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RESUMO 

 

 Passar a imagem de socia lmente responsável tem cada vez mais importância para as 

empresas. Isso porque uma marca forte é formada por muito mais do que simples atributos 

físicos de um produto ou serviço, mas por valores subjetivos. Esse cenário aponta a 

propaganda institucional como uma tendência, já que se trata de um instrumento capaz de 

passar conceitos intangíveis e subjetivos. O objetivo deste trabalho é verificar se o 

universitário considera a responsabilidade social empresarial um atributo importante para a 

formação de imagem de marca de certos produtos/serviços. O percurso teórico utilizado foi 

o da escola funcionalista, ênfase para Lazarsfeld e Lasswell, que buscavam verificar o 

alcance da comunicação junto ao público. Para tanto, desenvolvemos uma pesquisa 

quantitativa com a técnica do experimento, ou seja, manipulamos uma variável para 

observarmos o efeito produzido. O Grupo Experimental recebeu anúncios com o argumento 

que queríamos observar enquanto o Grupo de Controle recebeu anúncios das mesmas 

empresas com outro argumento qualquer. Na comparação entre grupos, verificamos de que 

forma o apelo responsabilidade social empresarial melhora a imagem da empresa 

anunciante. 

 

Palavras-chaves: Comunicação, 

   Campanha Institucional, 

   Propaganda, 

   Publicidade, 

   Responsabilidade Social 
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RESUMEN  

 

Transmitir una imagen responsable en la sociedad suele, cada vez más, importante 

para las empresas. Eso porque una marca fuerte es formada además de atributos físicos de 

un producto o servicio, pero también por valores subjetivos. Ese escenario apunta la 

propaganda institucional como una tendencia, ya que se trata de un instrumento capaz de 

transmitir conceptos intangibles e subjetivos. El objetivo de este estudio fue verificar si el 

universitario considera la responsabilidad social empresarial especialmente importante para 

la formación de la imagen de una marca de algunos productos o servicios. El enfoque 

teórico que se ha utilizado en esta investigación fue el funcionalista, estudios de Lazarsfeld 

e Lasswell, que buscaron verificar los efectos de la comunicación en el ámbito público. Por 

lo tanto, se desarrolló una investigación cuantitativa con la técnica del experimento, o sea, 

manipulamos una variable para observar el efecto producido. El Grupo Experimental 

recibió anuncios con el argumento de que desearíamos observar, mientras el Grupo de 

Controle recibió anuncios de las mismas empresas con otro argumento cualquier. En la 

comparación entre los grupos, se verificó de que forma el apelo responsabilidad social 

empresarial mejora la imagen de la empresa anunciante. 

 

Palabras llaves: Comunicación, 

   Campaña Institucional, 

   Propaganda, 

   Publicidad, 

   Responsabilidad Social 
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ABSTRACT 

 

 Transmit an image of social responsible has each day more importance for 

companies. It is because a strong trademark is formed by much more than simple physical 

characters of the product or service, but by subjective values. This view shows the 

institutional advertising as a tendency, once it is an instrument which has the capacity to 

pass some intangible and subjective ideas. The objective of this study is verify if 

universities consider the social responsible of the companies important to form the 

trademark image of some products/services.  The conceptual way that we use in this work 

was the functionalist school; specifically Lazarsfeld and Lasswell who looks for verify the 

effect of the communications with the public. For this, we did a quantity study with the 

technique of experience, it is, we move one variable to observe the effect caused. The 

experimental group received advertising with the argue that we are looking for while the 

control group received advertising from the same companies but with any other kind of 

argue. Comparing the groups we verify how the argue social responsibility impact the 

image of the company.  

 

Key words: Communication, 

  Institucional campaign, 

  Advertising, 

  Publicity, 

  Social Responsible. 
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INTRODUÇÃO  

  

 Devido às novas tecnologias, atualmente as notícias chegam de várias fontes 

simultaneamente. Além disso, o caminho percorrido entre a mensagem saída do emissor e 

sua recepção pelo interlocutor pretendido está mais dinâmico e acelerado. Sabemos também 

que os meios de comunicação influenciam muito as sociedades modernas e que a 

comunicação de massa transforma as pessoas, altera suas percepções e interfere na forma 

de se ver e entender o mundo real.  

 As mensagens transmitidas nas novelas e em campanhas publicitárias em geral, 

veiculadas pelos meios de comunicação de massa, influenciam as pessoas que não 

necessariamente reconhecem que estes não são neutros e sim marcados por vários 

interesses. O homem ao dizer ou escrever sobre algo o faz com intencionalidade, de forma 

explícita ou implícita, claramente ou não. Por outro lado, há diversas formas de interpretar 

o que é dito e até mesmo o que não é dito, levando-se em conta o contexto da situação, o 

conhecimento de quem disse ou escreveu e como ele realizou este ato.  

 A publicidade e propaganda, assim como o tie in, o merchandising eletrônico em 

novelas, se utiliza dessa “ingenuidade” para disseminar suas mensagens e persuadir seus 

consumidores a preferirem os produtos e serviços apresentados. Porém, antes mesmo de 

sentir a necessidade ou decidir pela compra de um determinado produto, já se conhece a 

reputação da empresa fabricante, formada, em grande parte, pela publicidade institucional, 

aquela que, em princípio, não quer vender nada, sequer apresenta um produto.  

 A construção de imagem institucional de empresa socialmente responsável tem cada 

vez mais importância. Numa época em que vários produtos similares disputam, de forma 

voraz, a preferência do consumidor, este está mais exigente e ciente de seu papel de 

cidadão na construção de um mundo melhor, utilizando-se de diversos critérios subjetivos 

na decisão de compra. Percebemos, então, que está na hora de debatermos sobre o 

entendimento ou leitura que os consumidores estão fazendo dessas mensagens 

institucionais, hoje amplamente utilizadas pelas empresas, além de verificar a eficiência 

desse tipo de esforço de comunicação empresarial. 

 Cada pessoa interage de uma forma singular aos textos da mídia. Interferem fatores 

como cultura, credo, idade e experiências próprias, entre outros. Sabemos que toda 
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mensagem, texto, título ou imagem apresentados num anúncio foi intencionalmente 

colocado a fim de transparecer uma idéia ou de conduzir a um determinado entendimento. 

Mas será que a intenção da empresa, autor da mensagem institucional, gera a reação 

esperada no consumidor, receptor da mensagem? 

 Será que os universitários são suscetíveis a mensagens publicitárias que utilizam 

como apelo a Responsabilidade Social Empresarial, considerando resposta favorável a 

melhora da imagem da empresa anunciante?   

 Assim, pretende-se verificar com este trabalho se os universitários consideram a 

responsabilidade social empresarial um atributo importante ou decisivo na formação de 

imagem de marca de certos produtos/serviços. 

Entre as definições de Responsabilidade Social Empresarial empregadas atualmente, 

pode-se dizer que se trata da responsabilidade das empresas com a sociedade através das 

relações entre ambas as partes. Atualmente, a Responsabilidade Social Empresarial é 

encarada como fundamental para proporcionar identidade ou posicionamento para a 

empresa.  

 Este trabalho propõe-se a investigar a capacidade que tem o anúncio institucional de 

Responsabilidade Social de melhorar a imagem da empresa junto ao público universitário, 

nossa hipótese principal.  

 Como a imagem é formada por vários elementos, decidiu-se verificar certas pistas 

capazes de formar uma imagem final. A partir desse problema de pesquisa, formulamos 

certas hipóteses para nossos objetivos específicos, que foram testadas no processo de 

pesquisa. Assim, verificar a capacidade que tem esse apelo de agregar confiança à empresa 

e de transmitir preocupação da empresa para com a sociedade, bem como verificar se de 

alguma forma esse argumento influencia na decisão de compra/escolha ou gera alguma 

satisfação após a compra/escolha foram hipóteses que nortearam o trabalho. 

 O método utilizado foi o quantitativo e a técnica, o experimento. Nesta técnica 

manipula-se intencionalmente uma variável para se observar o efeito produzido. O objetivo 

do experimento é então mediar a relação causa e efeito. 

 Desta forma, foi feita uma pesquisa experimental em três universidades da capital 

situadas em regiões geograficamente distantes, locais em que a pesquisadora trabalha ou 

estuda. Escolhemos também por conveniência algumas salas de aula em cada instituição 



 13 

que tiveram seus alunos separados aleatoriamente em dois grupos. Foram ainda 

selecionados dois jogos de anúncios das mesmas empresas, um com anúncios que 

utilizavam o conceito responsabilidade social que pretendíamos verificar, e outro, com 

outro tipo de argumento publicitário. 

Enquanto um grupo recebeu o estímulo do apelo Responsabilidade Social 

Empresarial nos anúncios, o outro grupo recebeu anúncios com outros argumentos 

quaisquer. O objetivo era comparar o resultado de um mesmo questionário após 

apresentação dos diferentes anúncios aos dois grupos. O detalhamento do método está em 

um capítulo à parte.  

Os estudos elaborados para o desenvolvimento dessa dissertação apoiaram-se em 

dois pilares, Propaganda Institucional de Responsabilidade Social e Processo e Efeito da 

Comunicação Institucional. As divisões apontadas facilitaram o desenvolvimento do 

estudo, mas devem ser entendidas como coexistentes e dinâmicas. 

 O crescimento do tema Responsabilidade Social Empresarial é percebido pelo 

aumento do espaço destinado à mídia de massa, pela quantidade de prêmios, pelo número 

de pessoas engajadas ao voluntariado e pelos cursos de cidadania, o que aponta uma 

tendência dos investimentos publicitários na formação da imagem de marca. 

 O Capítulo I conceitua os vários termos utilizados no trabalho, como propaganda, 

publicidade, imagem de marca, entre outros, apresentando sua interligação e 

responsabilidades até chegarmos ao objeto de nosso estudo, a propaganda Institucional de 

Responsabilidade Social Empresarial. Além disso, alicerça nosso estudo apontando a 

evolução da comunicação. Esse cuidado se faz necessário para podermos prosseguir 

abordando a trajetória da de Responsabilidade Social no Brasil e no mundo, cruzando com 

a história da propaganda institucional, passando ainda pela transformação de sua função. 

O capítulo mostra também o crescimento do interesse das empresas no tema e na 

utilização do argumento em sua comunicação empresarial, além de traçar algumas 

tendências. 

No Capítulo II, abordamos o processo de comunicação e as teorias de influência de 

modo a entendermos os efeitos da publicidade, que podem ser cognitivos, afetivos e 

comportamentais. Procuramos apresentar os conceitos de ruído e fidelidade até chegarmos 
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aos três tipos de comunicação existentes para focarmos na comunicação de massa, objeto 

de nosso estudo.  

O capítulo também procura responder questões vinculadas à variável que faz com 

que pessoas tenham diferentes reações a uma mesma comunicação. Para tanto, atravessa as 

diversas escolas e suas teorias até os estudos de recepção, que entendem o resultado como 

uma somatória de respostas psicológicas e pessoais, sociais e culturais. Apresentamos ainda 

alguns estudos acerca do nosso tema, que foram importantes para que chegássemos às 

considerações finais. 

Ressaltamos que para o desenvolvimento deste segundo capítulo, além da 

bibliografia apresentada, contamos com o conteúdo da disciplina Estudos de Audiência, 

ministrada pelo prof. Antonio Carlos Ruótolo, Ph.D., no primeiro semestre de 2006, na 

Universidade Metodista de São Paulo – UMESP. Uma vez que já havia concluído os 

créditos, mas acreditando que a disciplina era pertinente ao tema trabalhado na dissertação, 

tive a oportunidade de freqüentar as aulas como aluna ouvinte. 

O Capítulo III é integralmente dedicado à pesquisa que aplicamos. Explica toda 

metodologia empregada na elaboração desse trabalho, aponta as justificativas e objetivos da 

técnica experimental, que se mostrou ser a mais eficiente para o objetivo que pretendíamos 

com nossa pesquisa, traça as variáveis independentes, dependentes e intervenientes, e busca 

relatar, da forma mais fiel possível, como foram desenvolvidas as etapas de coleta, 

tabulação e análise dos dados coletados, além de apontar todos os cuidados que tivemos 

com a aplicação deste estudo. Como o método utilizado é quantitativo, apresentamos ainda 

neste capítulo alguns gráficos e tabelas, com a finalidade de apontar as descobertas feitas 

com o auxílio do experimento.  

A finalidade deste trabalho é apontar uma visão sobre a recepção de publicidade 

institucional que foca a Responsabilidade social da empresa anunciante, que poderá ser 

revisto ou apoiado com novas pesquisas com o mesmo público ou outro. Para tanto, 

descrevemos nossa pesquisa com o máximo de rigor para, quem sabe, inspirar outros 

pesquisadores a desenvolverem novos experimentos e assim poder contribuir com o avanço 

da ciência. 
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CAPÍTULO 1 - PONDO OS PINGOS NOS IS: CONCEITOS E REFLEXÕES 

SOBRE A PROPAGANDA INSTITUCIONAL 

 

 Este capítulo tem o objetivo de situar a propaganda institucional no contexto atual e 

ajustar os conceitos que serão utilizados no decorrer do trabalho a fim de evitar distorções. 

Para tanto apresentará primeiramente alguns conceitos que vão desde a amplitude do termo 

comunicação até a conceituação de suas ferramentas. Apontará ainda a relação entre suas 

subdivisões até chegar ao conceito do que estudaremos como objeto deste projeto, o efeito 

da publicidade.  

 Já a segunda parte deste capítulo é dedicada a apresentar a transformação da função 

inicial da propaganda institucional, além de apontar as tendências futuras desse tipo de 

comunicação. 

 

 1.1 – A evolução da comunicação e a inter-relação de suas áreas  

  Embora a comunicação seja praticada há milênios, seus estudos mais profundos 

aconteceram no início do século XX, com o desenvolvimento dos meios de comunicação de 

massa. Mesmo assim, até hoje existem diferentes conceitos para comunicação. Como 

apresentado por Lima (2001, p. 24): 

Comunicação tem sua origem etimológica no substantivo latino 
communicationem (século XV), que significa a ação de tornar comum. Sua 
raiz é o adjetivo communis, comum, que significa pertencente a todos ou a 
muitos. E o verbo comunicare, comunicar que significa tornar comum, fazer 
saber (....) Com essa origem, a palavra comunicação carrega até hoje uma 
ambigüidade não resolvida (...) representada, em seus extremos, por 
transmitir, que é um processo unidirecional, e compartilhar, que é um 
processo comum ou participativo. 
 

 O termo comunicação pensado etimologicamente, ou seja, pela origem da palavra, 

tem o sentido de “comunidade”, de tornar a idéia ou a informação comum a todos.  

 Para Berlo (1972, p. 1), “(...) tudo aquilo a que as pessoas possam atribuir 

significações pode ser e é usado em comunicação. O comportamento comunicativo tem um 

campo de ação tremendamente amplo”. E Zozzoli (2004, p.8) completa: “tudo comunica, 

nem que seja pelo simples fato de existir”. 
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 Comunicação social pode ainda ser entendida como fenômeno sociológico, uma vez 

que envolve dois ou mais atores e implica em interação social, ou seja, permite ação 

compreensível e, acima de tudo, coerente dos efeitos e decodificação da mensagem 

(SANTOS, 1998, p. 7). Já o conceito biológico considera a comunicação uma necessidade à 

sobrevivência, enquanto a antropologia, como um instrumento formador de cult ura.  

 A psicologia vê a comunicação como um processo modelador do comportamento 

humano, enquanto José Marques de Melo alerta sobre o ponto de vista histórico, uma vez 

que a comunicação gerou melhor entendimento entre os homens e os meios de 

comunicação de massa deram uma nova dinâmica à sua história (SANTOS, 1998, p. 12). 

Dessa forma, o profissional de comunicação necessita de várias especialidades 

inter e multidisciplinares para desempenhar suas funções; assim, todo comunicador é um 

pouco sociólogo, psicólogo, planejador, artista e um tanto filósofo. “Comunicação não 

existe por si mesma, como algo separado da vida da sociedade. Sociedade e 

comunicação são uma coisa só” (DÍAZ, 1986, p. 16), ou seja, a comunicação e o 

discurso têm origem na sociedade, transita por várias ciências e assim sofre suas 

influências.  

 Para essa pesquisa, seguimos uma parte da escola funcionalista, que tem como 

principais autores Paul Lazarsfeld, Talcott Parsons e Harold Lasswell e, como objeto de 

estudo, a mensagem na comunicação de massa. Tenta aferir o alcance dos meios de 

comunicação junto ao público. Essa escola busca ainda compreender os fenômenos sociais 

utilizando o mesmo rigor científico utilizado na física, excluindo explicações metafísicas ou 

teológicas. 

 O processo de comunicação nessa teoria é explicado pelo Paradigma de Lasswell, 

que entende o “ato de comunicação através das seguintes questões: quem (emissor), diz o 

quê? (mensagem), em que canal (meio), para quem? (receptor), com que efeito (feedback)” 

(SANTOS, 1998, p. 16), complementado por Lazarsfeld, que contextualiza o processo de 

comunicação, ou seja, analisa o processo que acontece numa sociedade capitalista e liberal, 

que privilegia as leis de mercado, de oferta e procura. Lasswell, por exemplo, propõe como 

funções da comunicação: a vigilância sobre o meio ambiente, que significa ter acesso aos 

dados e distribuí- los de acordo com o interesse e importância para a sociedade, ou seja, a 

seleção das informações; a correlação das partes da sociedade em resposta ao meio  
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ambiente, ou seja, interpretação e reação que o público terá; e a transmissão da herança 

social de uma geração à seguinte, que inclui a exposição e a crítica dos valores culturais de 

uma sociedade, que são a base para sua evolução (BELTRÃO e QUIRINO, 1986, p. 141). 

 O paradigma de Lasswell definiu os componentes do processo comunicacional e foi 

utilizado por muitos estudos posteriores. Vale ressaltar, porém, que se trata de “um modelo 

unidirecional, que não leva em conta a retroalimentação (feedback)” (GOMES, 2003, p.21). 

 Já Lazarsfeld e Merton consideram ainda como função da comunicação de massa a 

atribuição de status e assumem que um programa é favorecido quando repercute bem na 

mídia de massa. Assumem ainda que, às vezes, a comunicação de massa exerce uma 

disfunção narcotizante, o que significa que, quanto mais tempo exposto à mídia, menos 

tempo para ação. 

 Para Beltrão e Quirino (1986, p. 143), o objetivo básico da comunicação é dar 

condições para que o homem se realize na sociedade; assim, a comunicação de massa tem 

quatro funções classificadas de acordo com o conteúdo da mensagem: 

  1. Função informativo/jornalístico, através da captação, interpretação e difusão de 
 informações e opiniões sobre fatos, idéias e situações atuais, de interesse e importância para 
 a segurança e orientação de cada indivíduo e da sociedade como tal. 

  2. Função promocional, através do emprego de métodos e técnicas de persuasão, a fim de 
 levar os diversos estratos da sociedade ao conhecimento e concordância com seu papel na 
 mesma, com vistas ao desempenho social de uma econômica e política ordenada e 
 satisfatória para o desenvolvimento e bem-estar pessoal e coletivo. 

  3. Função educacional, através da transmissão de conhecimentos científicos, artísticos, 
 técnicos e morais, que constituem a herança e o patrimônio cultural da humanidade, a fim de 
 que a evolução e o aperfeiçoamento cultural e social não sofram solução de continuidade. 

  4. Função lúdica ou de entretenimento, através do oferecimento de recursos diversionais 
 para que o homem preencha seus lazeres, liberte-se das pressões do cotidiano e recupere seu 
 equilíbrio emocional pelo estabelecimento de relações mais íntimas com seu próximo e mais 
 solidárias com seu semelhante, o que lhe permitirá a integração na sociedade, reduzindo sua 
 solidão e frustração.  

 
 Berlo, por sua vez, considera, assim como Aristóteles, o objetivo da comunicação 

ser a persuasão, ou seja, fazer com que outras pessoas adotem o ponto de vista de quem está 

falando. Outro ponto é o que diz respeito às dimensões desse objetivo. “Qualquer situação 

de comunicação humana compreende a produção da mensagem por alguém, e a recepção 

dessa mensagem por alguém” (BERLO, 1972, p. 15). A ação da mensagem sobre os 

receptores também é discutida por Koch (1984, p. 21): “O discurso constitui uma unidade 

pragmática, atividade capaz de produzir efeitos, reações”. 
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Assim como esses autores, acreditamos que não há ato comunicativo desinteressado, 

que funções e efeitos pretendidos estão interligados e os efeitos dependem do desempenho 

do comunicador e da disposição do destinatário. 

 Todo comunicador, pois, exerce uma função, entendida como uma ação intencional com 
vistas à obtenção de um objetivo social determinado. Através da mensagem, o que pretende 
é levar o receptor a uma ação de interesse próprio e coletivo. O efeito é o resultado 
psicossocial da recepção e decodificação da mensagem (BELTRÃO e QUIRINO, 1986, p. 
137). 

 
 Embora não nos detivemos neste trabalho, nos veículos utilizados para a divulgação 

dos anúncios pesquisados, vale ressaltar que, além da função estética e persuasiva, os 

anúncios vêm impregnados com as tendências ideológicas dos veículos. Pois, conforme 

Dijk (2003, p. 46), as ideologias são adquiridas através do discurso e, mais do que qualquer 

outra instituição, os meios de comunicação cumprem este papel.  

 Um grande problema dos estudos sobre efeito da comunicação é o entendimento do 

termo eficácia da comunicação. 

 Os estudiosos não chegam a conclusões por dois motivos. Primeiro, não se distingue 

eficácia do desempenho comunicativo com eficácia do encontro comunicativo e, segundo, 

não se faz uma diferença entre compreensão da mensagem e comportamento pós-

mensagem do receptor. Uma coisa é que o receptor entenda a mensagem e outra é que o 

receptor faça o que o comunicador quer. Existe ainda um agravante no entendimento sobre 

o tipo das respostas que os consumidores podem ter quanto aos conteúdos das mensagens. 

