadeiro compromisso sócioambiental. 
 
 
4. Acredito que seja extremamente importante “provar” esses aspectos de Responsabilidade 
Sócio-Ambiental através de atividades efetivas realizadas ou em realização pela empresa 
anunciante. Só dizer que respeita o meio-ambiente, por exemplo, não convence ao 
consumidor. É preciso tangibilizar,  mostrar o que essa empresa faz e quais os resultados 
obtidos dentro dos 3 vértices da Sustentabilidade: Sociedade, Meio-Ambiente, Empresário. 
 
 
5. Sinto que o profissional de Planejamento tem alguma dificuldade em encontrar dados mais 
precisos e especificos de cunho ambiental/social e de responsabilidade para fazer um melhor 
planejamento da conta e oferecer o melhor ao cliente. Saber quais selos de responsabilidade o 
cliente poderia conquistar fazendo este tipo de campanha. 
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6. Os clientes não conhecem os temas em profundidade, não sabem ao certo como praticar 
campanhas com esse cunho. Misturam responsabilidade social com ações promocionais. 
 
7. As pessoas normalmente não conhecem o assunto sócio-ambiental em profundidade além 
do que a mídia os ensina. A mídia e a propaganda, por sua vez, normalmente exploram este 
assunto de acordo com a sua atratividade financeira (empresas com coisas básicas que estejam 
em voga e mídia com o que gerar a maior audiência). Desta forma, uma vez que publicitários 
e clientes são ambos “pessoas”, normalmente desconhecem o assunto e acreditam que a 
simples reciclagem de papel ou a doação para entidades carentes fazem um processo 
sustentável. 
Cria-se um ciclo de falta de informação e geração de conteúdo de fácil digestão pelos 
consumidores, mas que nem sempre passam de um artifício publicitário. 
 
8. As interferências feitas no conteúdo da comunicação são para ajustar as ações às 
necessidades do cliente. O foco é sempre em qual solução será a mais adequada para os 
objetivos mercadológicos de cada cliente em todas as ações, sejam elas institucionais ou não. 
 
9. Acredito que falta ao profissional de comunicação o conhecimento real do processo, fiz 
meu doutorado em Paris e a abordagem foi mkt social e a visão de geração de respostas 
satisfatorias nos projetos em vez de belas imagens na TV resultam a medio prazo  bons 
resultados mas como estamos habituados ao imediatismo não conseguimos “ensinar” o cliente 
a esperar e busca-se resultados imediatos. 
 
 
10. É de grande importância o envolvimento da equipe (atendimento/planejamento/criação) 
com o projeto desenvolvido pelo cliente e entender os reais benefícios que essas ações trazem 
para a marca e para a sociedade. Nunca esquecer que essa marca será sempre lembrada pelas 
suas ações. 
 
11. Muitas vezes o cliente tem uma visão um pouco mais fechada das questões. Então, quando 
é colocado o briefing, temos o costume de sempre colocar a nossa visão, um olhar externo 
para equilibrar. Exemplo: uma demanda do cliente que era sobre as ações e projetos sociais 
que a empresa executava. Eles queriam divulgar como se fossem muito bons, exemplo para 
outras empresas. Mas, ao analisarmos e pesquisarmos sobre cada projeto, descobrimos que a 
maioria dos projetos era limitada aos empregados da empresa. Não tiramos o mérito das 
ações, mas alertamos que seria mais adequada uma ação de endomarketing do que uma 
grande campanha. A maioria das vezes, a agência realiza uma correção de rota, mais até de 
formato do que do conteúdo. Mas isso só acontece porque o cliente confia o suficiente no 
trabalho e na opinião técnica da agência para levar tudo isso em consideração. E os ajustes 
normalmente são discutidos com o cliente antes do fechamento do briefing. 
 
 
12. A interferência nas peças e na estratégia da campanha das empresas privadas parceiras. 
 
 
13 . No meu ponto de vista, tem uma linha entre a sutileza e a situação que é forçada. Isto para 
definir uma imagem com responsabilidade social e sustentabilidade. 
 
14. Cada vez que um cliente solicita uma campanha que divulgue sua responsabilidade social 
a agência tem um grande desafio de mostrar isso a comunidade de forma que não parece 
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apenas uma promoção do cliente, mas sim uma realidade do dia-a-dia que, independente do 
modismo, da cobrança da sociedade e do aspecto econômico isso realmente faça parte da 
realidade do cliente, que a responsabilidade social é respeitada porque a empresa respeita os 
aspectos sócio-ambientais. 
 