“Essas respostas podem ser internas (como uma mudança de opinião) ou externas (como a 

compra de um produto)” (RUÓTOLO, 1998, p. 159). 

 “Todo comportamento de comunicação tem um objetivo, uma meta, que é produzir 

certa reação. Quando aprendemos a exprimir nossos objetivos em termos de respostas 

específicas da parte daqueles que recebem nossas mensagens, teremos dados o primeiro 

passo para a comunicação positiva e eficiente”. (BERLO, 1972, p. 12) 

 Existem muitos termos utilizados para mensurar a eficácia da comunicação, como 

“reações”, “impactos”, “respostas”, mas estes autores consideram “efeitos” para designar 

alterações na conduta do receptor provocadas pela comunicação de massa.  

  A persuasão na comunicação de massa parece ser, de fato, o principal efeito desejado e 
previsto, que visa a alcançar (...) E isto é válido não apenas para uma determinada 
mensagem senão, também, e principalmente, para o próprio meio de comunicação de massa 
cuja meta comercial é sobrepujar seus concorrentes e conseguir a liderança numa 
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determinada audiência ou, em outras palavras, na exploração exclusiva de uma certa faixa 
do mercado consumidor (BELTRÃO e QUIRINO, 1986, p. 194). 

   
 

Por isso, concordamos com Levy (2003, p.17), quando afirma que muitas empresas 

vêm utilizando a propaganda com o objetivo de “manter suas marcas nas mentes dos 

consumidores, vender produtos e serviços e criar hábito de consumo”. 

Já que muitos autores utilizam os termos como propaganda, promoção, entre outros, 

muitas vezes sem uma conceituação clara, decidimos por definir alguns conceitos que são 

utilizados na comunicação e que serão citados no decorrer dessa pesquisa. 

  

 1.1.1 – Publicidade 

  Origem no latim publicus, que significa público, antigamente designava o 

despretensioso ato de divulgar, tornar público. Para Ries (2002, p.5), a publicidade é a 

“divulgação orientada, mas sem argumentação diretamente comercial (o trabalho de 

assessoria de imprensa na divulgação de um produto, o resultado das relações com os 

públicos-alvo de determinada marca, etc.)”. No século XIX, porém, a publicidade ganhou a 

conotação comercial que conhecemos atualmente; qualquer tipo de divulgação de produtos 

ou serviços, através de anúncios geralmente pagos, e veiculados na mídia por um 

anunciante identificado que tem interesse comercial (PINHO, 1990, p. 16). Essa definição 

indica o retorno que esse tipo de esforço, aparentemente inofensivo, pode trazer. Segundo 

Gomes (2003, p. 35), “Persuadir supõe convencer e, para tanto, é preciso motivar. Em 

publicidade se utiliza a informação que motiva, que induz o público a adquirir o produto 

que satisfará suas necessidades fisiológicas ou psicológicas. Fica bem claro que a 

publicidade é, portanto, informação persuasiva”. 

 Os primeiros anúncios publicitários foram os precursores dos classificados de jornal 

que conhecemos hoje em dia. Como o jornal dominou a veiculação publicitária de parte do 

século XIX e XX, os anúncios eram basicamente formados por textos e aos poucos foram 

incluídas ilustrações de artistas plásticos da época. Conforme a população, os veículos de 

comunicação e os negócios evoluíram, mais a comunicação de massa ganhou força. As 

técnicas de produção de anúncios foram aprimoradas e a utilização da propaganda cada vez 

mais ganhou a força da persuasão em detrimento da ênfase anterior no caráter informativo 

do produto ou serviço.  
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 No período entre 1910 e 1920, já existiam diversos escritórios de propaganda. Uns 

tornaram-se especialistas em mídia, outros em criação, ou ainda em produção. Isso 

acontecia porque o conceito de agência de propaganda total, e responsável por todas as 

etapas da comunicação como conhecemos hoje em dia , ainda não era claro naquela época. 

Mesmo assim, nasceu a primeira semente do que seria uma agência de propaganda 

nacional, que só conquistou essa real conotação algumas décadas depois. Para o Brasil, a 

primeira guerra acabou sendo favorável, cresceu o número de fábricas no país e, 

conseqüentemente, o consumo de produtos nacionais. Isso acabou abrindo mais mercado 

para a propaganda e criando outras agências. 

 Na década seguinte, a propaganda se profissionalizou, surgiram as fotos no lugar 

das ilustrações e cresceram os meios de comunicação – no início do rádio, não era 

permitido utilizar comercialmente seus espaços, o que só foi possível alguns anos mais 

tarde, a partir dos anos 30. 

 Entre os anos 1930 e 1940, aconteceram avanços na utilização dos meios de 

comunicação com fins comerciais. Os anúncios de rádio, por exemplo, evoluíram de textos 

feitos para veículos impressos e simplesmente lidos, a spots e jingles, incluindo aí uma 

outra modalidade de utilização do rádio: o patrocínio, uma ferramenta contemporânea de 

comunicação institucional, que “citado sempre que o programa ia ao ar e ao longo de toda 

sua duração, registrava com eficácia na mente do consumidor a imagem da marca, com 

simpatia e seriedade” (MARCONDES, 2001, p.28). Surgiram nessa época também as 

entidades de classe. 

 Segundo Cadena (2001, p.100), no período entre 1940 e 1950, mais precisamente 

após a segunda guerra mundial, em 1945, quando muitas empresas não tinham mercadorias 

para vender, utilizaram a mídia para fazer anúncios institucionais. As mídias continuaram 

se desenvolvendo e o calendário promocional, assim como a promoção de vendas, ganhou 

força. 

Na década seguinte, entre 1950 e 1960, surgiram as escolas de comunicação e, no 1º 

Congresso Brasileiro de Propaganda, se estabeleceram as bases da profissão que 

regulamenta a atividade. Os veículos de comunicação se modernizaram, nasceu a TV, 

cresceu muito o número de agências de publicidade e aumentaram consideravelmente os 

investimentos publicitários, o que, segundo Cadena (2001, p. 124), foi fundamental para a 
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TV decolar no Brasil. Muito importante nessa época foi a evolução da função da 

propaganda, que até então tinha basicamente o intuito de informar os futuros consumidores 

sobre a existência de um produto ou serviço. Cada vez mais produtos e marcas entravam no 

mercado e a função da propaganda passou então a buscar a preferência do consumidor por 

determinada marca anunciada. 

 Entre 1960 e 1970, a propaganda ganhou uma legislação que lhe assegurava 20% 

sobre a veiculação. O golpe militar atingiu a publicidade com a censura, e isso permaneceu 

assim ainda na década seguinte, entre 1970 e 1980, quando também surgiram os concursos 

de propaganda, que deram novo ânimo para a profissão. A segmentação, inaugurada pela 

ousadia da Jovem Guarda, ganhou espaço. “Até então, as mensagens eram genericamente 

destinadas a homens ou mulheres, com pequenas variações de tratamento para poucas 

faixas etárias” (MARCONDES, 2001, p.42). Nessa época também, segundo Cadena (2001, 

p. 182), a mídia teve seu custo aumentado muito acima da inflação, em média 95% a mais. 

Isso fez com que o departamento de mídia ganhasse destaque numa agência. Nesse período, 

o governo se transformou no maior anunciante do país, o ponto-de-venda ganhou atenção e 

foi aprovado o Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária. 

 O período entre 1980 e 1990 foi turbulento. Desemprego e recessão após o regime 

militar. As agências perderam o espaço que tinham no período anterior. “Os anunciante – 

que, afinal, sempre pagaram a conta – e os veículos de comunicação – que é onde, afinal, 

acontece a propaganda – passaram a dominar a cena publicitária nacional” 

(MARCONDES, 2001, p. 53). Nessa época, iniciada já no final da década anterior, o 

departamento de criação passou a imperar numa agência em detrimento do departamento de 

mídia e/ou de planejamento e surgiu uma grande oportunidade, a copa do mundo de 

futebol. 

 É a época em que o auto-serviço (supermercado e shopping center) se consolidou e 

o ponto-de-venda ganhou valor de mídia. A propaganda começou a prestar atenção à 

mulher, que já representava uma parcela significativa da população economicamente ativa. 

Nesse período, também a indústria descobriu a vantagem de agregar valor à marca e, 

portanto, novamente temos a propaganda institucional. 

Na última década do século, o código de defesa do consumidor foi criado e garantiu 

direitos ao consumidor, inclusive no que diz respeito à possibilidade de denúncia de 
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propaganda entendida como enganosa. “É o início de um processo que coíbe não apenas a 

publicidade declaradamente enganosa, mas, também, as meias-verdades ou omissões” 

(CADENA, 2001, p. 236). A cena política era caótica. Desde que Collor entrou no poder, a 

propaganda sofreu muito em conseqüência do plano econômico adotado. Após alguns anos 

do impeachment de Collor, as classes C e D, que até então não existiam para a publicidade, 

afloraram. A propaganda se adaptou e, com a globalização, as agências de propaganda 

tornaram-se internacionais. A informática e a internet foram decisivas para a comunicação 

e a legislação proibiu a divulgação de certas categorias de produtos. “Itamar Franco, em 

1994, determina que a propaganda de cigarros seja veiculada na TV somente após as 23 

horas e a advertência de que o produto é nocivo à saúde deve ser veiculada durante todo o 

comercial, ocupando pelo menos 10% do espaço da tela” (CADENA, 2001, p.237). 

 Como se pode perceber, a publicidade e propaganda sempre refletiram os 

acontecimentos sociais, assim como também acompanharam e evoluíram junto à sociedade. 

 Como pudemos perceber, antigamente a preocupação ao anunciar um produto ou 

serviço não era a persuasão atual e, sim, simplesmente informar as qualidades ou benefícios 

dos produtos. Conforme crescia a necessidade de aumentar o consumo e de estimular a 

demanda, as técnicas publicitárias começam a ser mais argumentativas, lançando mão da 

proposta inicial meramente informativa. A publicidade tem muitas outras funções além do 

estímulo à venda, como, por exemplo, cultivar a preferência pela marca, estimular os 

intermediários a adquirirem o produto ou combater a campanha do concorrente. Hoje, 

dependendo da função que a publicidade assume, poderá ter várias classificações 

diferentes. 

 

 1.1.2 – Propaganda 

 Outro termo que será muito utilizado neste trabalho e que muitas vezes é ma l 

interpretado é propaganda. O termo vem do gerúndio latino do verbo propagare, que 

significa propagar, multiplicar e difundir. Quem primeiro utilizou o termo propaganda foi a 

Igreja, na intenção de propagação da fé. Com o passar do tempo, outras organizações, não 

religiosas, começaram a utilizar a propaganda para difundir novas idéias e doutrinas, 

chegando ao conceito aceito atualmente de “conjunto de técnicas e atividades de 

informação e persuasão destinadas a influenciar, num determinado sentido, as opiniões, os 
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sentimentos e as atitudes do público receptor” (PINHO, 1990, p.22). Para Ries (2002, p.5), 

a propaganda é “comunicação persuasiva de cunho comercial que visa, prioritariamente, à 

venda de algum produto ou serviço, ou ao reforço de lembrança de alguma marca (um 

anúncio em uma revista, um comercial de TV, etc.)”. 

 Assim como o termo publicidade, a propaganda também pode ter várias 

classificações, dependendo da sua natureza, como, por exemplo, ideológica, política, etc. A 

que nos interessa, nesse momento, é a propaganda institucional ou considerada por alguns 

autores como propaganda de relações públicas, já que está justamente numa área onde a 

propaganda e as relações públicas trabalham em parceria. 

 Bruce (2002, p.496) explica que a publicidade institucional não vende produtos ou 

serviços de uma empresa, sua intenção é gerar boa vontade. Também conhecida como 

publicidade de imagem, “pretende fortalecer a identidade de uma organização aos olhos do 

público.” Continua afirmando ainda existir a publicidade defensiva. Trata-se daquela na 

qual uma organização busca influenciar a opinião pública sobre uma questão política ou 

social. “Uma empresa que tem praticado há muito tempo tanto a publicidade de imagem 

quanto a defensiva como componente de seus esforços de relações públicas é a Móbil Oil” 

(BRUCE, 2002 p. 497). 

 Hoje, as funções de marketing e de relações públicas freqüentemente se sobrepõem dentro 
de uma organização. As metas de comunicação da organização provavelmente serão 
planejadas estrategicamente com colaborações de todas as partes e o resultado será um 
único programa integrado de comunicações. A responsabilidade sobre a divulgação e sobre 
os assuntos com os consumidores provavelmente será compartilhada. A publicidade, 
embora mais freqüentemente seja uma ferramenta de marketing usada para promoções, pode 
ser usada com a mesma efetividade como ferramenta de relações públicas na obtenção de 
boa vontade do público. Nessa mesma corrente, algumas das práticas de relações públicas, 
especialmente publicidade e relações focadas nos meios, podem ser usadas com grande 
efeito para atingir metas de marketing. (...) Com tudo isso em mente, a filosofia do IMC 
(Integrated Marketing Communications) e a aplicação das relações públicas (às vezes 
chamada de marketing de relações públicas, ou MRP) como substitutas da publicidade 
aparecem como uma solução para muitos problemas. Afinal, se os públicos têm uma visão 
distorcida da publicidade, então por que não incluir mensagens promocionais no conteúdo 
editorial dos meios onde terão muito maior credibilidade? (BRUCE, 2002 p. 499 e 500). 

 
 Lucas (2004, p.14) também inova ao inserir as relações públicas e seu discurso 

institucional no contexto mercadológico.  

 as relações públicas hoje se posicionam de modo central nas questões corporativas porque 
simplesmente tudo que puder ser traduzido como oportunidade de conquista ou 
consolidação de mercado depende, invariavelmente, do conceito que as empresas 
conseguem formar e fundamentar sobre si. Sendo a credibilidade o argumento mais forte 
hoje em dia para um posicionamento mercadológico de fato competitivo, é de se esperar que 
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as relações públicas – como área de conhecimento que lida diretamente com a imagem 
institucional – cresçam progressivamente no Brasil” (LUCAS, 2004, pg. 14). 

 

 Como afirma Lucas (2004, p. 17), “O entendimento dos pontos de estrangulamento 

na relação com os agentes da cadeia produtiva e o fortalecimento, pela comunicação, desses 

elos constituem diferencial competitivo. O institucional, portanto, produz reflexos 

significativos no mercadológico”. 

 Nesta pesquisa, conforme já acontece no uso comum e, embora tenhamos visto com 

definições diferentes, os termos publicidade e propaganda serão utilizados como sinônimos. 

 Resolvido esse primeiro impasse, veremos ainda o conceito de outras ferramentas 

utilizadas em comunicação. 

 

 1.1.3 – Relações Públicas 

 As relações públicas, ou simplesmente RP, têm várias definições e têm sido 

empregadas com vários sentidos diferentes. Para Ries (2002, p.6), RP “é toda e qualquer 

atividade de comunicação da marca ou produto com vários públicos-alvo”. Para Sant’Anna 

(1998, p. 38), é muito mais; é  

 Cuidadoso estudo das causas e dos resultados da conduta humana; sistema de relações com 
pessoas; arte gentil de acomodar os indivíduos à nossa própria trajetória; arte de fazer bem 
as coisas e obter crédito por elas; comunicação serena do comportamento meritório; 
filosofia de dirigir que põe o interesse do povo antes de qualquer decisão ou ação; relações 
públicas antes de tudo é um método de interferência na formação de correntes de opinião 
pública. 

 
 De forma bem abrangente, as relações públicas têm a função de gerar no público 

boa vontade em relação à empresa, e concentra esforços nos relacionamentos que são 

criados entre uma empresa e seus vários públicos – como fornecedores (ou outros membros 

do canal), funcionários, acionistas e a população em geral, entre outros. 

 As relações públicas (RP) se assemelham à propaganda porque usam a mídia para se 

comunicar com o público em geral. Porém, há uma diferença importante; o trabalho de RP 

não é pago no sentido tradicional, ou seja, RP não compra tempo na mídia eletrônica nem 

espaço na mídia impressa, como a propaganda faz. Por esse motivo, RP não é 

verdadeiramente controlável. A mídia pode ou não realizar a cobertura de um evento que é 

considerado importante para uma organização, pode ou não colocar na íntegra o texto de 

um release. “Além disso, os resultados da RP nem sempre são positivos, ao contrário do 
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que acontece com a propaganda”. (OGDEN, 2002 p. 109) e são os profissionais de RP que 

se esforçam para criar e gerenciar a reputação de uma empresa (OGDEN, 2002 p. 111). 

 Pela sua natureza, as atividades de relações públicas podem ser inúmeras, desde 

uma ferramenta administrativa até um bom canal de comunicação. Essa ferramenta serve 

para auxiliar a empresa a alcançar seus objetivos através de eficiente comunicação entre 

empregado e empregador ou, simplesmente, informar a comunidade ou seus consumidores 

de suas ações institucionais. 

 Importante frisar que a área de relações públicas está em transformação, já que 

parece estar hoje “na moda”. Segundo Kunsch (1997, p.146), “o profissional de relações 

públicas ‘moderno’ tem que ser um ‘revolucionário’, saindo da passividade para a 

administração ativa do processo comunicacional, posicionando-se como estrategista”. 

 Importante notar que cada uma das ferramentas apresentadas acima, publicidade, 

propaganda ou RP, possui um objetivo último: vender, dar lucro para a empresa fabricante, 

através da criação da predisposição no consumidor por uma marca em detrimento de outra.  

 

 1.1.4 - Identidade de marca 

 Após conceituarmos publicidade, propaganda e relações públicas, é importante 

examinarmos o conceito de identidade de marca, já que esta está diretamente relacionada às 

intenções das empresas que investem em propaganda institucional. 

 As novas tecnologias que surgem a cada dia nos obrigam a uma revisão dos 

conceitos de tempo e espaço. Isso porque a dinâmica do processo de comunicação, ou seja, 

o caminho percorrido entre a mensagem saída do emissor e sua respectiva recepção pelo 

interlocutor pretendido, está muito diferente do que em outros tempos, mais dinâmico e 

acelerado. As informações chegam de todas as partes, quase que simultaneamente e sua 

quantidade, então, é assustadora. 

 Nesse cenário, da informação em tempo real e da comunicação oriunda de várias 

fontes distintas, surgem cada vez mais produtos e serviços semelhantes, com poucas 

variações perceptíveis, de marcas concorrentes. Todos esses produtos e serviços similares 

acabam brigando no mercado, disputando nossa preferência. Essa é uma característica da 

época de consumo em que vivemos. Na realidade, essa época foi iniciada e vem crescendo 

desde a Revolução Industrial, quando a produção em escala necessitou do auxílio da força 
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da comunicação de mercado para conseguir escoar seus grandes estoques. Utilizaram, 

então, todas as suas ferramentas, como propaganda, publicidade, promoção e relações 

públicas. 

 Porém, o que leva um consumidor a decidir por um produto em detrimento de outro 

similar substituto? O que sabemos é que ele se decide pela compra de determinados 

produtos ou serviços baseado em vários critérios subjetivos, além da funcionalidade. 

Zozzoli (2004, p. 2) diz que “concebe-se atualmente a marca como um dispositivo à 

disposição do aparelho mercadológico das empresas para declarar diferenciação e firmar 

posição no mercado”. 

 A marca é muito mais que o nome de uma empresa ou o nome de seus produtos. É a 

imagem mental que as pessoas têm dessa empresa ou produto. Consid eramos, então, 

identidade da marca como a idéia que está na cabeça das pessoas sobre uma determinada 

marca, e que a diferencia de seus concorrentes. 

 É crescente uma maior valorização da marca como elemento exclusivo de 

diferenciação, já que uma marca passa a significar não somente o produto real, mas 

incorpora um conjunto de valores, crenças e atributos intangíveis que contribuem para 

diferenciá- la daqueles que lhe são similares (PINHO, 1996. p. 7), ou seja, a marca depende 

das experiências pessoais, por esse motivo Zozzoli (2004, p.8) concebe a marca como um 

rastro, já que considera a impressão na memória das pessoas como algo vivo que se 

transforma dependendo das circunstâncias, do tempo e do meio: “como fruto de relações, a 

inscrição da marca na mente dos diversos atores atuando no mercado e na sociedade é 

intelectual, afetiva e experiencial” (ZOZZOLI, 2004 p. 8). 

 Conforme crescem as oferta de produtos e serviços e aumentam as opções de 

escolha do consumidor, outros fatores passam a desempenhar um importante papel no 

processo de seleção da marca. É claro que a qualidade do produto – ou a prestação de 

serviços de qualidade superior – é essencial para o sucesso de uma marca, e que nenhuma 

marca sobrevive sem que satisfaça às necessidades do consumidor ou se o produto ou 

serviço não for de qualidade, mas, parece inevitável que as marcas guardem uma relação 

cada vez maior  com fatores intangíveis. 

 Segundo Aarker (2000, p. 54), “representa aquilo que a organização deseja que sua 

marca signifique”. Inclui, além dos benefícios funcionais, também os emocionais, aqueles 
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que oferecem ao consumidor uma “sensação” durante a compra ou uso de determinado 

produto ou serviço. Sabemos que a marca é intangível, mas podemos considerá-la como 

“um símbolo identificador (...) que distingue um produto ou companhia de seus 

concorrentes. Normalmente, as marcas são registradas (trademarks) junto às autoridades 

regulatórias e, portanto, passam a não poder mais ser livremente utilizadas por outros” 

(MARCONDES, 2003, p.18). 

 O conceito de marca tratado inicialmente – entendida como nome, sinal, símbolo ou 
desenho ou sua combinação, que pretende identificar os produtos ou serviços de um 
vendedor ou grupo de vendedores e diferencia-los daqueles dos concorrentes -, embora 
aparentemente completo, está restrito a um plano estático. Hoje, as marcas são mais do que 
simples nomes. (...) Uma marca passa a significar não apenas um produto ou serviço, mas 
incorpora um conjunto de valores e atributos tangíveis e intangíveis relevantes para o 
consumidor e que contribuem para diferenciá-las daquelas que lhe são similares. Assim, ao 
adquirir um produto, o consumidor não compra apenas um bem, mas todo conjunto de 
valores e atributos da marca. O consumidor de produtos Nestlé, por exemplo, evoca nos 
produtos da marca valores como saúde, qualidade, sabor e, acima de tudo, a confiança que 
deposita na empresa (PINHO, 1996. p. 43). 