15. Diferente das agências de publicidade, que participam do desenvolvimento da estratégia 
de comunicação dos clientes desde sua concepção, as agências de ativação/promoção têm 
alocado valor institucional (especificamente de responsabilidade corporativa) em seus planos 
táticos. Essa é uma abordagem na qual fica clara a tentativa do mercado de promoção em 
tornar-se mais relevante para seus clientes do ponto de vista estratégico. 
Esse tipo de influência, que muitas vezes é pontual (e provavelmente prejudicial para o 
posicionamento das marcas no longo prazo devido, devido à falta de sistematização e de 
tradução de uma verdade), responde a uma oportunidade de reposicionamento de mercado 
para as próprias agências de promoção/ativação. 
Acredito que essa distorção específica é algo que mereceria ser abordado em sua pesquisa. 
 
16. Esse movimento Carbon-Free, essa moda de ecologicamente correto até na publicidade e 
nos eventos atualmente é pouco conhecido. Geralmente, quem utiliza esses aspectos, o faz por 
interesse em agregar algo que o público irá achar “bonito”, para trazer resultados. É difícil 
encontrar uma marca/empresa realmente preocupados com a natureza, com os danos 
causados. Posso citar a AstraZeneca como a única empresa (cliente da agência) que tem essa 
preocupação, e não visa o retorno que ela vai trazer. 
 
 
 
BREVE PERFIL DOS RESPONDENTES 
 
AGÊNCIAS  
 
Multinacionais ou nacionais 
de grande porte               respondentes        perfil         cid/est abrangência         
DM9DDB 1 Propaganda SP/SP/ nac 
McCANN ERICKSON 1 Prop SP/SP nac 
JWT*  3 Prop SP/SP nac 
ÁFRICA 1 Prop SP/SP nac 
WBRASIL 1 Prop SP/SP nac 
FAMIGLIA 1 Prop SP/SP/ nac 
ETCO/ Ogilvy** 1 Prop SP/SP nac 
RED  1 Prop SP/SP nac 
DEBRITO 1 Prop SP/SP nac 
COMPETENCE 1 Prop POA/RS/ nac 

TOTAL     10 12   
* três de seus 
profissionais 
responderam; porém, 
por atuarem em 
unidades de negócio 
diferenciadas, foram 
considerados; 
** unidades menores, 
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porém pertencentes a 
grandes grupos. 
 
De pequeno e médio 
porte 
SPINOLA 1 Prop  SP/SP/reg 
KMS 1 Prop  S.José Campos 

/SP/ reg 
CASA DO CLIENTE 
360°  

1 Prop/ Promoc RJ/RJ / reg 

ANIMA  1 Prop Maringá/PR/reg 
M51 CRIATIVIDADE 
ESTRATÉGICA 

1 Prop  Campinas/SP/reg 

HMC  1 Prop SP/SP/ reg 
T12 1 Prop Chapecó/SC/reg 
LINK 1 Prop Salvador/BA/reg 
R&B 1 Prop Uberlândia/MG/reg 
LEN 1 Prop SP/SP/reg 
ARMAÇÃO 1 Prop Natal/RN/reg 
ZAPTMIDIA 1 Prop/ digital SP/SP/nac 
SUPERA 1 Prop S. José Campos/ 

SP/ reg 
TRITONE 1 Prop/ Digital SP/SP/nac 
HOUSE DA 
UNIVERSIDADE VALE 
DO RIO DOCE 
(UNIVALE) 

1 Prop Gov. Valdares/ 
MG/ reg. 

IN2 1 prop São Paulo 
PROMONOVE 1 Prom/ prop Recife/PE/reg 
METAMIDIA 1 Prop SP/SP/reg 

TOTAL      19 19   
    

Digitais, 
principalmente 

   

AGENCIAMOB 1 Prop Florian/SC/reg 
VM2 AG. DIGITAL 1 Prop/ digital SP/SP/nac 

TOTAL        2  2   
    
De com./mkt direto    

RS DIRECT CENTER 1  SP/SP/NAC 
    

TOTAL       1 1   
    
De eventos e 
ativação 

   

B2 EVENTOS*  2 Prom/  eventos SP/SP/nac 

BANCO DE EVENTOS  1 Prom/ eventos SP/SP/nac 
CIEMOTIVARE 1 Prom/ 

ativação/ 
entretenimento 

SP/SP/ nac 
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SM 1 Prom/ ativação SP/SP/nac 
G2/ MATOSGREY** 1 prom/ eventos SP/SP nac 
    

TOTAL       5 6   
* dois de seus 
profissionais 
responderam; porém, 
por atuarem em 
unidades de negócio 
diferenciadas, foram 
considerados; 
 

   

FREE LANCER  1 prop SP/SP/ reg 
TOTAL       1 1   

TOTAIS  
38  

 
40 

  

 
POR ORIGEM DOS RESPONDENTES 
 gdes Med/

peq 
prom Dir dig 

SP/ CAPITAL 11 08 03 01 01 
SP/ INTERIOR 01 03 00 00 00 
OUTROS ESTADOS 01 08 00 00 01 

TOTAL 13 18  03 01 02 
TOTAL GERAL 40 

 
 
 
 
 
 

 