 
 O valor da marca não pode ser medido com grande precisão. Entre duas marcas 

atuantes no mesmo setor com produtos muito semelhantes, vale mais a que vende mais com 

menor lucro ou a que vende menor quantidade, porém com maior margem de lucro em cada 

unidade? Vale mais a que tem maior participação no mercado ou a que investe mais em 

comunicação? Ou ainda, vale mais a que exporta ou a que tem atuação exclusivamente 

nacional? Ou será que a marca mais valiosa é aquela que tem maior espaço no ponto-de-

venda ou maior lembrança por parte dos consumidores? 

 Como se pode perceber, a avaliação da marca é algo complexo. Uma coisa é dar 

valor a um espaço, terreno, instalações, estoque, maquinário e mobiliário, ou seja, algo 

palpável e mensurável, e outra, é a marca, cuja imagem é formada por percepções 

subjetivas e individuais. 

 O valor das marcas é um assunto importante, atual e muito complexo. Mereceria um 

estudo à parte. A nós, neste momento, cabe apontar a importância que a imagem de marca 

ganha na atualidade além de apontar uma forma muito eficiente para a construção e 

manutenção da imagem de marca, a propaganda institucional. 

  O gerenciamento de marcas vem ganhando espaço e investimentos mais acirrados 

nos últimos anos, procura desenvolver ligações que direta ou indiretamente afetem a 
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decisão de compra ou contribuam para formar uma imagem de marca forte e consistente e 

assim conquistar a preferência do consumidor (PINHO, 1996. p. 99). 

 Como afirma Lucas (2004, p. 24), “Por trás das marcas que ganham relevância na 

mente dos consumidores, a credibilidade da empresa que as administra pode funcionar 

como alavanca dos negócios ou como calcanhar-de-aquiles”. 

 

 1.1.5 – CIM – Comunicação Integrada de Marketing 

 Após a conceituação das ferramentas à disposição das empresas para comunicação e 

formação de identidade de marca, apresentaremos o conceito atual de utilização dessas 

ferramentas pelo marketing moderno. A comunicação integrada de marketing, que visa 

integrar os vários elementos do composto de comunicação com uma linguagem única, em 

vez de tratá- los como ações independentes. Para Shimp (2002, p.40), 

 CIM é o processo de desenvolvimento e de implantação de várias formas de programas de 
comunicação persuasiva com clientes existentes e potenciais no decorrer do tempo. O 
objetivo é influenciar ou afetar diretamente o comportamento do público-alvo das 
comunicações (...) A CIM faz uso de todas as formas de comunicação que são relevantes aos 
clientes atuais e potenciais, e às quais eles devem ser receptivos. 

 
 Já para Oliveira (2002, p. 213), “a comunicação administrativa, a institucional e a 

mercadológica formam as três faces da comunicação integrada”. Além disso, acrescenta 

que somente com o uso da comunicação integrada em conjunto com os instrumentos da 

comunicação dirigida é que as empresas poderão planejar suas ações sociais. 

 Ogden (2002, p. 9) define o mix de comunicação integrada de marketing (CIM) 

incluindo: 1) relações públicas e publicidade; 2) marketing direto; 3) propaganda; 4) venda 

pessoal; 5) marketing na internet e 6) promoção de vendas. Alerta ainda para o fato de que 

essas ferramentas devem estar completamente integradas, de modo a comunicarem a 

mesma coisa para todos os interessados – consumidores finais incluídos. “Não existe um 

único plano correto de CIM, pois cada situação determina um método diferente para 

alcançar os mesmos resultados” (OGDEN, 2002 p. 13). 

 Significa que o conceito de comunicação mercadológica está em mutação. 

Atualmente a publicidade divide a responsabilidade da construção da imagem de marca 

com outras ferramentas, como as notícias espontâneas veiculadas na imprensa, as 

promoções de produtos, as ações de relações públicas e os eventos, merchandising, a forma 
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de a telefonista atender ao telefone e até as experiências pessoais dos consumidores com os 

produtos da marca, ou seja, toda e qualquer forma de contato. 

 O conceito de CIM visa influenciar o comportamento do consumidor, criar um 

relacionamento duradouro entre a marca ou produto e seus consumidores e gerar sinergia 

entre todos os elementos da comunicação, culminando numa única mensagem forte e 

consistente.  

 

 1.1.6 – Propaganda, Publicidade ou Anúncio Institucional 

 Outra dúvida freqüente quando se aborda o tema objeto de nossa pesquisa, 

propaganda institucional de responsabilidade social, é se o termo correto é propaganda, 

publicidade ou anúncio institucional.  

 Como já foi dito no início deste capítulo, embora apresentando conceitos diferentes, 

utilizamos publicidade e propaganda como sinônimos. O termo anúncio, por sua vez, 

significa a peça e seu formato, no nosso caso, anúncio impresso de revista. 

 Para essa pesquisa, publicidade ou propaganda institucional é considerada como 

ultimamente notamos que ela vem sendo utilizada: anúncios pagos como meio de divulgar 

uma informação que seja capaz de mudar a opinião pública. Esse tipo de propaganda tem o 

objetivo de legitimar as ações da empresa com políticas e normas que não unicamente a 

venda de produtos ou serviços, de construir opinião favorável sobre a empresa. Esse tipo de 

campanha “caracteriza-se por conceituar a empresa, fixar sua imagem, informar seu 

segmento de atuação, objetivando o estabelecimento e reconhecimento de sua marca” 

(LUPETTI, 2000, p. 112). Ou seja, a princípio não pretende vender nada e, sim, criar 

simpatia à imagem, transmitir aquelas sensações que a identidade de marca procura 

conquistar para conseguir se diferenciar dos concorrentes de forma subjetiva e emocional.  

 A propaganda institucional também assume várias formas dependendo da área de 

atuação: cultura, esporte, social, meio ambiente, educação, etc. A propaganda social, por 

exemplo, é qualquer tipo de propaganda voltada para causas sociais, como combate a AIDS 

ou adoção de menores. São esforços que visam aumentar a aceitação de uma idéia ou 

prática social em um grupo-alvo (PINHO, 1990, p. 24). Já a esportiva é aquela que 

incentiva e enaltece a prática esportiva como forma de cidadania, enquanto a cultural, 
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geralmente, divulga o patrocínio de algum evento cultural por uma empresa, e que está 

disponível para a população, como incentivo à cultura na sociedade. 

 

1.1.7 – Terceiro Setor e Empresa Cidadã  

Para chegarmos ao objeto de nosso estudo, anúncio institucional, especificamente 

de responsabilidade social empresarial, apresentaremos alguns atores, responsáveis pelo 

surgimento deste termo. 

Ultimamente temos observado um crescimento de investimentos privados que visam 

ao bem público. “Tal processo parece estar contemplado nas formulações teóricas a 

respeito do fortalecimento de um terceiro setor na sociedade, ao lado do Estado (primeiro) e 

do mercado (segundo)” (GARCIA, 2002, p. 21). Os valores desse setor estão ancorados na 

solidariedade.  Para Lima (2002, p. 119), 

 O terceiro setor é uma expressão utilizada por muitos estudiosos para concentrar num só 
grupo todas as instituições ou organizações que possuem um conjunto determinado de 
características que as distingam do primeiro setor (Estado) e do segundo setor (mercado). 
Não surge para fazer oposição ao Estado ou ao mercado, mas, sim, para suprir a lacuna 
deixada por eles. 

 

As maiores críticas ao crescimento do terceiro setor estão no fato deste, 

aparentemente, desresponsabilizar o Estado, transferindo essa responsabilidade à sociedade.  

 Iniciada com a abertura democrática, a discussão acerca dos padrões de relação entre Estado 
e sociedade civil no Brasil foi extremamente impactada pelas políticas neoliberais (...) A 
confluência perversa entre um projeto político participatório e democrático e um projeto 
neoliberal de redução do papel do Estado provocou e continua provocando confusões e mal-
entendidos teóricos (GARCIA, 2002, p. 25). 

 
 Ortiz (2004, p.140) acredita que as empresas não são apenas centros de negócios, 

mas catalisadoras de demandas sociais e multiplicadoras de conceitos de responsabilidade 

social nos negócios. Cita ser hoje comum que empresas tenham projetos de ação social, 

apóiem iniciativas que visem promover o bem-estar e organizem ações de responsabilidade 

social. 

  De campanhas de doação e patrocínio de grandes projetos sociais até a difusão de métodos 
para comportamento ético e socialmente responsável das empresas, as entidades 
empresariais se revelam grande captadoras para causas sociais, por serem eficazes em fazer 
o elo entre entidades não-governamentais – geralmente com pouco acesso ao setor 
empresarial – e empresas que estão dispostas a reverter para a sociedade parte das riquezas 
produzidas pela organização” (ORTIZ, 2004, pg. 140). 
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 Fazem parte do Terceiro Setor “todas as formas de manifestações, de associações, 

de agrupamento, de ações coletivas privadas, que têm uma função pública e não visam 

lucros, tendo, portanto, perspectiva social” (HADDAD, 2000, p. 23). Assim, todas as 

instituições filantrópicas e assistenciais de prestação de serviços, organizações de defesa 

dos direitos de grupos específicos e todas as formas de trabalho voluntário, além do novo 

“filão”, a empresa cidadã. Nesse ponto a situação fica mais crítica, quando as ações sociais 

são transferidas para as empresas. “Há nesse campo, de qualquer maneira, uma ligação 

intrínseca com a esfera do mercado: a atividade ‘social empresarial’, apesar de situar-se 

teoricamente no terceiro setor, está conectada diretamente com os interesses dos 

empresários” (GARCIA, 2002, p. 25). 

 Existem autores, inclusive, que criticam essa ‘onda’ da Responsabilidade Social 

Empresarial, pois alegam que a única responsabilidade das empresas é obter lucro. Por 

outro lado, Oliveira (2002, p. 227) já acredita que “ser ‘cidadã’ representa olhar a 

comunidade envolvida em suas ações como público prioritário, ainda que essas ações sejam 

dirigidas à busca do lucro e à competitividade no mercado”.  

 Ponte (2006) diz que a estratégia de vincular a ação social à imagem da organização 

pode resultar em dois tipos de situações: o consumidor acredita na verdadeira intenção da 

empresa ou pode também considerá-la como oportunista, cujo único objetivo é o de gerar 

maior venda. No primeiro caso, o marketing social poderá melhorar a imagem da empresa, 

já no outro, contribuirá para o seu desgaste.  

 “É importante que as empresas estejam atentas para a forma com que apresentam ao 

público o trabalho desempenhado no campo social, integrando a ação social à cultura e aos 

processos de gestão para que não corra o risco de ser vista ou interpretada negativamente” 

(PONTE, 2006).  

 

1.1.8 – Marketing Social e Responsabilidade Social Empresarial 

Chegamos a um dos pontos centrais do trabalho, que discute a importância atual das 

ações das empresas socialmente responsáveis. Vale ressaltar que algumas empresas usam 

os termos marketing social e responsabilidade social empresarial como sinônimos e outras 

os entendem como conceitos antagônicos. 
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Transitam pelos meios de comunicação matérias ora positivas ora negativas, quando 

o assunto são as ações de responsabilidade social ou marketing social das empresas. 

Percebemos que, assim como o termo Terceiro Setor, o conceito de 

responsabilidade social também é complexo e ainda está em formação “na medida em que é 

usado por diferentes atores e muitas vezes com sentidos distintos” (GARCIA, 2002, p. 27). 

E completa: 

 ‘responsabilidade’, mesmo como investimento localizado, compensatório, é ideal para o 
marketing social das empresas e, em muitos casos, vem acompanhado de retóricas do tipo 
‘Estamos fazendo o que o Estado não é mais capaz de fazer’. Não há qualquer 
contextualização política ou visão mais ampliada da origem dos problemas sociais. 

 No entanto, não é essa a concepção de responsabilidade social que o Ethos busca transmitir 
aos seus associados (GARCIA, 2002, p. 27). 

 
 O Instituto Ethos é uma organização não-governamental e uma das mais 

conceituadas sobre responsabilidade social empresarial. Foi criada na intenção de mobilizar 

e ajudar as empresas a gerirem seus negócios de forma socialmente responsável de modo 

que se tornam parceiras na construção de uma sociedade mais justa. Foi idealizado por 

empresários do setor privado, hoje é tido como referência internacional no assunto. 

   A missão do Instituto Ethos é: 
  Mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma 

 socialmente responsável, tornando-as parceiras na construção de uma sociedade 
 sustentável e justa. 

  O Instituto Ethos propõe-se a disseminar a prática da responsab ilidade social 
 empresarial, ajudando as instituições a:  

  1. compreender e incorporar de forma progressiva o conceito do comportamento 
 empresarial socialmente responsável;   

  2. implementar políticas e práticas que atendam a elevados critérios éticos, 
 contribuindo para o alcance do sucesso econômico sustentável em longo prazo;  

  3. assumir suas responsabilidades com todos aqueles que são atingidos por suas 
 atividades; 

  4. demonstrar a seus acionistas a relevância de um comportamento socialmente 
 responsável para o retorno em longo prazo sobre seus investimentos; 

  5. identificar formas inovadoras e eficazes de atuar em parceria com as 
 comunidades na  construção do bem-estar comum; 

  6. prosperar, contribuindo para um desenvolvimento social, econômica e 
 ambientalmente sustentável.1 

 
  O Instituto disponibiliza os Indicadores Ethos de Responsabilidade Social 

Empresarial, que são ferramentas para avaliação da gestão no que se refere à incorporação 

de práticas de responsabilidade social empresarial ao planejamento estratégico e ao 

                                                 
1 www.ethos.org.br , acesso em 22 de fevereiro de 2006. 



 33 

monitoramento e desempenho geral da empresa. É um instrumento de auto-avaliação e 

aprendizagem de uso essencialmente interno.  

 O Instituto Ethos tem como missão mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a 

compreender e incorporar o conceito da responsabilidade social no cotidiano de sua gestão, 

estabelecendo padrões éticos de relacionamento com os seus diversos públicos - acionistas, 

fornecedores, funcionários e governo - e controlando os impactos gerados por suas 

atividades na comunidade e no meio ambiente. 

 Promove alguns prêmios como, por exemplo, o Prêmio Ethos de Jornalismo, que 

visa incentivar e mobilizar a mídia para o tema de responsabilidade social empresarial. 

Nestes últimos cinco anos já reconheceu o trabalho de jornalistas que abordaram o assunto, 

possibilitando, assim, a qualificação na cobertura do tema em todo o País. 

 Fomenta ainda a Rede Ethos de Jornalistas, projeto que tem como objetivo capacitar 

profissionais da imprensa sobre o tema responsabilidade social. Oferece acesso a arquivos 

de entrevistas e de casos de empresas, além de publicações e apresentações realizadas. 

Disponibiliza clipping com notícias e artigos sobre responsabilidade social, agenda e várias 

informações e dicas sobre o tema. 

 As publicações do Instituto Ethos são ferramentas que auxiliam as empresas e 

organizações a refletir e incorporar na gestão de seus negócios os conceitos de 

responsabilidade social empresarial e desenvolvimento sustentável 

 Mesmo assim, o conceito de responsabilidade social não está consolidado. Existem 

vários termos como responsabilidade social nos negócios, corporativa, empresarial, nas 

empresas ou simplesmente responsabilidade social, que serão aqui considerados com o 

significado geral, a responsabilidade das empresas com a sociedade através das relações 

entre ambas as partes. 

 Além disso: 

  A expressão ‘responsabilidade social’ pode ser interpretada de diferentes maneiras: Para 
alguns, representa a idéia de responsabilidade ou obrigação legal; para outros, é um dever 
fiduciário, que impõe às empresas padrões mais altos de comportamento que os do cidadão 
médio. Há os que traduzem, de acordo com o avanço das discussões, como prática social, 
papel social e função social. Outros a vêem associada ao comportamento eticamente 
responsável ou a uma contribuição caridosa. Há ainda os que acham que seu significado 
transmitido é ser responsável por ou socialmente consciente e os que a associam a um 
simples sinônimo de legitimidade ou a um antônimo de socialmente irresponsável ou não 
responsável (Duarte e Dias apud ASHLEY, 2002, p. 5). 
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 Se fizermos uma retrospectiva da evolução da responsabilidade social corporativa 

podemos identificar quatro momentos. O primeiro, durante o feudalismo na Europa, o 

compromisso social era com Deus. “Era atribuída aos donos da terra e aos comerciantes 

locais a responsabilidade na educação dos pobres, na promoção dos artistas locais, na 

construção de hospitais e orfanatos” (RODRIGUES, 2005, p. 27).  

 Depois, com o mercantilismo, o compromisso das empresas passou a ser o 

fortalecimento do Estado-Nação e, já na fase da industrialização, o foco das empresas 

passou a ser a produção, a concorrência e o lucro. Os capitalistas da Revolução Industrial 

tinham como motivação seus interesses pessoais e eram orientados somente pela obtenção 

de maiores lucros, não existia uma consciência social. Surgem, então, os sindicatos e dão 

força aos operários e, no momento em que os choques com a burguesia assumem o caráter 

de luta de classe, é aumentada a qualidade de vida dos trabalhadores. 

  As empresas somente começam a contribuir para o bem-estar dos trabalhadores a partir do 
momento em que houve a ameaça das estruturas capitalistas, representada pela luta entre as 
classes sociais. (....) A partir do momento em que se constatou que as necessidades 
individuais influenciavam o rendimento de cada um e, portanto, tinham que ser analisadas 
pela empresa, era uma questão de tempo para que chegássemos à relação entre essas 
necessidades e o papel da empresa diante disso, ou seja, sua responsabilidade social. (...) a 
abrangência do conceito de administração, que não mais estava limitada à produtividade 
interna da empresa, mas, sim, a um conjunto de princípios e valores considerados pela 
sociedade e que podiam ser analisados e estudados. A administração deixava cada vez mais 
de ser materialista para se tornar conceitual.  (ORCHIS, YUNG & MORALES, 2002, p. 44 
e 45) 

  

 No final dos anos 60 e na década de 70, surgiram movimentos de conscientização 

social e os consumidores adotaram posturas novas como o consumerismo e o ecologismo. 

O consumerismo é entendido como a “consciência sobre os males do consumo alienado” 

(GIGLIO, 2003, p. 238) e ecologismo como “movimento organizado de cidadãos e governo 

preocupados em proteger e intensificar o meio ambiente de vida do homem contra aqueles 

que o destroem” (KOTLER, 1980, p.559) . O consumidor, percebendo as conseqüências do 

seu consumo, fatalmente impactou as empresas. Este, então, é o quarto momento histórico 

da responsabilidade social corporativa, o período pós-industrial, quando “a opinião pública 

se tornou bastante cética em relação ao desempenho tanto das empresas quanto do próprio 

governo” (RODRIGUES, 2005, p.27). 

 Assim, a história da Responsabilidade Social Empresarial começa no início do 

século XX, quando o objetivo das empresas era dar lucro aos acionistas. A filantropia ou 
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investimentos na imagem com a intenção de atrair consumidores poderiam acontecer desde 

que favorecessem ao lucro do acionista e, foram litígios nos EUA que determinaram que 

uma empresa pudesse buscar o desenvolvimento social. Assim, defensores da ética e da 

Responsabilidade Social Empresarial argumentaram que, se a filantropia era uma ação 

legítima, então outras ações que priorizem objetivos sociais seriam também legítimas, 

como, por exemplo, eliminar linhas de produtos lucrativos, porém nocivos ao ambiente 

(ASHLEY, 2002, p. 19). E define hoje a Responsabilidade Social Empresarial como: 

 o compromisso que a empresa tem com a sociedade expressa pelas atitudes que afetam 
positivamente, de modo amplo uma comunidade, ou de modo específico que age pro 
ativamente e coerentemente ao seu papel na sociedade. (...) De forma ampliada 
‘responsabilidade social’ é toda e qualquer ação que possa contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida da sociedade” (ASHLEY, 2002, p. 6). 

  
 No Brasil, a Responsabilidade Social iniciou-se com a criação da ADCE – 

Associação dos Dirigentes Cristãos e Empresas, em 1960, que reconheceu a função social 

da empresas. Mas foi na década de 80, após o regime militar, com o início do processo de 

democratização, que ressurge o sentimento de cidadania e participação do cidadão na 

reconstrução da nação. Já em 1982, a Câmara Americana do Comércio de São Paulo cria e 

continua promovendo até hoje o prêmio Eco de cidadania empresarial. Em 1984, é a vez da 

primeira empresa brasileira divulgar seu balanço social, a Nitrofértil e, em 1992, o Banespa 

divulga suas ações sociais. Essa divulgação do Banespa acontece na mesma época da Eco 

92, evento que discutiu  a importância do me io ambiente, bem como sua preservação. Em 

1993, o sociólogo Betinho lança a Campanha Nacional da Ação da Cidadania contra a 

Fome, que teve apoio do PNBE – Pensamento Nacional das Bases Empresariais, que foi 

um marco da aproximação das empresas com as ações sociais. Em 1998, é criado o 

Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, com o objetivo de disseminar a 

prática da responsabilidade social empresarial. Já em 1999 existem 68 empresas que 

divulgam seus balanços sociais no Brasil (Toldo, 2002, p. 77 e 78). 

 Importante reparar que quase 20 anos depois do início da conscientização social, 

com a criação do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, “que o termo 

‘responsabilidade social’ ganhou impulso” (LIMA, 2002, p. 115). Assim, podemos 

considerar a década de 90 como o marco da responsabilidade social empresarial, antes disso 

o que existia era um auxílio pontual atrelado ao espírito humanitário do dono da empresa. 
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 Segundo Rodrigues (2005, p. 29), “quando as empresas deixaram de ser apenas 

unidades de produção econômica e passaram a ser também promotoras de bem-estar social, 

elas ficam politicamente fortalecidas diante de outros atores sociais”. 

 Devido ao trabalho sério de entidades comprometidas, a cada dia se fortalece e 

cresce a importância das ações de responsabilidade social das empresas. Elas começam a 

entender seu papel social no desenvolvimento.  

 Antigamente era comum que propostas de ações sociais fossem negadas, pois alegava-se 
que tal investimento era ‘despesa’ sem retorno. 

 O resultado para as empresas que não perceberam a mudança de mentalidade foi cruel: 
multas, intervenções e até mesmo fechamento de fábricas poluentes que ofereciam riscos à 
saúde da comunidade, ampla cobertura da imprensa, em rede nacional, com denúncias sobre 
a falta de responsabilidade de dirigentes e empresários, e, o mais importante, um 
consumidor que refuta as marcas e produtos que não respeitam os direitos básicos do 
homem. Multiplicaram-se as entidades não-governamentais, e não há um só assunto que 
afete a sociedade que passe despercebido por essas organizações (ORTIZ, 2004, pg. 160).  

  

 Podemos verificar dois tipos de empresas investidoras em projetos sociais. Existem 

as que mantêm um ou mais projetos e os potencializam como estratégia de identidade com 

o público e reforço de marcas, o que ultimamente tem-se chamado de marketing social. O 

objetivo é informar a sociedade que parte da arrecadação com a venda de produtos ou 

serviços é destinada a ações de desenvolvimento sustentável. 

 O outro tipo de empresas é justamente o oposto. Desenvolvem projetos sociais, que 

podem ser contínuos ou pontuais, mas o fazem de forma low profile, sem alardear para 

evitar uma enxurrada de propostas (ORTIZ, 2004, pg. 160). 

 Mesmo as empresas que fazem ações de Responsabilidade Social e não as divulgam 

pelos meios de comunicação de massa, ganham uma imagem e a boa intenção de seus 

funcionários. 

 Já o conceito de marketing social é um pouco diferente. É entendido como o 

processo de criação, implementação e controle de programas para influenciar a 

aceitabilidade de idéias sociais, porém, no Brasil, o termo é utilizado “para designar a 

atuação empresarial no campo social com a finalidade de obter diferenciais competitivos, 

sem que essas ações tenham o objetivo de influenciar um comportamento coletivo” 

(MENDONÇA, 2002, p. 157). Esse conceito está baseado “na premissa de que os 

consumidores comprarão produtos ou serviços que ofereçam algum tipo de bônus 

emocional na forma de uma contribuição para uma organização filantrópica” (Correa apud 
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MENDONÇA, 2002, p. 159), ou seja, busca dois objetivos: melhorar o lucro da empresa e 

ajudar uma causa social. 

 Yanaze (2000, p.88 a 92) já alertava sobre as conseqüências do uso indevido da 

palavra marketing. O início dessa discussão está na confusão entre os termos marketing e 

comunicação, usados muitas vezes como sinônimos. Ele explica o conceito de marketing 

como estratégias para a colocação de produtos no mercado com a intenção de satisfazer as 

necessidades de seu público-alvo. “A Comunicação, embora não reduzida, genericamente, a 

essa função, opera, nas organizações, em posição coadjuvante, como ferramenta 

fundamental e estratégica nesse planejamento” e continua apontando o desgaste que a 

palavra marketing vem sofrendo “por estar sendo utilizada, geralmente de forma 

inadequada, para designar atividades as mais variadas”. Yanaze ainda alerta sobre a 

confusão relativa ao termo ‘marketing cultural’. Muitas empresas dizem fazer marketing 

cultural por utilizar produtos culturais como shows, peças de teatro e outros para divulgar 

suas marcas. “A menção de sua marca como patrocinador nos materiais de divulgação de 

um evento cultural acaba constituindo-se em uma forma privilegiada de comunicação com 

seu público-alvo.” Por outro lado, se a empresa fomentar a cultura através da criação de 

uma fundação, podemos dizer que passou a fazer marketing cultural, embora continue 

tendo como fundamento vender produtos e serviços que a empresa fabrica. 

 Consideramos essa diferença também na área social e sabemos que existem ainda 

muitos termos diferentes que estão sendo utilizados e divulgados indistintamente. Entre 

eles, o marketing comunitário, que teoricamente engloba o marketing social, cultural e 

ecológico, o marketing institucional, o marketing relacionado a uma causa, e outras. 

 Pringle e Thompson (2000, p. 3) definem marketing para causas sociais “como uma 

ferramenta estratégica de marketing e de posicionamento que associa uma empresa ou 

marca a uma questão social relevante, em benefício mútuo”.  Muitos pensam que é uma 

exploração cínica da piedade e sentimento de solidariedade das pessoas, para obtenção de 

lucros, mas concordamos com Pringle e Thomson, se os consumidores achassem que era 

cinismo, esse tipo de ação já não existiria. 

 O conceito mais atual de responsabilidade social, aceito pelo Instituto Ethos, é que 

“longe de uma mera busca apenas por vantagens econômicas, nota-se uma preocupação da 

entidade em demonstrar que as atividades empresariais socialmente responsáveis estão 
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inseridas num contexto mais amplo, ainda que capitalista, no qual devem-se fomentar o 

desenvolvimento e a transformação da sociedade” (GARCIA, 2002, p. 29). 

 Já que as ações institucionais fomentadas pelas empresas são assuntos que podem 

ser utilizados como matérias pelos veículos de comunicação de massa, além de otimizados 

são divulgados através da propaganda institucional. “Ações culturais, esportivas, 

comunitárias e sociais. Tais iniciativas são fatos ou ações geradoras de comunicação, 

produzindo a propaganda uma versão do fato e capitalizando-a em favor da instituição que 

as patrocine” (PINHO, 1990, p.161). 

 Dessa forma, assim como os conceitos de publicidade e propaganda serão utilizados 

nessa pesquisa como sinônimos, consideraremos Responsabilidade Social Empresarial e 

ações de Marke ting Social, desde que éticas, também como sinônimas. 

 A empresa que é socialmente responsável de verdade considera sua 

responsabilidade propor soluções aos problemas sociais existentes. Pratica valores 

formados pela cultura interna e funciona como referência para todos da empresa. 

 

 1.1.9 Comunicação de massa, mudança de atitude e efeito da mensagem 

 Como trabalharemos com comunicação de massa e pesquisaremos exclusivamente 

anúncios veiculados em revistas, apresentamos o conceito de comunicação de massa. 

Primeiramente, deixamos claro que não se trata simplesmente de um sinônimo de 

comunicação por meio tecnológico como o rádio ou TV. 

  Não são os componentes técnicos dos modernos sistemas de comunicação que os 
distinguem como veículos de comunicação de massa. Na verdade, comunicação de massa é 
um tipo especial de comunicação envolvendo condições de operações distintas, entre as 
quais estão, em primeiro lugar, a audiência, da experiência comunicadora e do comunicador 
(WRIGHT, 1973, p.15). 

 

 Comunicação de massa é, portanto, dirigida a uma audiência grande, de “tamanho 

tal que o comunicador não pudesse atuar mútua e diretamente sobre seus membros” 

(WRIGHT, 1973, p.15). É ainda dirigida a uma audiência heterogênea, “conjunto de 

indivíduos ocupando várias posições dentro da sociedade – pessoas de diversas idades, 

ambos os sexos, vários graus de educação, de várias localidades geográficas e assim por 

diante” (WRIGHT, 1973, p.15), além de audiência anônima, ou seja, desconhecidos do 
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comunicador. Esse anonimato para o comunicador não quer dizer que são anônimas dentro 

de seus grupos sociais. 

 A comunicação de massa também é pública, rápida e transitória, ou seja, é 

endereçada a quem quiser ver, nenhum público específico; rápida, pois atinge o público 

quase que simultaneamente ou muito rapidamente; e transitória, pois, independente de 

podermos gravar ou arquivar, são feitas para serem consumidas imediatamente. Além disso, 

trata-se de uma comunicação organizada que cada vez mais envolve enormes despesas. 

 Sabemos que o conteúdo de qualquer mensagem e a tecnologia empregada para 

sua disseminação estão sempre a serviço da audiência, pois antes de medir o efeito da 

mensagem precisamos analisar por que as pessoas decidiram se expor a determinado 

conteúdo. 

 Segundo Ruótolo (1998, p. 160), as respostas aos meios de comunicação podem 

ser classificadas em respostas de exposição, de recepção, atitudinais e comportamentais. As 

primeiras dizem respeito à decisão de consumir determinado conteúdo. As de recepção 

procuram entender as respostas da audiência após a exposição ao conteúdo. As atitudinais 

visam analisar a habilidade de influência dos meios de comunicação e as últimas, as 

comportamentais, analisam a conduta após a exposição. 

 O conhecimento das atitudes dos consumidores em relação à empresa é 

fundamental, segundo certos autores, que atribuem a elas uma influência no 

comportamento para compra e no comportamento pós-compra. Muito embora não existam 

evidências comprovadas da existência dessa relação entre atitudes e comportamentos, 

precisa-se ser cauteloso ao assumir que essa relação existe. Mesmo assim, o conhecimento 

das atitudes dos consumidores vem auxiliando gerentes de marketing a tomar decisões 

quanto à previsão de aceitação ou rejeição a certos produtos e marcas, na avaliação de 

novos produtos e na avaliação de propagandas e promoções (MATTAR, 2001, p. 91). 

  O que as empresas querem realmente compreender – e, depois, influenciar – é o 
comportamento. Por uma série de razões, entretanto, eles costumam utilizar mais a 
mensuração de atitudes do que o comportamento. Em primeiro lugar, existe uma premissa 
amplamente aceita de que as atitudes são precursoras do comportamento. Se um consumidor 
gosta de uma marca, ele tem mais possibilidade de escolhê-la do que outro que gosta menos 
dela. Em segundo lugar, é mais viável fazer perguntas sobre atitudes do que observar e 
interpretar o comportamento real das pessoas. A maior vantagem da mensuração de atitudes 
em relação à mensuração de comportamento é sua capacidade de diagnóstico e explicação. 
A mensuração de atitudes pode ser utilizada para compreender quais características do 
conceito de um novo produto são aceitáveis ou inaceitáveis, bem como para perceber os 
pontos fortes e fracos da concorrência. Pode-se obter alguns insights sobre o processo pelo 
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qual as decisões são tomadas: quais alternativas são conhecidas ou consideradas? Por que 
algumas são rejeitadas? Quais problemas são encontrados em relação aos produtos ou 
serviços que são utilizados? (AAKER, KUMAR, DAY, 2001, p. 287). 

 

 Atitude é conceituada por alguns autores como “uma predisposição subliminar da 

pessoa na determinação de sua reação comportamental em relação a um produto, 

organização, pessoa, fato ou situação” (MATTAR, 2001, p. 91). Como não gostamos do 

termo subliminar, concordamos com outros autores e utilizaremos nessa pesquisa o 

conceito de atitude como “estados mentais usados pelos indivíduos para estruturar a forma 

pela qual eles percebem seu ambiente e para orientar a maneira como respondem a ele.” 

(AAKER, KUMAR, DAY, 2001, p. 288). Esse conceito faz com que se deduzam algumas 

considerações que devem ficar claras: 

 Atitude antes de mais nada é uma predisposição e, portanto, não é o 

comportamento em si. Deve persistir ao longo do tempo e, portanto, para ser mudada exige 

certo esforço. Tende a produzir comportamentos consistentes e pode ser expressa através de 

uma direção. Possui basicamente três componentes: o cognitivo, que são as crenças das 

pessoas; o afetivo, que são os sentimentos das pessoas, e o comportamental, que são as 

predisposições das pessoas para uma reação comportamental em relação a produtos, fatos e 

organizações. Assim, “a formação de uma atitude é resultante de: crenças, reflexos 

condicionados, fixações, julgamentos, estereótipos, experiências, exposições a 

comunicações persuasivas, trocas de informações e experiências com outros indivíduos 

etc.” (MATTAR, 2001, p. 92). 

 O processo de comunicação começa com a percepção, seguida pela interpretação e 

significação. Além disso, interferem no processo de comunicação o contexto, os 

interlocutores – emissor e receptor – o conteúdo da mensagem, e do código, além dos 

meios utilizados. (SANTOS, 1998, p. 13). Isso tudo para entender o que leva um 

consumidor a decidir por um produto em detrimento de outro similar substituto? Isso 

porque, como já dissemos, o consumidor se decide por uma compra devido a uma 

somatória de fatores, inclusive se utiliza de critérios subjetivos.  

 Antes de decidir pela compra de um determinado produto, o consumidor já sabe que 

a empresa fabricante desse item tem, por exemplo, reputação de empresa idônea, de 

prestadora de serviços de qualidade, de preservadora do meio ambiente, de fabricante de 

muito bons produtos, etc., ou então imagem de quem costuma não cumprir com os prazos 
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de entrega firmados, tem assistência técnica ruim e constantemente lotada, etc. Esses 

conhecimentos prévios formam um conceito na cabeça do consumidor que interferem na 

decisão de compra. 

 Assim, a construção de uma imagem institucional, ética, cidadã, responsável e 

comprometida com a sociedade, valores esses hoje muito importantes para os 

consumidores, passam a ter mais importância na decisão estratégica de uma empresa. Uma 

vez que a relação das pessoas com as marcas é feita através dos sentidos, baseada em 

aspectos intangíveis, a propaganda institucional parece ser adequada. Isso porque a sua 

intenção não é vender nada e sim criar simpatia, formar um conceito, criar uma reputação e 

iniciar um relacionamento com o consumidor. 

 

 1.2 - A transformação da função da propaganda institucional 

 O conceito de publicidade ou propaganda institucional não é tão recente como 

parece. Em 1908, a AT&T já fez anúncios com o objetivo de conseguir aceitação pública 

para um sistema unificado de telecomunicações (PINHO, 1990, p. 81). 

 A proposta nesse tipo de ação é que as informações divulgadas façam com que as 

pessoas se predisponham a uma atitude mais favorável para com a empresa e seus produtos. 

Esse tipo de propaganda é eficiente com todos os públicos de uma empresa; dos 

empregados aos acionistas, da comunidade e fornecedores aos distribuidores, 

consumidores, e até aos concorrentes, além do público em geral. 

Nota-se que a mentalidade das empresas tem mudado porque perceberam a 

importância da imagem institucional. 

 (...) a questão da responsabilidade social acabou entrando na lógica da empresa, porque a 
empresa deseja se beneficiar do apoio das pessoas. Os profissionais mais talentosos, aqueles 
que têm cada vez mais poder de escolha, querem trabalhar em empresas socialmente 
responsáveis.... Há várias estatísticas que mostram que os consumidores, cada vez mais, 
preferem empresas que tenham uma postura ética (GRAJEW, 2000, P. 18). 

 

 Por isso, hoje, muitas empresas fazem campanhas institucionais de 

Responsabilidade Social, ou seja, começam a entender que a imagem institucional, seja ela 

voltada ao social, esportivo, cultural, meio ambiente, educacional ou qualquer outra 

modalidade que beneficie a população ou segmento menos favorecido da população total, é 

decisiva para a construção de marca e, portanto, ela ganha status e valor. 
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 Na busca por identificar novas formas de promover sua diferenciação, várias companhias 
tem buscado na gestão ambiental e, mais recentemente, nas ações de apoio a causas sociais 
uma forma de distinguir-se perante seus concorrentes.  

 As origens destas novas práticas se relacionam a consumidores, que cada vez mais exigentes 
e informados, passam a demandar uma contribuição mais direta da empresa na sociedade, 
exigindo que assumam um papel de agente transformador.  

 Como resposta a estas novas demandas, muitas empresas identificaram que a aproximação 
com temáticas e causas sociais pode impulsionar o fortalecimento da sua imagem e da 
marca de seus produtos (PONTE, 2006). 

 
 A falta de definições claras sobre as funções e responsabilidades da comunicação 

empresarial fica acentuada quando transferidas ao Terceiro Setor, que já conta com 

conceitos e organogramas que não seguem moldes institucionalizados, mas que tem muito a 

ensinar sobre a capacidade de mobilização da sociedade. 

 Assim, as empresas incrementam seus departamentos de comunicação institucional 

da mesma forma que aumentam seus investimentos nessa área, agências de propaganda 

disponibilizam funcionários e até departamentos inteiros, exclusivamente para atendimento 

de contas institucionais. Surgem cada vez mais prêmios para projetos sociais e de 

preservação do meio ambiente, desenvolvidos por pessoas físicas ou empresas, cursos de 

curta ou longa duração são criados e ganham cada vez mais adeptos. 

  Há, hoje, no Brasil, um movimento ascendente no sentido da valorização do tema. 

Esse fato é percebido pela quantidade de entidades representativas existentes, como o 

Instituto Ethos de Responsabilidade Social, O Instituto de Cidadania Empresarial, o 

Conselho de Cidadania Empresarial da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais 

(Fiemg) e o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (Gife), além do ADCE-Brasil e da 

Fundação Instituto de Desenvolvimento Empresarial e Social (Fides) (ASHLEY, 2002, p. 

78). 

 Sabemos que para formar a identidade de uma empresa somam-se vários fatores. O 

primeiro é o efeito cumulativo da comunicação comercial de todos os produtos de uma 

empresa. Depois, o resultado de toda comunicação espontânea e, portanto, não controlável 

feita sobre a empresa ou seus produtos, através da mídia ou mesmo boca-a-boca e, o 

terceiro fator, o esforço da organização em construir sua identidade, sua personalidade 

organizacional (PINHO, 1990, p.117). 

 O cenário atual das novas tecnologias e informações em tempo real aponta para a 

necessidade da comunicação com o mercado se reinventar e sugerir novos formatos para 

impactar seu consumidor, que está cada vez mais exigente e ciente de seu papel. Os 
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consumidores de hoje rejeitam produtos que causam danos ao meio ambiente da mesma 

forma que criam simpatia por empresas que ajudam projetos sociais. 

 A propaganda institucional, como abordamos neste estudo, é entendida como um 

anúncio pago com intenção e capacidade de mudar a opinião pública, formar uma reputação 

e de provocar uma atitude favorável à empresa, sem que para isso se apresente o produto ou 

serviço. Tem o objetivo de legitimar as ações da empresa com políticas e normas, de 

construir opinião favorável sobre a empresa. Esse tipo de campanha “caracteriza-se por 

conceituar a empresa, fixar sua imagem, informar seu segmento de atuação, objetivando o 

estabelecimento e reconhecimento de sua marca” (LUPETTI, 2000, p. 112). 

Podemos perceber que não quer, aparentemente, vender nada e, sim, criar simpatia. 

Outra característica desse tipo de propaganda (institucional ou de RP) é que ela “fala” com 

todos os públicos de uma empresa: empregados, acionistas, comunidade, fornecedores, 

distribuidores, consumidores, concorrentes e com o público em geral. “O uso da 

propaganda como instrumento de Relações Públicas revelou a vantagem de assegurar à 

empresa a possibilidade de se fazer ouvir, no momento que julgar pertinente e diante dos 

públicos de sua conveniência” (PINHO, 1990, p. 160). 

 Não queremos com isso passar uma imagem romântica da propaganda institucional, 

pois enquanto cria simpatia ou estimula um relacionamento busca também, no final, 

motivar o consumidor a preferir a sua marca em detrimento de muitas outras existentes no 

mercado. Para Zyman (2003, p.12), “publicidade não é uma forma de arte. Ela trata de 

vender mais coisas com mais freqüência, para mais pessoas, por mais dinheiro”.  

 Nesse sentido, dentro do conceito de Comunicação Integrada de Marketing, 

entendemos os anúncios institucionais de responsabilidade social como mais um esforço o u 

ponto de contato com o consumidor, na intenção de criação de uma representação de 

imagem de marca. 

 Percebemos a transformação da função e do valor atribuído à propaganda 

institucional apontando a evolução a partir do século XX, quando os anúncios institucionais 

participavam como coadjuvante na comunicação. 

 Naquela época não existia a conotação de hoje, uma vez que sua intenção era 

somente criar simpatia e desenvolver um início de relacionamento. Foi utilizada de forma 

ingênua, sem grandes pretensões e sem otimizar seu grande potencial. 
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 Com o passar do tempo, a propaganda institucional ganha visibilidade e importância 

na comunicação. Com o acesso a todo tipo de informação, de forma muito diferente de 

alguns anos atrás, as notícias chegam ao vivo e de vár ias fontes distintas, os produtos não 

possuem grandes diferenciações ou, quando tem, são copiados por seus concorrentes com 

tanta rapidez que não trazem mais nenhuma grande vantagem ao criador.  Como aponta 

Vestergaard (2000, p.8), “no quadro de uma situação em que é tecnologicamente possível 

às empresas fabricar produtos semelhantes, é essencial que cada empresa ofereça uma razão 

para que o consumidor prefira sua marca à dos concorrentes”. 

 Antigamente “o homem privilegiava projetos de vida de longo prazo e valorização 

da poupança, com vistas à acumulação de bens a serem transmitidos aos descendentes. O 

novo homem do pós-guerra passa a valorizar mais o conforto e o gozo imediato da vida, e 

encontra no progresso tecnológico e nos produtos dele decorrentes os suportes para sua 

realização” (YANAZE, 2000, p. 88 a 92). Já hoje, os consumidores estão mais críticos, 

exigem da empresa ações de responsabilidade social, de preservação do meio ambiente, 

além de uma postura ética e consciente. “A opinião pública condena  e evita as empresas 

pouco éticas” (GRACIOSO, 1995, p. 50), assim, “as empresas são mais competitivas no 

mercado quando atrelam transparência às práticas cotidianas da produção” (LUCAS, 2004, 

p. 8). 

 O mundo está muito mais competitivo e a propaganda continua acompanhando essa 

revolução, veiculando campanhas institucionais de preservação do meio ambiente, 

patrocinando shows e democratizando o acesso à cultura, fomentando eventos sociais ou 

esportivos, entre outros. 

 As pessoas estão sem dinheiro e trocam os produtos com mais facilidade que antes, 

a supremacia de grandes marcas começa a desaparecer. Estudos realizados no segmento de 

varejo pela Interscience 2 identificam uma queda de 20% na fidelização e aumento de 40% 

na experimentação de novas marcas  

 A mídia hoje apresenta mais opções. Surgem novos programas, novos formatos, 

novos veículos e, desde o advento do controle remoto, para garantir atingir o consumidor, 

precisa-se de muita freqüência. O custo de uma inserção nos veículos de comunicação é tão 

                                                 
2 http://www.interscience.com.br/port/,  acesso em 15 de agosto de 2005. 
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alto que, para garantir a tal freqüência, os custos de uma campanha são astronômicos. Isso 

faz com que as empresas revejam seus orçamentos de comunicação e atentem para o fato de 

que a imagem de marca criada e, principalmente cuidada, hoje é decisiva para garantir um 

futuro para a empresa. Pinho (1990, p. 161) afirma: “a formação de uma identidade 

corporativa traz vantagens para o crescimento dos negócios da empresa, colocando-a no 

circuito comercial e aumentando seu currículo de clientes e consumidores potenciais”. 

 Quando um anúncio de produto de uma empresa atinge os consumidores, ele já 

chega somado à confiança que se tem da sua procedência. Essa confiança está ligada a 

qualidades e valores pessoais decisivos para a escolha de produtos ou serviços, e esses 

valores são amplamente utilizados pela propaganda institucional para criação de uma 

imagem de marca. “A imagem da empresa (ou imagem institucional) transfere-se para a 

imagem de suas marcas” (GRACIOSO, 1995, p. 15). 

 Por esse motivo as agências de propaganda criam departamentos exclusivos para 

trabalhar campanhas institucionais dos clientes. Temos como exemplo o caso da Grey, que 

lançou uma unidade voltada exclusivamente ao planejamento de ações de marketing social. 

Da mesma forma, as empresas desenvolveram departamentos institucionais e investiram em 

novas formas de comunicação, como os eventos e patrocínios de shows ou de práticas 

esportivas que, na realidade, nada mais são do que ações de comunicação institucional, uma 

vez que não “vendem” nada e sim se relacionam com seus consumidores.  

 Os patrocínios de hoje são mais trabalhados do que antigamente, ou seja, 

patrocinam-se eventos que tenham real afinidade com o público e com o produto. Podemos 

perceber que o patrocínio é mais crítico, utiliza-se um evento para divulgar a marca para o 

consumidor potencial num ambiente conhecido e de descontração. Notamos essa tendência, 

uma vez que entre 2004 e os primeiros meses de 2005, houve crescimento de 20% na 

quantidade de empresas criadas especialmente para organizar eventos. 

 Gerson Christensen, apud Rosa, 2005, vice-presidente da Ampro3, explica: 

 Esta é uma ferramenta usada pelas empresas para aumentar as vendas por meio de uma 
construção da marca. Enquanto a propaganda trabalha com a atitude, as festas ressaltam o 
comportamento do público, passando um estilo de vida e criando um vínculo com o target 
pretendido. São as agências de publicidade que têm apostado forte na área 

 

                                                 
3 AMPRO – Associação de marketing Promocional. 
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A reputação e a credibilidade são conceitos muito valorizados. A crença nos 

atributos de um produto ou serviço é promovida pela empresa através da publicidade e 

propaganda, ou através das promessas feitas no ato da venda, ou ainda pelos comentários de 

outros consumidores, entre outros. Já a reputação é conquistada pela empresa através da 

repetição do cumprimento dessas promessas ao longo do tempo. 

 Vale ressaltar que a propaganda institucional por si só não vai mudar a imagem da 

empresa. Ela pode reforçar a imagem percebida pelos consumidores. Por esse motivo, a 

propaganda institucional deve refletir o comportamento da empresa. Segundo Zyman 

(2003, p. 29), “de pouco adianta investirmos milhões de dólares em campanhas 

institucionais que projetem uma imagem distante, ou até conflitante com a realidade da 

empresa”.  

 A Propaganda Institucional ganha papel principal na formação do posicionamento 

de marca, já que para formar a identidade de uma empresa somam-se vários elementos. 

Trata-se da somatória da comunicação comercial de todos os produtos de uma empresa 

acrescida de toda comunicação espontânea e, portanto, não controlável, feita sobre a 

empresa ou seus produtos pela mídia. Além disso, ainda existe o esforço da organização em 

construir sua identidade, sua personalidade organizacional. Essa identidade da empresa 

“refere-se aos valores básicos e às características atribuídas a uma corporação pelos seus 

membros, públicos internos e externos” (PINHO, 1990, P.117). 

 Cada vez mais as empresas precisarão desenvolver campanhas institucionais para 

formação de identidade corporativa, como estratégias de posicio namento de marcas. 

Sabemos que criação de identidade e posicionamento de marcas são ações de longo prazo e, 

por esse motivo, hoje a grande maioria das empresas não direciona sua comunicação 

exclusivamente para fins comerciais. Junto a esse tipo de comunicação tendem a divulgar 

seus programas sociais, culturais, de meio ambiente, enfim, utilizam também uma 

comunicação institucional para formar uma reputação da empresas e assim conseguir a 

preferência dos consumidores. 

 Por esses motivos, a publicidade se reinventou e hoje “é muito mais do que apenas 

comerciais de televisão: ela inclui branding, embalagem, celebridades como porta-vozes, 

patrocínios, propaganda, atendimento ao cliente, a maneira como você trata seus 
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empregados, e até mesmo a maneira como sua secretária atende ao telefone” (ZYMAN, 

2003, p. 12). 

 Para indicar o futuro da propaganda institucional, recorremos ao estudo de casos de 

empresas conceituadas por estarem sempre à frente e que vêm dando ênfase à comunicação 

institucional. Fizemos então a análise de algumas empresas que participaram do primeiro 

livro organizado pelo Laboratório Integrado de Marketing e Cultura 4, desenvolvido após 

palestras mensais, em que as empresas apresentaram sua forma de trabalhar a comunicação 

corporativa para um público interessado no assunto. 

 

- Companhia Vale do Rio Doce 

 Considerada uma empresa socialmente responsável, uma vez que usa a tecnologia 

sempre em harmonia com o meio ambiente. Sua ênfase na gestão de imagem corporativa 

culminou em 2001 na contratação de uma consultoria em comunicação estratégica que 

tinha como objetivo dar as diretrizes e bases de seu departamento de comunicação 

institucional. 

 Esse departamento inclui comunicação corporativa que cuida de publicidade e 

propaganda, comunicação com público interno, promoção, recepção de visitantes e eventos. 

Já a área de gestão de marcas cuida de patrocínios e projetos com lei de incentivo fiscal e 

imagem de marca. A gestão de situações críticas cuida de comunicação em casos que, 

eventualmente, possam causar danos à reputação da empresa, e a área de produção cuida da 

produção gráfica, gestão de fornecedores, brindes, entre outros. Existe ainda uma área 

específica para o relacionamento com a imprensa, cuidando de releases, coletivas e 

assuntos relacionados à assessoria de imprensa, e a de desenvolvimento social, que cuida da 

comunicação com as comunidades circunvizinhas, estabelecendo uma relação com essa 

comunidade. 

 A Vale do Rio Doce, segundo o Laboratório Integrado de Marketing e Cultura, 

entende seu relatório anual não só como prestador de contas, mas como interlocutor com 

seus públicos e tem como objetivo enaltecer as atividades da Vale. Preocupada com o 

futuro, acredita que agregar valor à imagem da companhia é uma tendência futura e, por 

                                                 
4 Laboratório Integrado de Marketing e Cultura (LIMC). Criado no departamento de Propaganda e Relações 
Públicas da ECA/USP, trabalha na relação do mundo dos negócios com o campo da cultura. 
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isso, pretende ainda intensificar suas ações nos processos de gestão de marcas e 

relacionamento com públicos estratégicos. 

- Natura. 

 Criada em 1969, sempre acreditou que, além de vender produtos e serviços de 

qualidade, ainda poderia passar certos conceitos capazes de trans formar a sociedade. Para 

isso, seu maior desafio foi vincular os princípios de bem-estar individual e social aos 

atributos funcionais de seus produtos e serviços. Assim, desenvolveu um modelo de rede 

que engloba sua força de vendas e sua equipe de comunicação. Assim, ao mesmo tempo em 

que lança um produto anti-sinais transmite pela comunicação e através de sua equipe de 

vendas o conceito de que beleza não depende de padrões e, sim, de auto-estima. 

 Segundo o Laboratório Integrado de Marketing e Cultura, esse modelo adotado 

facilitou o relacionamento entre vendedoras e consumidoras, o que aumentou 

decisivamente a credibilidade nos produtos oferecidos e nas ações de comunicação da 

empresa. A Natura entende a comunicação com seus públicos, de consumidores e 

fornecedores a colaboradores e sociedade geral, como estratégica. 

 Seu departamento de comunicação apresenta três grandes áreas. A comunicação 

corporativa cuida da gestão de imagem, trabalhando a comunicação institucional e 

responsabilidade corporativa, visando consolidar sua imagem de marca. A área de 

publicidade e marketing cuida da comunicação com o consumidor e a comunicação com o 

canal cuida essencialmente da troca de informações com sua força de vendas, com quem 

mantém um canal de mão dupla. Segundo o Laboratório Integrado de Marketing e Cultura 

(2005, p.143), a Natura acredita que “a empresa é um organismo vivo, é um dinâmico 

conjunto de relações. Seu valor e longevidade estão ligados à sua capacidade de contribuir 

para a evolução da sociedade e seu desenvolvimento sustentável”. 

 Utiliza a ferramenta comunicação como um agente capaz de estimular atitudes 

transformadoras. Percebemos essas intenções, por exemplo, em suas propagandas 

direcionadas ao consumidor final. Nelas, a Natura promove o respeito às diferenças entre as 

pessoas e enaltece a melhoria na qualidade de vida para todos. 

 Para o diretor de assuntos corporativos da Natura “o planejamento e o 

desenvolvimento de uma visão de gestão de longo prazo devem tornar-se prioridade dentro 

da comunicação corporativa nos próximos anos, pois os investimentos e a identificação de 
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sua importância para o sucesso dos negócios são crescentes” (Laboratório Integrado de 

Marketing e Cultura, 2005, p.186). 

- GM – General Motors. 

 Fabricante conceituado de veículos, vem conquistando vários sucessos na venda de 

seus produtos. Seu departamento de comunicação, diferentemente das empresas 

apresentadas acima, tem somente duas áreas: imprensa e relações públicas. O primeiro 

entende a imprensa como um meio de contato eficiente com a sociedade e valoriza muito 

sua imagem institucional, mercadológica e corporativa. Essa área ajuda na divulgação de 

fatos favoráveis à empresa, como também previne possíveis danos à sua imagem 

corporativa. 

 Segundo o Laboratório Integrado de Marketing e Cultura, sua área de RP aborda a 

integração do público interno dos vários setores e, no que diz respeito ao público externo, 

organiza programas e campanhas institucionais, além de analisar os resultados de suas 

ações. Responsável por eventos, campanhas motivacionais internas, programas sociais, 

entre outros. 

- Nestlé 

 Desde seu surgimento em 1867, na Suíça e, durante os 83 anos em que atua no 

Brasil, tem como objetivo proporcionar aos seus consumidores nutrição, saúde e bem-estar 

através de seus produtos. 

 Suas atividades de comunicação, interna e externa, são subordinadas à área de 

Corporate Affairs, ou seja, o fato da comunicação responder a uma área de liderança da 

companhia aponta a importância que a imagem da empresa representa e o 

comprometimento com uma comunicação sem ruídos entre todos os interlocutores. 

 Está acostumada a “falar” com seu consumidor e “ouvir” muito, uma vez que até já 

desenvolveu produtos ou melhorias em embalagens graças a seu departamento de 

atendimento ao consumidor, serviço em que foram pioneiros. Também trabalha bem o 

relacionamento com a imprensa, o que facilita a publicação de varias matérias em veículos 

de credibilidade, além de otimizar o relacionamento do departamento de comunicação com 

todos os setores da companhia. 

Segundo o Laboratório Integrado de Marketing e Cultura, seu departamento de 

comunicação é enxuto. São apenas 10 funcionários com formações, na grande maioria, em 
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ciências humanas, publicitários, jornalistas, relações públicas, homens de marketing, 

administração, além de engenharia alimentar. Para as tarefas diárias, utiliza parceiras 

terceirizadas especialistas em comunicação, pesquisa, marketing cultural e design gráfico. 

 Conta com um profissional com experiência em atuação no Terceiro Setor exclusivo 

para coordenar uma área de projetos sociais e outro, com formação em administração, para 

desenvolver os projetos especiais em parceria com governo, ONGs e entidades de ensino, 

além de outro, especialista em educação e cultura, que gerencia a Fundação Nestlé de 

Cultura. 

 A Nestlé entende que o mundo mudou e a responsabilidade social empresarial é 

estratégica. Sabe da importante tarefa que a comunicação tem, de relacionar a imagem da 

Empresa com conceitos de liderança em nutrição, saúde e bem-estar e de apresentar a 

empresa com uma postura socialmente responsável, tanto que em 2003 participou de 642 

projetos de cunho institucional, que agregam valor à sua imagem.  

 Poderíamos citar inúmeras outras empresas, como a Siemens, Telefônica, Grupo 

Pão de Açúcar, Banco Real, entre outras, que apostam na imagem percebida pelos 

consumidores, mas acreditamos que os exemplos utilizados sejam suficientes para 

demonstrar nossa idéia acerca do futuro da propaganda institucional. 

 As empresas expandiram-se a partir do século XIX e, desde então, vêm fazendo 

com que ocorram mudanças no consumo. Em conseqüência, as formas de comunicação 

com seus públicos também sofrem mudanças e adaptações. Assim, como após a Revolução 

Industrial a comunicação mercadológica passou a ser vital para o sucesso das empresas, 

agora estas percebem que ações isoladas de comunicação não mais são suficientes, tanto 

para ganhar mercado, quanto para se relacionar com o público, cada vez mais exigente. 

Hoje, a opinião publica é forte e atuante. 

 Na história do marketing de marcas realizado após a Segunda Guerra, as evidências sugerem 
que a natureza e o objetivo da ‘promessa’ da marca evoluíram de uma base essencialmente 
racional como ‘lava mais branco’, para uma mais emocional, como ‘ele fará muito bem’. A 
indústria publicitária codificou a primeira e a segunda ‘ondas’ da formação da marca. (...) 
Mais recentemente, estamos testemunhando a emergência da terceira onda na formação de 
marcas em que a ‘promessa’ estendeu-se a um território não demarcado até então, a saber, 
as dimensões ‘ética’ ou ‘espiritual’ de uma marca. Hoje em dia, parece que já não basta os 
consumidores saberem o que um produto ou serviço faz, ou que imagens ele transmite ao 
comprador: agora eles precisam saber ‘em que’ a marca que eles compram 
‘acredita’(PRINGLE & THOMPSON, 2000 p. 47). 
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 A tendência atual nas estratégias de comunicação das empresas é reconhecer o 

caráter primordial de se agregar valor às marcas e que, para isso, necessitam então estar em 

sintonia com as políticas adotadas internamente. Assim, a propaganda institucional deverá 

ser planejada de modo a contribuir para a construção de marcas de respeito pelos 

consumidores e de formar uma identidade empresarial sólida. 

 O desafio contemporâneo é formar uma reputação da empresa. Essa tarefa não é 

fácil nem rápida, não se forma imagem em pouco tempo. Para isso são necessárias ações de 

longo prazo. A literatura da área não oferece uma receita para se fazer propaganda 

institucional de sucesso, assim como a experiência de empresas de ponta provam que não 

existe uma regra geral a ser seguida. Assim como um remédio pode fazer efeito em uma 

pessoa e não em outra, a comunicação institucional depende das intenções da empresa, 

história de seus produtos, funcionários e dirigentes da empresa, além, é claro, do contexto 

do público. 

 Pudemos perceber, pelos exemplos utilizados, que não existe uma fórmula comum a 

todas as empresas. Cada uma ajusta sua comunicação institucional, seus departamentos e 

suas respectivas funções, porém possuem um ponto em comum. A comunicação 

institucional assume papel estratégico no posicionamento e imagem de marca como uma 

tendência para o futuro. 
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CAPÍTULO 2 – DESVENDANDO O BE-A-BÁ: PROCESSO E EFEITOS DA 

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 

 

 No primeiro capítulo, conceituamos os termos utilizados em comunicação, 

definimos o objeto desta pesquisa, propaganda institucional de responsabilidade social, e 

apontamos a evolução e valorização dessa ferramenta. 

 Partiremos agora para o entendimento de como acontece a comunicação, desde sua  

saída do emissor até a chegada ao receptor, ou seja, o processo de comunicação, além de 

apontarmos a base teórica de influência da comunicação, concentrando a abordangem nos 

estudos sobre os efeitos da publicidade. 

 Aproveitaremos para apresentar algumas pesquisas recentes acerca do tema 

pesquisado, que foram ponderadas quando de nossas reflexões sobre os resultados neste 

trabalho. 

 

 2.1 O processo de comunicação 

 Qualquer dicionário da língua portuguesa apresenta o conceito da palavra processo 

como uma ação contínua, em constante andamento, como um método ou procedimento. 

Aceitando essas definições, por processo de comunicação entendemos que se trata de algo 

dinâmico e em eterna mudança em que os acontecimentos devem agir uns sobre os outros. 

 A teoria da comunicação reflete esse ponto de vista de processo. O teórico da comunicação 
rejeita a possibilidade de que a natureza consista em acontecimentos ou ingredientes 
separáveis de todos os demais acontecimentos. Alega que não se pode falar de o começo ou 
o fim da comunicação, nem dizer que determinada idéia veio de uma fonte específica, que a 
comunicação ocorre apenas numa direção, etc. (BERLO, 1972, p 24). 

 
 O processo de comunicação na escola funcionalista, como apresentado no início 

deste trabalho, é explicado pelo Paradigma de Lasswell, que entende o ato comunicacional 

através da análise de alguns pontos: quem? (emissor), diz o quê? (mensagem), em que 

canal? (meio), para quem? (receptor), com que efeito? (feedback), e é complementado por 

Lazarsfeld, que entende que a comunicação acontece numa sociedade capitalista e que 

existem leis de mercado que interferem no processo de comunicação. 

 Lasswell estudava a recepção de programas políticos com a intenção de descobrir 

qual discurso apresentado era o mais eficiente, capaz de influenciar as pessoas, e Lazersfeld 

trabalhava fazendo análises para agências de propaganda sobre o impacto que os anúncios 
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geravam. Percebemos que os estudos da comunicação surgiram, então, com os estudos da 

audiência.  

 Sabemos que a comunicação tem o objetivo de produzir certas reações e que essas 

podem ser internas, como a mudança de opinião, ou externas, como o ato de compra de 

determinados produtos ou serviços. Aristóteles já havia definido “o estudo da retórica – 

comunicação, como a procura de ‘todos os meios disponíveis de persuasão’ (...) a tentativa 

de levar outras pessoas a adotarem o ponto de vista de quem fala” (BERLO, 1972, p 7). 

 Percorrendo um pouco da história e recorrendo ao período pós-guerra, chegamos à 

época em que os meios de comunicação eram considerados muito eficientes. Os anos 40 e 

50 foram a época de poder dos meios de comunicação e assim permaneceu até os anos 60, 

quando entramos na era da análise de conteúdo que pregava a idéia de que, uma vez 

passada uma mensagem, essa gerava um único resultado ou efeito. Quando se verificou que 

nem toda mensagem causava o efeito desejado ou até, às vezes, uma mensagem era capaz 

de gerar um efeito indesejado, entra em cena a TV e toda tecnologia. É a era do conteúdo e 

da tecnologia, que se esquece totalmente da audiência. 

 Hoje temos claro que, se não entendermos a audiência, não produziremos nada 

eficiente, quer dizer, não produziremos nada que atinja o objetivo da comunicação, pois, 

para impactar, entendido aqui como chamar atenção de forma eficiente, temos que entender 

o receptor e sabemos que tanto o conteúdo quanto a tecnologia estão a serviço da audiência. 

 Partindo-se do princípio que a exposição ao meio de comunicação seja por vontade 

ou hábito, o indivíduo se expõe, recebe um conteúdo, processa a informação e gera uma 

resposta que pode ser de 3 tipos: cognitiva, afetiva e comportamental.  

 A primeira, a cognitiva ou crença, é aquela em que a informação recebida muda o 

conhecimento e a idéia do que se tinha. A segunda, a afetiva, agrega valor, ou seja, além da 

cognição cria uma resposta de valor do tipo gosto ou não gosto. A terceira, a 

comportamental, é a utilizada em publicidade. Depois da cognição e afetividade, toma-se 

uma atitude, por exemplo, de compra do produto. A publicidade quer chegar ao 

comportamental, mas a mensagem só pode ser cognitiva, aquela que influencia suas 

crenças, ou afetiva, aquela que lida com o emocional.  

 Nossa comunicação é simbólica e tem intenção. Quando nos comunicamos, 

queremos controlar o nosso ambiente, por persuasão ou não. Se procurarmos adaptar o 
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ambiente a nosso favor, chegamos ao propósito da comunicação, que é influenciar – o meio 

ambiente e os receptores – não necessariamente por persuasão. “Nosso objetivo básico na 

comunicação é nos tornar agentes influentes, é influenciarmos outros, nosso ambiente físico 

e nós próprios, é nos tornar agentes determinantes, é termos opção no andamento das 

coisas. Em suma, nós nos comunicamos para influenciar – para influenciar com intenção” 

(BERLO, 1972, p 12). 

 Chegamos à conclusão de que o objetivo da comunicação é influenciar, mas 

influenciar quem, e como? 

 Consegue-se influenciar através de mensagens emotivas, persuasivas, por 

solicitação e outras, ou seja, existem meios e meios de influenciar o meio ambiente da 

forma mais benéfica, mas não existe comunicação sem propósito. 

 Para entender a complexidade da comunicação existem alguns modelos. Voltemos 

ao modelo de Berlo, composto por 4 componentes.  

 O primeiro, o emissor ou fonte, é o sujeito que tem uma intenção de influenciar uma 

ou mais pessoas a conseguir algo que se quer. Este tem uma motivação e codifica uma 

mensagem para ser transmitida ao receptor. O segundo componente é a mensagem, que 

pode ser entendida como qualquer ação, linguagem, postura ou outra, utilizada pelo emissor 

com o claro propósito de influenciar o receptor. O terceiro é o canal utilizado para 

transmitir a mensagem, que na conversa informal são as cordas vocais e, na comunicação 

de massa, são os meios de comunicação, TV, jornal, revistas, etc. O último componente é o 

receptor, que recebe a mensagem, a decodifica, a processa e, nesse momento, se torna 

emissor, uma vez que gera uma resposta.  

 Vale ressaltar a existência de dois tipos de receptores: os pretendidos e os não-

pretendidos, ou seja, aquela pessoa que recebeu a mensagem que não era destinada a ela. 

 Essa distinção entre receptores pretendidos ou não-pretendidos da comunicação é 
importante em pelo menos dois aspectos. Primeiro, o comunicador pode influenciar alguém 
de forma não-pretendida, por esquecer que sua mensagem poderá ser recebida por outras 
pessoas além daquelas a quem tenha enviado. (...) 

 A segunda razão para a distinção entre receptores pretendidos e não-pretendidos relaciona-
se com a crítica da comunicação. Encontramos numerosos exemplos de críticas a 
comunicadores por ‘não terem atingido o objetivo’. Cabem aqui dois avisos. Um já foi 
discutido: o crítico precisa determinar o objetivo do comunicador para que possa fazer esse 
tipo de julgamento. O segundo aviso diz respeito aos receptores não-pretendidos. O crítico 
pode ser ou não membro da audiência prevista para a mensagem (BERLO, 1972, p 16). 
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 Um princípio que não se pode deixar de mencionar é o da fidelidade da 

comunicação, ou seja, o comunicador quer que sua mensagem seja fiel, que o codificador 

consiga expressar o que a fonte queria e o decodificador também e, para uma comunicação 

ter fidelidade, é necessário não haver ruídos. “Ruído e fidelidade são as duas faces da 

mesma moeda” (BERLO, 1972, p 41). 

 Os ruídos podem acontecer, por exemplo, na fonte, dependendo das atitudes do 

comunicador, do seu nível de conhecimento e de sua posição social e das habilidades 

comunicativas que se tem “As palavras de que dispomos, e a maneira como a reunimos, 

influenciam a) aquilo sobre o que pensamos, b) como pensamos e c) se realmente estamos 

pensando” (BERLO, 1972, p 44). 

 Ruídos podem então acontecer na codificação, quando não se consegue traduzir na 

mensagem o que se tinha na cabeça, ou na seleção do canal, quando, por exemplo, a 

mensagem necessitaria de demonstração, mas se optou por usar o rádio. O ruído pode ainda 

acontecer na decodificação. Assim, percebemos que sempre que se inicia uma comunicação 

há uma inevitável perda de fidelidade. 

 Os códigos de codificação e decodificação podem não ser perfeitamente simétricos. O grau 
de simetria – ou seja, os graus de ‘compreensão’ e ‘má -compreensão’ na troca comunicativa 
– dependem dos graus de simetria/assimetria (relações de equivalência) estabelecidos entre 
as posições das ‘personificações’ – codificador-produtor e decodificador-receptor. Mas isso, 
por sua vez, depende dos graus de identidade/não identidade entre os códigos que 
perfeitamente ou imperfeitamente transmitem, interrompem ou sistematicamente distorcem 
o que está sendo transmitido. (...) O que são chamadas de ‘distorções’ ou ‘mal-entendidos’ 
surgem precisamente da falta de equivalência entre os dois lados da troca comunicativa 
(HALL, 2003, p. 391). 

  

 Se utilizarmos o termo entropia para designar perda de fidelidade ou ruído, 

chegaremos à conclusão de que se a comunicação for totalmente entrópica não haverá 

fidelidade, mas, se por outro lado, tivermos uma comunicação básica teremos alto grau de 

fidelidade. Portanto, para conseguir reduzir ruídos teremos que considerar que  o processo 

de comunicação é imperfeito e, para reduzir os ruídos, teremos que criar redundância, que 

pode ser por repetição, explicação ou exemplificação. Quanto mais complexo, entrópico ou 

com maior grau de surpresa for a mensagem, mais ela deverá ser redundante. 

 Como fontes, precisamos manter o receptor em mente durante todo o tempo. Escolhemos 
códigos que o nosso receptor entenda. 

 Selecionamos elementos de código que lhe chamem a atenção, que lhe sejam fáceis de 
decodificar. Estruturamos esses elementos, a fim de minimizar o esforço requerido para 
decodificar e interpretar a mensagem. Escolhemos um conteúdo que seja conveniente para o 
receptor, que seja pertinente ao seu interesse, às suas necessidades. 
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 Finalmente, tratamos a mensagem geralmente com o fim de conseguir o máximo efeito 
possível – de cumprir o nosso objetivo (BERLO, 1972, p. 64). 

 
 Lembramos que existem 3 tipos de comunicação: a intrapessoal, a interpessoal e a 

de massa, cada qual com suas especificidades. A primeira, a intrapessoal, a comunicação do 

indivíduo consigo mesmo, já que a comunicação é simbólica e semântica, necessita o 

entendimento do significado dos símbolos utilizados. “Ou o signo tem o mesmo significado 

para os sujeitos que se comunicam, ou a comunicação se torna inviável entre ambos por 

falta da compreensão indispensável” (FREIRE, 1980, p. 70). 

 A comunicação interpessoal tem relação física entre o receptor e o emissor e, 

portanto, há uma reação imediata, e a última, a que estamos trabalhando, a de massa. 

 Nessa, na comunicação de massa, devemos levar em conta que o receptor não está 

em contato físico e não há contato entre a massa. O receptor é um indivíduo isolado e, 

portanto, processa a mensagem isoladamente. O canal será necessariamente o tecnológico 

e, assim, não teremo s uma segunda chance de atingir o receptor. Nesse caso, a redundância 

é necessária, por exaustiva repetição ou pela familiaridade dos termos usados. 

 Lembramos que na comunicação não se transmitem significados. “A comunicação 

não consiste na transmissão de significados. Os sentidos não são transmissíveis, não são 

transferíveis. Somente as mensagens são transmissíveis, e os sentidos não estão na 

mensagem, estão nos que usam a mensagem” (BERLO, 1972, p. 185). 

 Se os significados não são transmitidos de forma direta entre os interlocutores, uma 

vez que a fonte transmite somente estímulos que são capturados pelo receptor e este 

reconstrói esses estímulos atribuindo-lhes significado na sua mente, o que estava na mente 

do emissor nunca será entendido pelo receptor exatamente com o mesmo significado do 

que tinha o emissor quando iniciou o processo. “Produção e recepção (...) não são, portanto, 

idênticas, mas estão relacionadas: são momentos diferenciados dentro da totalidade 

formada pelas relações sociais do processo comunicativo como um todo” (HALL, 2003 p. 

390). 

 Entendemos significado como o armazenamento de uma informação que acontece 

via processos físicos e químicos. Através do símbolo, por aproximação, conseguimos 

atribuir um significado, ou seja, o significado representa a realidade na ausência do 

símbolo.  
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 Antes que essa mensagem possa ter um ‘efeito’ (qualquer que seja sua definição), satisfaça 
uma ‘necessidade’ ou tenha um ‘uso’, deve primeiro ser apropriada como um discurso 
significativo e ser significativamente decodificada. É esse conjunto de significados que ‘tem 
um efeito’, influencia, entretém, instrui ou persuade, com conseqüências perceptivas, 
cognitivas, emocionais, ideológicas ou comportamentais muito complexas (HALL, 2003 p. 
390). 

 
 Uma cognição é um conhecimento guardado. Parte de um estímulo que é codificado 

de forma semântica, ou seja, é entendido, e sabemos que ele foi transmitido por um canal. 

Agora, saber como uma informação será armazenada e conseguir entender os processos 

mentais para poder prever a reação da audiência após exposição ao estímulo é a intenção 

das teorias utilizadas pela propaganda e que vamos discutir mais adiante. 

 Primeiramente, vamos deixar claro alguns termos que serão utilizados neste capítulo 

e que são fundamentais para o entendimento do processo da comunicação de massa. 

 Uma sociedade é um agrupamento onde as relações são definidas e permanentes. O 

que caracteriza a relação de sociedade é que os papéis já foram definidos anteriormente e 

existem leis e regras que garantem consenso nas ações que, quando acontecem, 

necessariamente são sempre lentas. A sociedade age movida pela opinião pública. 

 Uma multidão consiste numa relação transitória em que, por pouco tempo, as 

pessoas têm contato físico com os demais, como, por exemplo, num jogo de futebol ou em 

um espetáculo de circo. Essa relação física cria regras de conduta durante o período em que 

existe o contato. Por exemplo, surge um rumor do tipo ‘corram que está pegando fogo’ e 

todos saem correndo. O rumor é uma informação não verificada e não verificável, mas a 

multidão age em conformidade com a maioria. 

 O público, por sua vez, não tem uma estrutura e nem limitação. Forma-se em 

relação a um assunto, como, por exemplo, ecologia ou responsabilidade social empresarial 

e predominam os apelos racionais, porque uma vez definido o assunto pode-se ter grupos 

com opiniões diferentes. Por exemplo, existem aqueles que consideram responsabilidade 

social empresarial a contrapartida justa das empresas para com a sociedade, outros 

consideram uma forma desleal de criar simpatia com o consumidor final para gerar vendas. 

A ligação do público é pelo assunto em pauta e não pela opinião sobre o assunto. 

 Já a massa, assim como o público, não tem estrutura. A massa é formada por 

indivíduos isolados psicologicamente, que pensam e decidem individualmente. A massa 

recebe, processa e decide sempre de forma isolada. Massa é sinônimo de solidão. Só 
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quando cada qual reage é que vemos o comportamento da massa, que foi formada por uma 

série de comportamentos isolados. 

 Para se considerar a comunicação como de massa é preciso ter em mente os 7 

pontos básicos: a audiência é grande e o comunicador não tem controle sobre ela, a 

audiência tem que ser heterogênea, ou seja, uma transmissão de uma cirurgia para alunos, 

em circuito fechado de TV, não é considerada comunicação de massa. A audiência ainda 

precisa ser anônima, ou seja, a mensagem da não é direcionada a ninguém e sim para quem 

quiser. A mensagem precisa ser pública e não direcionada a ninguém específico. É rápida, 

no sentido de efêmero, tem um período para ser consumida. É ainda transitória porque foi 

feita para ser consumida e não guardada, mesmo que hoje em dia isso ocorra, e o 

comunicador não é um indivíduo e sim uma organização. 

 A primeira idéia de que os meios de comunicação eram muito poderosos vem da 

teoria dos condicionamentos simples, aquela teoria em que o emissor emite uma mensagem 

e o receptor não pode responder em outra intensidade ou direção do que o previsto e 

desejado, ou seja, um dado estímulo produz uma determinada resposta. A resposta existe e 

é inevitável, mesmo que seja uma resposta cognitiva, mesmo que não percebamos, não 

vejamos o comportamento. Nessa teoria, o processamento do receptor não existe e a 

resposta comportamental foi a única que o estímulo mandou. Hoje aceitamos que existe a 

resposta, mas há um processamento que as teorias ainda não conseguiram explicar. 

 A organização da memória acontece como uma trilha onde a primeira pessoa, assim 

como a informação, abre caminho, a segunda melhora ou apara e limpa o caminho e a 

enésima transforma esse caminho em um hábito, ou seja, a forma mais eficaz de 

transformar a memória instantânea em memória permanente é sempre reprocessar a 

informação. 

 A teoria do condicionamento simples prevaleceu nos anos 30 e 40. Nos anos 40 e 50 

os estudos mostraram que não era bem assim e entra em cena a teoria do efeito mínimo. 

Essa diz que, dependendo de quem recebe a mensagem, pode ter algum efeito. Do contexto 

do efeito total até o efeito mínimo começam os primeiros paradigmas que existem até hoje. 

 A natureza e efeitos precisos da comunicação de massa são muito pouco entendidos, apesar 
do surgimento de enfoques de pesquisa e a multiplicação de descobertas empíricas. Apenas 
algumas respostas foram achadas para questões como: a comunicação de massa serve 
realmente para mudar valores e crenças básicos, ou apenas alcança decisões menores de 
pensamento e ação? E, quaisquer que sejam seus efeitos, como os alcança? Qual é o 
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processo pelo qual a comunicação coletiva pode, de alguma forma , provocar, persuadir ou 
mudar? (RILEY, 1971, p. 118). 

  

2.2. Teorias de influência da comunicação 

 Abordado o processo da comunicação, é o momento de apresentar as teorias 

existentes sobre a influência da comunicação. Uma vez que  sabemos que durante o 

caminho percorrido entre o emissor e o receptor, o estímulo perde parte de sua força, 

entendemos, então, que existe uma variável que pode explicar o motivo para termos 

respostas muitas vezes tão diferentes entre as pessoas. 

 Partindo do princípio de que a audiência é resposta ao conteúdo do meio de 

comunicação e que a resposta vai depender de uma variável interveniente, existem algumas 

linhas que explicam essa variável e a primeira delas diz respeito às diferenças individuais. 

 A linha das diferenças individuais vem da psicologia e se dividem em duas teorias. 

A primeira é a teoria de aprendizagem de Hovland, que alega que uma vez aprendido um 

conteúdo teremos sempre o mesmo tipo de resposta. Hovland, psicólogo da aprendizagem, 

ao analisar a comunicação no receptor afirmou que a comunicação precisa chamar a 

atenção e ser compreensível ao receptor para só depois passar por um processo de 

aceitação. As duas primeiras etapas são cognitivas, depois, quando aceita ou não, é que 

temos a resposta afetiva para só aí entramos no processo de retenção, ou seja, 

comportamento, quando além de aceitar e reter, se acredita na idéia, assunto ou produto. 

Isso nos leva a entender que precisamos criar situações que favoreçam a retenção. 

 Essas situações são os estímulos e esses podem acontecer em uma ou todas as 

etapas do processo comunicacional. “Na determinação do impacto da comunicação quem 

diz alguma coisa é geralmente tão importante quanto o que diz.” (HOVLAND, 1966, 

p.578). 

 O estímulo vindo do emissor pode ser dado pela credibilidade do mesmo ou até pela 

atração física. Caso o emissor seja alguém com credibilidade ou sua imagem seja uma com 

a qual o receptor se identifica, teremos, com certeza, mais efeito na comunicação. “Um 

estudo dos efeitos do comunicador, destinado a simular as condições que prevalecem nas 

situações de comunicação de massa (...) Observaram-se acentuadas diferenças na avaliação 

inicial da equidade e das razões das apresentações quando se atribuíram artigos idênticos a 

diferentes autores.” (HOVLAND, 1966, p.579). 
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 Um estímulo oriundo da mensagem é sua direcionalidade. Por exemplo, podemos ao 

passar uma informação apresentar somente um lado ou versão ou apresentar dois pontos de 

vista diferentes. “Topamos com um tipo final de problema na disposição dos argumentos 

quando precisamos decidir se devem ser discutidos os argumentos de ambos os lados de 

uma questão, ou se argumentos devem limitar-se a um lado apenas.” (HOVLAND, 1966, 

p.593). Estudos provam que quando o grau de escolaridade é baixa, uma mensagem 

unidirecional é mais eficiente ao passo que pessoas com maior grau de escolaridade 

preferem receber todas as versões dos fatos para que possam fazer seus próprios 

julgamentos. 

 Ainda pensando nos estímulos da mensagem, outro fator que influencia muito é a 

quantidade de argumentos utilizados. Poucos, mas fortes argumentos são mais eficientes do 

que vários argumentos mais fracos, além da forte influência ocasionada pela ordem de 

apresentação desses argumentos. “Problema típico é o da relativa eficácia de argumentos 

apresentados no princípio ou no fim da comunicação. Isto se expressa freqüentemente 

como o efeito de ‘clímax’ e a ordem de ‘anticlímax’. Na primeira, os argumentos mais 

fortes são deixados para o fim, ao passo que na última os argumentos mais vigorosos são 

usados no início” (HOVLAND, 1966, p.590). Outro estímulo contido na mensagem é o da 

conclusão explícita, efeito esse muito utilizado em publicidade, quando a mensagem sugere 

algo do tipo faça, ligue ou experimente. 

 Já do lado do receptor, podemos pensar em outro estímulo, o que diz respeito à 

auto-estima do indivíduo. Pesquisas indicam que se o receptor tiver baixa auto-estima 

estará mais aberto à recepção de mensagens. “As pessoas que se subestimam são mais 

facilmente persuadidas pela comunicação que as dotadas de auto -apreciação mais elevada” 

(RILEY, 1971, p. 122).  

 Não podemos esquecer que o próprio prestígio do meio de comunicação também 

interfere na aceitação da mensagem, o que significa que também o meio fornece estímulos. 

 A segunda teoria das diferenças individuais é a dissonância cognitiva de Festinger. 

Essa teoria apresenta a falta de equilíbrio como uma motivação, ou seja, quando existe uma 

divergência entre duas idéias opostas surge um estado físico aversivo que nos obriga a nos 

mexer para resolver. “Tem sido freqüentemente sugerido e até assinalado, por vezes, que o 
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indivíduo esforça-se por realizar um estado de coerência para consigo mesmo” 

(FESTINGER, 1975, p.11). Essa teoria traz duas conseqüências: 

 A maneira como se expõe à comunicação pode determinar uma dissonância, ou seja, 

preferimos nos expor às informações que em princípio já acreditamos. Portanto, o receptor 

tem a liberdade e acaba por fazer uma exposição seletiva e, quando não é possível evitar a 

exposição, pode-se sempre desligar a atenção, ou seja, aceitando essa idéia chegamos à 

conclusão de que a atenção também é seletiva. A propaganda evita então fazer menção a 

situações que gerem algum tipo de confrontação com o receptor a fim de evitar qualquer 

dissonância. “Quando (...) vêem anúncios numa revista, têm a tendência natural de perceber 

a informação que é de seu interesse e ignorar a que não é. Quando o indivíduo percebe 

somente o título, a ilustração ou a foto de um modelo atraente num anúncio, (...) processo 

chamado percepção seletiva” (JONES, 2002, p.241). 

 A dissonância afeta também a tomada de decisão. Entendemos que qualquer tomada 

de decisão é dissonante por natureza, então ver um anúncio de produto depois que o 

compramos melhora a avaliação do produto e favorece a volta ao estado de consonância.  

 A dissonância cognitiva no comportamento do consumidor, segundo Festinger e outros 
psicólogos, pode ocorrer depois de a decisão de compra ter sido tomada. Como esse 
processo de decisão costuma ser, para qualquer consumidor, um processo difícil e frustrante, 
o grau de concessão envolvido pode deixá -lo em dúvida sobre a escolha feita. Em 
consequência, o sentimento de ansiedade ou dissonância que o indivíduo tem depois de uma 
compra é designado como dissonância pós -compra (JONES, 2002, p.237). 

  
 A dissonância também influi no comportamento. Se preferimos uma marca e, por 

ventura, experimentamos, gostamos ou compramos eventualmente uma outra marca, 

colocamos nossa opinião em dissonância com nosso comportamento.  Normalmente, como 

o comportamento já aconteceu, tendemos a mudar então a opinião, já que é mais fácil 

mudar a opinião do que mudar o comportamento que já aconteceu e ainda ter de assumir o 

erro. 

 Resumindo, quando existe qualquer tipo de dissonância, tendemos a ter um 

comportamento aversivo a essa situação, o que gera uma reação. Portanto, se quisermos ser 

ouvidos/lidos e aceitos não podemos discordar das opiniões e crenças do receptor, para 

tanto devemos sempre apresentar informações que não parecem dissonantes às idéias dele. 
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 Nos últimos anos, vários estudos foram desenvolvidos tentando medir os efeitos dos 

meios de comunicação. Dentre eles podemos citar três estudos que mensuraram os efeitos 

da violência na televisão sobre espectadores dos EUA na década de 90. 

 Todas estas três análises apoiaram a conclusão de que a mídia de massa contribui para o 
comportamento e atitudes agressivas, assim como conduz a efeitos de dessensibilização e 
medo. Nenhum estudo afirma que ver a violência na mídia é o único, ou mesmo o mais 
importante, fator que contribui para o comportamento violento. Além disso, não é todo ato 
de violência na mídia que traz preocupação, nem toda criança ou adulto que são afetados. 
No entanto, há clara evidência de que a exposição à violência na mídia contribui de forma 
significativa para a violência no mundo real (WARTELLA, 2000, p. 64). 

 
 Os efeitos mais significativos desses estudos foram responsáveis pela proposição de 

três modelos teóricos. O primeiro modelo baseou a teoria da aprendizagem social, cujo 

proponente foi Albert Bandura, que afirmou que “observando os modelos da televisão, os 

espectadores aprendem quais comportamentos são apropriados; isto é, quais 

comportamentos serão recompensados e quais serão punidos. Assim sendo, eles buscam 

obter recompensas e, portanto, querem imitar esses modelos da mídia” (WARTELLA, 

2000, p. 65). 

 Já a teoria dos efeitos preparatórios amplia a teoria anterior ao sugerir que “quando 

as pessoas vêem violência na televisão, são ativados ou ‘preparados’ outros pensamentos 

semanticamente relacionados que podem influenciar a maneira como a pessoa responde à 

violência na TV” (WARTELLA, 2000, p. 65) e, o modelo de desenvolvimento social está 

baseado na idéia de que 

 O comportamento social é controlado por ‘programas’ de comportamento estabelecidos 
durante a infância. Estes ‘programas’ ou ‘scripts’ são armazenados na memória e usados 
como guias para o comportamento social e resolução de problemas (...). Esta teoria sugere 
que, embora o fato de violência possa não caus ar comportamento agressivo, ele certamente 
exerce um impacto na formação dos scripts cognitivos para mapear as formas como se 
comportar em resposta a um evento violento e o resultado provável de ocorrer 
(WARTELLA, 2000, p. 66). 

 

 Ainda se perceberam nesses estudos outros efeitos como, por exemplo, o da 

dessensibilização e o efeito do medo. O primeiro trata da idéia de que as pessoas acabam se 

acostumando com a violência e assim se tornam menos críticos tanto com quem gerou a 

violência, quanto com a atenção destinada às vítimas. O efeito do medo aponta para o fato 

de as pessoas ficarem com medo do mundo após tanta exposição à violência e acabarem se 

recolhendo em seus mundos mais seguros. 
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 Outra vertente que explica as diferenças nas respostas não acredita que isso aconteça 

devido a fatores individuais, mas sim pelas relações sociais entre as pessoas. 

 Os sociólogos dizem que as pessoas respondem de forma diferente aos mesmos 

estímulos devido a sua individualidade, porém, dentro do grupo que pertencem as respostas 

individuais se assemelham. Eles consideram que por mais heterogêneo que seja um grupo, 

seus indivíduos são homogêneos, e analisam as relações sociais entre os indivíduos e seus 

grupos. Essa linha analisa a filiação, ou seja, a que grupo o receptor pertence. Essa relação 

pode ser primária, onde há relações pessoais de contato físico, como as tribos de 

adolescentes numa escola. “(...) os grupos fornecem um ‘standard’ em referência ao qual o 

indivíduo pode avaliar a si mesmo e aos outros; de uma forma muito mais importante, sua 

família, sua comunidade, seus companheiros de trabalho – todos os seus grupos ‘primários’ 

significativos – mostram- lhe seus valores e os ajustam com os dele” (RILEY, 1971, p. 

127). 

 A relação de filiação pode ainda ser por afinidade mesmo sem existir contato físico 

como, por exemplo, quando uma pessoa se identifica ou simpatiza com uma ONG como o 

Greenpeace, por exemplo, e tem uma filiação imaginária, ou seja, é um simpatizante 

interno mesmo sem ter externado seus sentimentos. 

 Quando falamos em grupos de referência, estamos falando dessas filiações, e essas 

costumam ter alto grau de influência entre os indivíduos e seus grupos. Assim, o grupo de 

referência é o responsável pelo alinhamento das respostas dos membros pertencentes a esse 

grupo, princípio da segmentação em comunicação. 

 Dentro da linha de pensamentos das relações sociais, a teoria mais importante é a da 

difusão. Nessa teoria, entra em cena o líder de opinião e o fluxo de influência. Enquanto o 

fluxo de informação acontece em uma única etapa (dos meios de comunicação aos 

receptores), o fluxo de influência acontece em duas, primeiro a mensagem afeta o líder de 

opinião para que depois esse líder, se motivado, influencie os demais. 

 Ressaltamos que líder de opinião é diferente de formador de opinião. O líder deve 

ser igual aos demais, não pode ser alguém que tenha qualquer rótulo que o diferencie. Por 

exemplo, se um líder sindical formalmente virou o presidente do sindicato, esse deixou de 

ser igual aos demais e deixou de ser líder de opinião. 
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 A estratégia nessa teoria é facilitar o contato do líder de opinião com as massas e a 

grande dificuldade é achar esse líder e proporcionar encontros deste com as pessoas de 

interesse, pois, se uma vez identificado, esse líder é transformado em garoto propaganda, 

por exemplo, ele deixará de ser líder, assim como o caso exemplificado acima do líder que 

se elege presidente do sindicato. Nessa teoria, primeiro é necessário que o líder ‘compre’ a 

idéia para que depois ele transmita essa idéia para os demais informalmente. Só que isso só 

é possível em momentos de crise, pois assim o assunto se torna relevante e gera interesse, 

motivando uma conversa informal. O desafio dessa teoria é tornar o assunto relevante para 

que as pessoas busquem o líder de opinião. 

 Estudos realizados nos EUA: 

 Verificaram de uma maneira geral que: (1) a influência de outras pessoas em decisões 
específicas tende a ser mais freqüente – e certamente mais efetiva – que a dos meios de 
comunicação coletiva; (2) influenciadores e influenciados mantêm relações íntimas e, 
conseqüentemente, tendem a compartilhar das mesmas características de situação social: é 
muito raro pessoas de alta situação social influenciarem outras de baixa condição, e vice-
versa; (3) indivíduos intimamente relacionados tendem a ter opiniões e atitudes comuns e 
relutam em abandonar o consenso do grupo, mesmo que os argumentos dos meios de 
comunicação coletiva lhes pareçam atraentes; (4) há especialização na ‘liderança de 
opinião’; por exemplo: uma mulher que é influente quanto a compras, provavelmente não o 
será a respeito de modas; (5) embora a influência passe dos mais para  os menos 
interessados, estes últimos devem ter suficiente interesse para serem suscetíveis: não há 
líderes sem partidários e o partidarismo exige interesse; (6) os ‘líderes de opinião’ tem mais 
tendência a se exporem aos meios de comunicação coletiva, particularmente aos mais 
relevantes para suas esferas de influência (KATZ, 1964, p 78). 

 
 Entendemos, com isso, que para vender sabonete deveremos usar a teoria 

psicológica porque o assunto é mais banal e simples e a repetição auxilia na fixação da 

mensagem, que pode se reverter em compra. Já para utilizar a teoria social de difusão, o 

assunto deve ser de muito interesse ou relevante para que se tenha interesse na sua 

disseminação. 

 Já vimos até agora duas linhas teóricas que explicam as diferenças nas respostas aos 

estímulos. A psicológica, em que se entende o individual, a sociológica, em que se precisa 

entender o grupo, e a terceira linha, que ainda não tem uma teoria formalizada, mas é só 

uma especulação e hoje a teoria da moda no Brasil. 

 Interessante perceber que “quanto mais detalhadamente observamos o 

funcionamento dos meios de comunicação coletiva, mais claro se torna que seus efeitos 

dependem de complexas tramas de influências especializadas pessoais e sociais.” 

(LAZARSFELD, 1964, p. 88). 
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 O foco dos estudos de audiência está nas respostas que os indivíduos dão aos 

conteúdos da comunicação que Ruótolo (1998, p. 160) classifica em quatro tipos possíveis: 

respostas de exposição, de recepção, atitudinais e comportamentais. E explica: 

 As análises teóricas dos receptores podem ser realizadas dentro desses quatro grupos de 
respostas (exposição, recepção, atitudinais e comportamentais). Cada teoria elege e 
privilegia um grupo de respostas como sendo seu eixo analítico dos receptores. Não existe 
uma teoria geral que explique o receptor desde o momento que decide a expor-se a um 
conteúdo da comunicação até suas últimas conseqüências comportamentais. Todas as 
análises tendem a ser perspectivas teóricas de médio alcance enfatizando apenas um grupo 
de repostas e, portanto, adequadas para análise dos fenômenos relacionados àquele grupo de 
respostas (RUÓTOLO, 1998, p. 160). 

 

 Os fundamentos dessa linha de estudos está na existência e poder do receptor que ao 

receber a mensagem impõe a sua interpretação. E, colocar um quadro interpretativo pessoal 

significa romper com todas outras teorias já apresentadas. Esse quadro interpretativo 

individual vem de um componente social, já que depende do contexto e classe social e não 

só do grupo de referência. Outro elemento é a polissemia, ou seja, é possível que um 

mesmo indivíduo extraia diferentes leituras de uma mesma mensagem. 

 Dentro das perspectivas atuais, estão primeiro as de exposição. O foco dessa linha 

está “no próprio ato do indivíduo ter decidido consumir o conteúdo dos meios de 

comunicação (...). Estas são, portanto, perspectivas que se ocupam do fenômeno mais 

básico: a audiência em si mesma, sem a qual nenhum outro efeito ou consequência pode ser 

possível” (RUÓTOLO, 1998, p. 160). 

 É a teoria dos “usos e gratificações” que entende o receptor como fazendo uso do 

conteúdo. Acredita que o cidadão decidiu assistir um determinado programa para só depois 

ver o efeito que a mensagem causa. 

 Temos aqui, então, a primeira divisão de opiniões que gerou duas linhas básicas de 

pensamento. A primeira diz que a pessoa decide se expor ao meio de comunicação e a 

segunda diz que o meio de comunicação existe no ambiente, faz parte da rotina e não há 

decisão de se expor ou não. A exposição é mecânica. 

 A teoria dos usos e gratificações preocupa-se em entender a decisão do receptor de 

escolher determinado conteúdo ou meio. Seus fundamentos estão baseados na premissa de 

que o receptor é ativo e ele busca conteúdos que lhe satisfaçam; as razões que o levam à 

escolha de determinados conteúdos ou meios de comunicação estão sujeitas a várias 

influências psicológicas, sociais ou outras simultâneas e, ainda, a exposição compete com 
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outras formas de satisfazer a mesma necessidade, ou seja, a exposição aos meios é 

intencional. 

 Além do já dito, que a teoria é fundamentada na idéia de que a audiência é ativa e 

assim ela decide o que vai fazer com o conteúdo, o terceiro elemento dessa teoria é 

contrário à recepção, pois afirma que só haverá exposição se o receptor desejar se expor ao 

conteúdo. O quarto elemento é que o motivo pelo qual se decide expor ao meio e ao 

conteúdo é variável autônoma, ou seja, os motivos pelos quais as pessoas escolhem 

determinados conteúdos têm vida própria. “Nesse ponto, há, portanto, uma convergência 

entre a teoria de usos e gratificações e os estudos de recepção, pois ambas perspectivas 

reconhecem que o telespectador pode modificar os efeitos dos meios”. (RUÓTO LO, 1993, 

p. 65) 

 Simplificando, o modelo de usos e gratificações integra as outras teorias, ou seja, os 

motivos de escolha de tal conteúdo podem estar nas causas sociais, psicológicas ou 

situacionais, mas essa teoria quer entender porque as pessoas escolh em se expor a 

determinado meio. 

 Existe numa relação entre audiência e consumo dos meios uma gratificação 

procurada. “As situações do quotidiano são, portanto, a gênese das gratificações na medida 

em que facilitam o maior ou menor envolvimento com os meios de comunicação ou que 

geram necessidades não plenamente satisfeitas na vida real e que são compensadas pelo uso 

dos meios de comunicação” (RUÓTOLO, 1993, p. 65). A vantagem dessa teoria é que, 

além de ser aberta, integra várias das outras teorias já apresentadas. 

 A segunda perspectiva atual é a da recepção. Essa procura entender as respostas da 

audiência após a exposição ao conteúdo. Lembramos que nas perspectivas de recepção a 

audiência é rotineira, com baixo envolvimento e sem grandes motivações. “Só assim 

(entendendo-se a exposição como algo automático e secundário) pode ser compatibilizado 

o fato dos meios (especialmente da televisão) serem tão populares e amplamente apreciados 

pelos receptores” (RUÓTOLO, 1998, p. 162). 

 Dentro da linha da recepção, existem os estudos culturais britânicos que 

aconteceram em três momentos distintos. O primeiro é ideológico e sua idéia é que existe 

um discurso dominante acompanhado do desejo das elites de manter esse discurso 

dominante para que as camadas não dominantes não se rebelem. O foco da linha de 
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recepção está no contexto. Nessa perspectiva o interesse dessa linha é o entendimento das 

respostas do receptor com vistas a conseguir transformar mensagens em significados 

assimiláveis. 

 Depois veio a idéia de que não era o contexto que interferia na interpretação, mas 

que existiam três outras possibilidades, a leitura preferida, ou seja, uma recepção com visão 

dominante, a negociação do texto, onde se aceita parte do texto ou a rejeição do texto.  O 

sociólogo Stuart Hall buscou descobrir como o público que está distribuído em vários 

contextos socioculturais diferentes decodifica ou entende o sentido da mídia. Admitiu que 

“a decodificação – que pode ser ‘dominante’ (modos hegemônicos de ver), ‘opositiva’ 

(modo de ver contrário ao do prevalecente) e ‘negociada’ (a contra-argumentação 

proporcionada pela experiência de situações vividas) – estaria relacionada a situações 

sociais específicas” (POLISTCHUK, 2003, p. 132). 

 E, ainda segundo Ruótolo (1993, p. 64), 

 Os estudos culturais buscam descobrir os significados dos conteúdos dos meios de 
comunicação para cada grupo ou classe social. Os conteúdos em geral tendem a favorecer a 
ideologia das classes dominantes, mas seus significados são resultados de um processo de 
um processo de decodificação realizado pelo indivíduo dependendo de sua situação social. 
Uma importante contribuição dos estudos culturais foi exatamente a de colocar a audiência 
como participante do processo de recepção da mensagem, negociando e até resistindo ao 
conteúdo dos meios. 

 
 Ainda existe o interacionismo simbólico de base psicológica, que entende que o 

conteúdo e a decodificação acontecem na interação entre receptores, produtores e outros 

receptores. Isso forma o que se convencionou chamar de comunidades interpretativas. 

“Cada indivíduo tem sua própria comunidade interpretativa, cujos integrantes são as 

pessoas com as quais vai interagir em todas as esferas de sua vida pessoal e profissional” 

(RUÓTOLO, 1998, p. 164). 

 A mais moderna das perspectivas de recepção é a construção cultural e entende a 

comunicação como dialógica, em que os meios de comunicação são os espaços onde a 

cultura é transmitida e/ou modificada.  “As mediações são, portanto, rituais de negociação 

de significados que formam a base da cultura. As mediações atribuem ao receptor um 

grande poder de modificar (e até subverter) o conteúdo dos meios de comunicação para 

obter interpretações que satisfaçam às suas necessidades” (RUÓTOLO, 1998, p. 165). 

 O receptor de uma mensagem pode ignorar ou interpretar erroneamente aquelas partes da 
mensagem (ou certos aspectos do próprio comunicador) que não se conformam aos seus 
interesses e gostos, ou que tendem a desorganizar ou ameaçar suas percepções e decisões 
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preconcebidas. De outro lado, ele pode dar especial atenção àquelas partes da mensagem 
que reforçam seus pontos de vista, ajusta-las ao que gosta ou não gosta, ou organizar os 
materiais preexistentes em sua mente (RILEY, 1971, p. 125). 

 
 Essa teoria entende que o receptor possui um repertório próprio ao qual ele recorre 

sempre que recebe uma mensagem nova e precisa digeri- la. Os estudos culturais “se 

volveram em direção às relações existentes entre estrutura social, contexto histórico e ação 

dos meios de comunicação, no intuito de determinar como se dá a ‘atribuição de sentido’ à 

realidade cotidiana de ‘práticas sociais partilhadas’” (POLISTCHUK, 2003, p. 131). 

 Dentro da linha da recepção, a vertente mais promissora é a etnográfica. Etnografia 

significa a descrição de um povo e sugere que a audiência seja ativa. Nessa vertente, o 

receptor é responsável pela construção do significado que pode, inclusive, não ser nem de 

aceitação nem de rejeição. A consequência dessa linha é que surgem dois conceitos. 

 O primeiro é a democracia semiótica, ou seja, cada um cria o que quer; por 

exemplo, um texto que fala sobre futebol pode ser interpretado como sendo de turismo e o 

futebol age, para esse receptor, como coadjuvante no texto, e a segunda é o poder com 

origem na audiência, ou seja, a audiência tem poder e os meios de comunicação procuram 

conteúdos que a audiência procura. A contribuição dessa linha é a comunidade 

interpretativa entendida como uma interação entre a pessoa, o meio de comunicação e sua 

realidade social. 

 A fase atual, a fase etnográfica, diz que devemos olhar mais o grupo e, assim, 

iniciamos a nova fase conhecida como fase da recepção. Floresce, então, uma série de 

perspectivas sobre recepção, a saber: 

 Recepção é o local onde ocorre o significado. Este não está no meio ou no conteúdo, 

mas sim no contexto, portanto o significado acontece no contexto social. 

 O conceito de mediação indica que, se existe um conteúdo preferido, esse não 

prevalece porque existe uma negociação ou uma apropriação desse conteúdo. Não se extrai 

o significado do que foi emitido, mas se apropria deste como bagagem e assim se dá outro 

significado. É o que se chama de mistificação, onde se recebe a informação e a cruza com a 

própria bagagem. 

 Outro ponto importante a se frisar é que a audiência não é passiva e sim produtora 

de significados. 
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 Essa perspectiva de olhar através de diferentes focos aponta que apesar do poder 

interpretativo do receptor existe também poder no texto. Acrescenta ainda a versão de que a 

audiência é entendida como rotina, ou seja, pelas teorias de recepção a audiência e leitura 

dos meios são automáticos, ninguém questiona se vai assistir TV, é como escovar os 

dentes. Nessa visão os meios de comunicação estão incorporados à vida diária. Incorpora 

ainda outra versão, a hibridização dos conteúdos, em que se parte do princípio de que não 

existe nenhum conteúdo na sua forma pura, já que toda informação recebida é 

transformada. 

 Já as perspectivas atitudinais são focadas na habilidade dos meios de comunicação 

de influenciar a opinião. Devemos entender que atitudes são predisposições e não 

comportamento. Se essa predisposição será convertida em comportamento não é certo, 

embora se acredite que sim. Essa linha busca fatores que poderiam auxiliar na mudança da 

opinião dos receptores. Pode ser a credibilidade da fonte, argumentação da mensagem ou 

outras. Existe ainda a teoria da pauta ou ‘agenda setting’ que afirma que: 

 As opiniões não são mudadas pelos meios de comunicação. O papel dos meios de 
comunicação é o de colocar na pauta da discussão pública determinados temas e assuntos. A 
influência dos meios de comunicação ocorre na medida em que os temas da pauta fazem 
aflorar determinadas opiniões que já existem no repertório atitudinal do receptor. A 
influência dos meios de comunicação seria, portanto, através da estimulação de certas 
opiniões e da supressão de outras; mas não através da mudança de opinião (RUÓTOLO, 
1998, p. 167). 

 

 As últimas perspectivas atuais, as comportamentais, têm como foco a conduta do 

indivíduo após a exposição a determinados conteúdos. Nessa linha o receptor também é 

passivo. A teoria do condicionamento é a relação causa e efeito, propõe a existência de 

determinados comportamentos do consumidor após exposição a certo conteúdo. A teoria da 

modelagem propõe que existe um estágio anterior ao comportamento e posterior à 

exposição. “O indivíduo aprende por imitação e somente apresenta o comportamento 

aprendido quando surgir uma oportunidade; por isso há um espaço temporal entre a 

exposição ao conteúdo dos meios e a manifestação do comportamento” (RUÓTOLO, 1998, 

p. 169).   

 Resumindo os estudos de recepção, temos: se as pessoas encontram prazer ao 

consumir o conteúdo dos meios de comunicação, sua leitura não é pela hegemonia; as 

interpretações são polissêmicas, o significado não está no texto, já que permite a 
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polissemia; encontram na comunidade os significados e, por isso, é cultural; e os 

significados são construídos, não são dados. 

 Nenhuma perspectiva é melhor ou pior, acreditamos que cada uma das perspectivas 

apresentadas seja apropriada, dependendo do que se quer como objetivo, e, além disso, “as 

relações pessoais e os meios de comunicação coletiva influenciam-se de várias maneiras, 

ora reforçando-se, ora modificando-se mutuamente” (LAZARSFELD, 1964, p. 96). 

 

 

2.3. Efeitos da publicidade  

 Uma vez que procuramos saber se a publicidade institucional de responsabilidade 

social é capaz de melhorar a imagem de uma empresa junto ao público universitário, 

apresentaremos as teorias mais recentes acerca do efeito da publicidade. 

 Estas tendem a focar o lado psicoló gico das teorias de comunicação. Segundo Jones 

(2002, p. 234), as duas formas extremas em que se acredita que os efeitos da publicidade se 

façam notar são entendidas como um processo seqüencial lógico (hierarquia do 

aprendizado) ou como um processo que contempla fluidez e valoriza o feedback (hierarquia 

do envolvimento insuficiente). A primeira costuma estar associada à publicidade de mídia 

impressa, enquanto a segunda tenta explicar a publicidade televisiva e o comportamento do 

consumidor de produtos de consumo de massa. 

 A publicidade só funciona se alguém recebe, compreende-a e responde a ela de alguma 
forma. A resposta é em parte uma questão psicológica (aprendizado e atitudes) e em parte – 
o que é mais importante – comportamento. No marketing de bens de consumo, 
comportamento em geral significa compra – pela primeira vez, com mais freqüência do que 
antes, ou não tão frequente quanto antes. 

 Aprendizado, atitudes e comportamento são todos influenciados de alguma forma pela 
publicidade (JONES, 2002, p. 235). 

 
 A publicidade baseou sua primeira teoria de efeitos numa cadeia de causalidade 

simples quando Charles Ramond, em 1976, a descreveu como a teoria do ‘aprender-sentir-

fazer’. Nessa teoria as pessoas recebem informações de uma marca, por exemplo, e o 

resultado disso é que suas atitudes mudam e a marca ganha preferência, o que, no final, 

acaba gerando vendas para essa marca. “Existe uma via de mão única no processo de as 

pessoas gradualmente se voltarem para uma certa marca. A expressão hierarquia de efeitos 

foi escolhida para descrever a seqüência; também chamada de hierarquia do aprendizado” 

(JONES, 2002, p.235). 
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 A segunda teoria dos efeitos da publicidade é a hierarquia do envolvimento 

insuficiente. É muito mais sutil e promissora do que a primeira, a do aprendizado, foi 

proposta por Herbert Krugman, em 1960, e descrita também por Ramond como ‘aprender-

sentir-fazer’. Aqui “as relações podem ser descritas como carentes de compromisso 

emocional em razão da relativa falta de importância das decisões de compra do 

consumidor” (JONES, 2002, p.236). Entendem que a publicidade televisiva é uma “simples 

descrição dos atributos da marca recebida pelos consumidores, que reagem a elas”, e as 

decisões de compra dependem do rearranjo que os consumidores fazem sobre a relevância 

dos atributos, conquistada através da repetição das informações.  

 Em contraste com a hierarquia do aprendizado, que funciona (quando funciona) com um 
consumidor envolvido e diferenças claras entre as marcas, a hierarquia do envolvimento 
insuficiente funciona com consumidores sem envolvimento e com poucas diferenças óbvias 
entre as alternativas de marcas. E aqueles casos em que as diferenças funcionais entre as 
marcas têm menos importância do que os valores acrescentados que foram construídos com 
o tempo e com publicidade? Nesses casos, que representam a maioria das marcas nos 
mercados reais, a hierarquia do envolvimento insuficiente não explica tudo (JONES, 2002, 
p.237). 

 

 Não explica, mas aceita uma modificação proposta por Andrew Ehrenberg. A idéia 

é o reforço. Entende que a publicidade dirigida a usuários de uma marca serve para reforçar 

sua preferência por ela. Ramond definiria essa teoria como ‘fazer-sentir-agir’, “ou uma 

interação dos processos comportamentais e atitudinais nos usuários de uma marca” 

(JONES, 2002, p.237). 

 Essa é apenas uma das teorias que explicam a forma pela qual a publicidade 

funciona como uma contribuição para “manter estáveis os padrões de comportamento do 

consumidor em relação aos produtos de consumo de massa” (JONES, 2002, p.238). Outras, 

freqüentemente utilizadas em publicidades, são as teorias da percepção seletiva e a da 

dissonância cognitiva. 

 Essas duas, na verdade, estão relacionadas. A primeira explica o conflito vivido 

pelas pessoas ao fazerem escolhas e a segunda explica os filtros que as pessoas colocam 

para diminuir a tensão causada com a dissonância. Além disso, ao mesmo tempo em que 

evitamos estímulos que causem dissonância, buscamos dados que reforcem as escolhas 

feitas. 

 Num experimento, realizado em 1957, com pessoas que haviam comprado um automóvel há 
pouco tempo, Ehrlich, Guttman, Schonbach e Mills descobriram que os anúncios relativos a 
um carro comprado recentemente eram percebidos com mais freqüência do que os anúncios 
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relativos ao(s) carro(s) não comprado(s). Portanto, a informação sobre o(s) carro(s) não-
escolhido(s) era evitada. Isso corrobora “a derivação da teoria da dissonância de que as 
pessoas procuram informação reforçadora ou consoante depois de uma decisão importante, 
em que rejeitaram uma alternativa que tinha atributos positivos” (WICKLUND, R.A. e 
BREHM, J.W. apud Jones, 2002, p. 243). 

  
 Esse exemplo demonstra que os consumidores ficam mais atentos à publicidade de 

marcas que já costumam usar do que àquelas que têm pouco conhecimento. Além disso, 

procuram, em anúncios, produtos que satisfaçam suas necessidades e ignoram os que lhes 

são irrelevantes. 

 Podemos dizer que a publicidade funcionou se gerou algum tipo de resposta, e essa 

é em parte uma questão psicológica, como já vimos, aprendizado e atitudes e em parte 

comportamento. 

 Calcular o retorno da publicidade é difícil, muitas vezes uma campanha pode não 

representar nenhum efeito sobre as vendas, mas pode trazer algum efeito a longo prazo, 

como modificar as percepções que os consumidores têm da marca. “Um fortalecimento dos 

atributos da imagem fará com que a demanda pela marca reaja menos ao corte promocional 

de preços” (JONES, 2002, p. 430). 

 “Provavelmente, a propaganda racional seja mais eficaz quando o espectador ou 

leitor está disposto a comprar e busca ativamente esse tipo de informação prática” 

(PRINGLE & THOMPSON, 2000 p. 66). “A escola racional acreditava que a mensagem 

enviada era a mensagem recebida, mas a escola emocional percebeu que o receptor filtra a 

mensagem não só por meio da percepção que tem do emissor e do meio usado para enviá-

la, mas também de sua autopercepção” (PRINGLE & THOMPSON, 2000 p. 70). 

 Assim, ao pensar em avaliar a eficiência da publicidade institucional, a missão fica 

ainda mais difícil, já que, em primeiro lugar, a publicidade institucional trata da imagem e 

imagem passa pelo subjetivo. Depois, não conseguimos distinguir se a imagem que temos 

foi criada a partir de que tipo de anúncio ou promoção, ou ainda, que tipo de acontecimento 

foi o responsável pela imagem atual. Na realidade, trata-se de uma somatória de fatores. 

 Ressaltamos que a avaliação da publicidade institucional de responsabilidade social 

é ainda mais difícil, pois para se utilizar uma ação social como algo que agregue realmente 

valor a uma empresa, é preciso ter certeza que essa ação social está, de fato, gerando 

resultados satisfatórios para todos envolvidos e, assim, não pareça aos olhos da população 

como uma divulgação cínica da empresa. “Sob a ótica pública, a ação social é dita eficaz se 
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consegue atingir os objetivos anunciados (pela empresa) para a comunidade. Sob a ótica 

privada, ela é eficaz se consegue alcançar os objetivos esperados para os negócios da 

empresa” (RODRIGUES, 2005, p.19). E continua: 

 Expectativas apontam para os efeitos positivos da ação social empresarial no sentido de 
aumentar o reconhecimento da empresa entre os seus consumidores, promover sua imagem 
na sociedade como um todo, elevar a motivação e a produtividade dos empregados, 
promover sinergia entre suas diversas áreas, tornar mais favoráveis as condições do contexto 
competitivo da empresa, superar obstáculos regulatórios, atrair o apoio dos governos, 
garantir o pertencimento da empresa à rede das empresas -pares que comungam da chamada 
‘cultura da filantropia corporativa’ e garantir o fortalecimento do poder político da empresa 
(RODRIGUES, 2005, p.21). 

 
 O bom é que hoje já existe uma série de pesquisas, tanto qualitativas quanto 

quantitativas que buscam entender o funcionamento de que campanhas de responsabilidade 

social na cabeça e, principalmente no bolso do consumidor. Querem descobrir o potencial 

da publicidade institucional de responsabilidade social para influenciar positivamente o 

comportamento dos consumidores e querem ainda saber se esse tipo de divulgação é mais 

ou menos eficiente do que outras formas mais tradicionais de comunicação. 

 Existem ainda pesquisas que apontam que consumidores estão dispostos a pagar um 

pouco a mais para marcas que apóiam boas causas, “no entanto, esse preço adicional 

provavelmente seja visto pelo consumidor não em termos de lucro extra ao proprietário da 

marca, mas como uma contribuição à boa causa que o consumidor gostaria de apoiar” 

(PRINGLE & THOMPSON, 2000 p. 113). 

 Pesquisas feitas por empresas conceituadas como a Roper Starch nos EUA, a 

Research International na Inglaterra, e na Austrália a Worthington Di Marzio em 1996 e 

1997 já demonstravam as vantagens de se agregar ações sociais às marcas, como, por 

exemplo: 76% acenam para a probabilidade de mudar de marca, ou de varejista, se esta for 

associada a uma boa causa, quando o preço e a qualidade são iguais; 86% dos 

consumidores têm uma imagem mais positiva das empresas que vêm fazendo algo para 

tornar o mundo um lugar melhor; e 64% dos consumidores estão dispostos a pagar um 

pouco mais por um produto associado a uma causa social – em média 5% a mais 

(PRINGLE & THOMPSON, 2000 p. 113). 

 Se considerarmos os dados apresentados em 2000, que informavam que 22,6% dos 

brasileiros adultos, o que representava 19.748.388 pessoas, “doam alguma parte (...) do seu 

tempo para ações de ‘ajuda’ a alguma entidade” (Landim e Scalon apud MONTAÑO, 
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2000, p. 52), a teoria da dissonância apresenta uma boa parcela da população aberta a 

receber informações de empresas cujas ações sociais são representativas. 

 Sabemos que, para existir uma campanha séria de responsabilidade social, é preciso 

compromisso dos dirigentes da empresa e seriedade ao se identificar a instituição ou a 

causa adequada à marca. A veiculação desse tipo de anúncio deve também estar em 

sintonia com o resto de suas comunicações. “A mídia usada por uma marca é uma parte 

sutil, mas influente de sua imagem” (PRINGLE & THOMPSON, 2000 p. 188). 

 Independente do tipo de ação escolhida pela empresa, quando se vincula uma causa, 

dá-se à marca um credo que resulta numa percepção e intenção de compra maior enquanto 

uma doação ou patrocínio de causas não relacionadas pode ser visto como uma ação sem 

sentido ou até exploração.  

 Em todo caso, “construir e sustentar um relacionamento de Marketing para Causas 

Sociais nem sempre é fácil, à medida que opera entre dois mundos diferentes – o comercial 

e o voluntário.” (PRINGLE & THOMPSON, 2000 p. 5). 

 Na verdade, responsabilidade social não se pode avaliar ou medir com base no 

número ou variedade de projetos, mas por uma preocupação constante da empresa em 

prestar contas aos grupos com quem elas se relacionam. Mesmo assim, em pesquisa 

realizada pelo Instituto Ethos em parceria com o jornal Valor Econômico e publicada em 

junho de 2000, já se apontava uma tendência na exigência de práticas socialmente 

responsáveis entre os consumidores brasileiros, “já que 50% dos líderes de opinião, ou seja, 

a parcela da sociedade que influencia o comportamento dos demais segmentos, 

prestigiaram ou puniram empresas e 40% das pessoas entrevistadas com maior escolaridade 

também o fizeram.” .  (ORCHIS, YUNG & MORALES, 2002, p. 62). 

 Novamente, se considerarmos outra teoria, agora a teoria de difusão apresentada 

acima, os anúncios institucionais de responsabilidade social tendem a ter um forte auxílio 

dos formadores de opinião uma vez que o tema solidariedade, voluntariado e responsável 

socialmente estão em alta. 

 Por outro lado, a mesma pesquisa apontou que ainda a maioria dos consumidores 

brasileiros não considera a responsabilidade social da empresa como um critério, no 

momento da decisão de compra e também não prestigia, elogiando suas ações ou mesmo 
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pune, deixando de comprar produtos ou serviços dessa empresa ou fazendo alguma crítica a 

elas. 

 A ABP (Associação Brasileira de Propaganda), por sua vez, encomendou uma 

pesquisa para o Ibope, um das maiores e mais bem conceituadas empresas de pesquisa do 

país, cujos resultados corroboraram com nosso trabalho. Essa pesquisa foi apresentada em 

2006 e vem sendo aplicada desde 2002 e atualizada a cada 2 anos, com o objetivo de 

avaliar a imagem da propaganda, detectar aspectos que atraem atenção e que geram rejeição 

dos consumidores, e investigar a percepção sobre a responsabilidade social e ética da 

propaganda. 

 Um resultado, que já era esperado, foi que a maioria representativa da população 

continua sinalizando que “a propaganda exerce algum tipo de influência em seu 

comportamento (87% em 2002, 84% em 2004 e 89% em 2006)”, além dos efeitos 

conquistados através das mensagens poder ser percebidos de diferentes formas pelos 

consumidores: “na lembrança e no estreitamento de vínculos entre as marcas e seus 

consumidores, na aquisição de conhecimento das características de determinados produtos 

e nas preferências por determinada marca durante a decisão de compra.”. 

 Essa pesquisa ainda apresentou dados referentes a quanto “a propaganda continua 

exercendo um papel importante na transmissão de mensagens de conscientização da 

população, tornando visível sua grande responsabilidade em ‘fazer a diferença’”, 79% em 

2002, 69% em 2004 e 80% em 2006. (site abp)  

 Outra pesquisa desenvolvida e disponibilizada também pela internet pelo Instituto 

Akatu, pelo consumo consciente e Indicator, pesquisa de mercado, sobre os jovens e o 

consumo sustentável, verificou entre inúmeros resultados que o jovem não conta com 

nenhuma organização social ou política. Entendem com isso que a saída são ações 

individuais capazes de transformar somente suas vidas, “sem a pretensão de uma 

transformação que vá além das questões que o atingem mais imediatamente (...) não se 

coloca, para eles, a responsabilidade por essas transformações, como já fez a juventude de 

outra época.” (site akatu). 

 Além disso, acreditam que suas ações, o uso que fazem dos recursos naturais, as 

roupas que compram e outras, impactam o planeta. A única exceção é dada ao lixo que 

jogam fora, essa sim é entendida como uma ação que pode causar danos sérios e 
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permanentes ao meio ambiente. Por outro lado, a mesma pesquisa aponta que 50% dos 

entrevistados colocam a prese rvação do meio ambiente como fator decisivo para compra e 

a maioria não se considera manipulada pela propaganda e ainda acredita que a publicidade 

é um esforço necessário para que a empresa divulgue seus produtos, mas eles, ainda assim, 

são livres para escolher entre todos os produtos anunciados. 

 Mais uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto Akatu, dessa vez em parceria com o 

Instituto Ethos, aponta que o consumidor-cidadão, aquele efetivamente comprometido com 

causas sociais, entende que a empresa pode e deve cumprir mais do que somente o papel 

convencional da empresa, de produtora de bens e serviços e provedora de salários e, assim, 

valoriza as ações de responsabilidade social empresarial (site akatu).  

 A pesquisa bibliográfica, as pesquisas de institutos especializados ora apresentados 

e muitas outras analisadas bem antes do início desse trabalho e no decorrer do mesmo, 

apontam para um cenário interessante, efervescente e confuso, que merece mais 

investigação e que nos levou a desenvolver uma pesquisa cujos procedimentos 

metodológicos utilizados, bem como seus resultados mais significativos, apresentaremos no 

próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3 - SOPA DE LETRINHAS: O EXPERIMENTO E OS RESULTADOS  

 Após a conceituação acerca dos termos, processo e efeitos pretendidos pela 

comunicação, desenvolvemos uma pesquisa para avaliar um tipo de publicidade. A 

metodologia, os detalhes da aplicação e os resultados da pesquisa são apresentados e 

analisados neste capítulo. 

 3.1 A pertinência da pesquisa 

 O uso de termos “como ‘mais eficaz’, ‘novo sabor’, ‘grátis’ praticamente deixaram 

de chamar a atenção no comercial, hoje em dia. Isso não quer dizer que eles não possam ser 

eficientes a curto prazo, mas é improvável que esses tipos de comunicações sozinhos 

possam construir valores genuínos e motivar realmente os clientes/consumidores” 

(PRINGLE & THOMPSON, 2000 p. 22). 

 Apontando a evolução da publicidade de responsabilidade social no contexto da 

construção da marca, percebemos duas ‘ondas’ principais. Entretanto, entramos na ‘terceira 

onda’, no início do novo milênio. Considerando como ponto de partida o período pós-

guerra e o advento da TV, a propaganda vivia seu momento ‘racional’. A comunicação era 

direta e estávamos na era da demonstração do produto. “É difícil apontar o início da 

segunda onda na publicidade, mas provavelmente ela data da década de 60, quando 

psicólogos behavioristas (comportamentais) começaram a se envolver nesse setor” 

(PRINGLE & THOMPSON, 2000 p. 67). Os anunciantes começaram a dar mais 

importância à imagem emocional e ao estilo de vida e o consumidor passou a fazer parte do 

cenário. 

 A terceira onda surge num momento de turbulência mundial. Recessão, políticos de 

centro-direita estavam em queda devido ao crescimento do movimento democrata e a 

década de 90 apontava as conseqüências dos excessos cometidos. “Isso levaria os 

profissionais de marketing a ter de prover a dimensão mais recente da personalidade da 

marca para completar a apresentação ao consumidor: a ‘alma’ da marca” (PRINGLE & 

THOMPSON, 2000 p. 79). 

 Desde então, notamos que as pessoas estão mais conscientes da sua 

responsabilidade na construção de um mundo melhor e mais justo. Cresce o número de 

trabalhadores voluntários, assim como o número de empresas envolvidas com ações 
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sociais, culturais, educacionais e de preservação do meio ambiente. Segundo a “pesquisa 

Ação Social da Empresa, realizada pelo Ipea, 59% das empresas do país desenvolvem 

ações em benefício da comunidade” (TACHIZAWA, 2002, p.11). 

 Lima (2002, p. 126) concorda com Tachizawa e conclui: “observa-se um 

movimento progressivo do número de consumidores que vinculam a compra de um produto 

ou serviço à imagem que a empresa tem na comunidade.” E continua: 

  Se os consumidores, concorrentes e profissionais têm pressionado as corporações 
 empresariais a assumirem sua responsabilidade social, fornecedores, governo, terceiro setor, 
 entidades religiosas e mídia também têm chamado a atenção delas. Os fornecedores, 
 preocupados com sua imagem e reputação no mercado, tendem a se esquivar de vender 
 produtos ou serviços para organizações ‘malvistas’ pela comunidade; o governo, impotente 
 diante das crescentes necessidades sociais, sabe não ter mais condição de bancar sozinho a 
 responsabilidade pela melhoria de vida da sociedade que o modelo capitalista atual 
 desenhou; já o terceiro setor, cada vez mais visível e atuante, juntamente com as igrejas e a 
 mídia, busca chamar a atenção das entidades privadas mediante a conscientização e 
 mobilização da sociedade civil (LIMA, 2002, p. 128). 

 
 Isso significa que aumenta o espaço destinado à divulgação de propaganda 

institucional das empresas, assim como sua repercussão e valorização. Crescem também o 

número de prêmios destinados a empresas socialmente responsáveis. 

 Ashley (2001, p. 75) cita as muitas premiações existentes nesse âmbito, que 

demonstram o crescimento da temática no Brasil: Selo Empresa Cidadã (Câmara Municipal 

de São Paulo), Top Social ADVB (Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do 

Brasil), Prêmio Eco (AMCHAM – Câmara Americana do Comércio) e Selo Empresa 

Amiga da Criança (Fundação Abrinq). O crescente reconhecimento de iniciativas 

empresariais em áreas sociais é um indicador de que a prática social tende a estar cada vez 

mais presente no elenco das atividades da iniciativa privada. 

 Encontramos hoje muitas organizações que incentivam e apóiam a prática da 

Responsabilidade Social. Entre elas podemos destacar o GIFE – Grupo de Institutos, 

Fundações e Empresas, o FIDES – Fundação Instituto de Desenvolvimento Empresarial e 

Social, o PNBE – Pensamento Nacional das Bases Empresariais e a ADVB – Associação 

dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. Além dessas, temos ainda o IBASE – 

Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, que promove a divulgação de 

balanços sociais das empresas e incentiva essa prática através da criação e utilização de um 

selo por empresas que publicam seus balanços sociais, o IPEA – Instituto de Pesquisas 

Aplicadas, que promove e divulga resultados importantes de pesquisas nessa área, e o 
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Instituto ETHOS, que é responsável por disseminar a prática da responsabilidade social 

empresarial (RIZZI, 2002, p.191). 

 Crescimento também acontece com o espaço destinado a pautas sobre 

responsabilidade social nos veículos de comunicação de massa, como, por exemplo, o 

merchandising social muito utilizado nas novelas de Glória Perez. Veículos de 

comunicação também aderem a essa tendência e cedem espaço publicitário gratuitamente 

para a divulgação de ações de cidadania.  

A construção de imagem institucional de empresa socialmente responsável tem, 

assim, cada vez mais importância. Esse cenário nos aponta a propaganda institucional como 

uma tendência irreversível, uma vez que se trata de um instrumento capaz de passar 

conceitos intangíveis e subjetivos. 

Para uma marca, possuir esses conceitos é muito importante, uma vez que os  

termos como imagem corporativa, produto ecologicamente correto, empresa cidadã, 

responsabilidade social, democratização do acesso à cultura, balanço social, insumos 

biodegradáveis, entre out ros, transitam pelos meios de comunicação e contribuem para a 

construção de valores e comportamentos da sociedade.  

 Existem estudos que provam que os consumidores rejeitam produtos nocivos à 

saúde ou que causam danos à coletividade da mesma forma que cria m simpatia por 

produtos e empresas envolvidos com o Terceiro Setor. “Há estatísticas que mostram que os 

consumidores, cada vez mais, preferem empresas que tenham uma postura ética” 

(GRAJEW, 2000, p. 18) e Mendonça (2002, p. 150) completa: “A ampliação da 

consciência de que a conservação dos meios da natureza que permitem a sobrevivência e o 

desenvolvimento da humanidade é responsabilidade de todos também tem provocado 

mudanças no comportamento de indivíduos e organizações”. 

 Lima (2002, p. 126) afirma que a responsabilidade corporativa acontece de duas 

formas: ou devido à pressão ou pelas recompensas vislumbradas com essa ação, e explica. 

Na sociedade de hoje, onde as informações são instantâneas e a concorrência ultrapassa as 

fronteiras da nação, os consumidores mais informados exigem muito mais das empresas, 

eles vinculam a compra de produtos e serviços à imagem da empresa dentro da 

comunidade. Assim, a responsabilidade social se torna lucrativa. 
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 Além desse público, outros também importantes pressionam as empresas a assumir 

uma postura social. Os concorrentes que já são responsáveis socialmente e têm essa 

reputação saem na frente, os profissionais que preferem trabalhar em organizações com boa 

imagem sentem-se mais recompensados, os fornecedores, que preocupados com suas 

imagens evitam vender produtos ou prestar serviços para empresas ‘malvistas’, e a mídia, 

que chama a atenção das empresas através de conscientização e é capaz de mobilizar da 

sociedade. 

   

 3.2 Objetivo da pesquisa 

 Como as empresas estão utilizando cada vez mais o apelo da Responsabilidade 

Social Empresarial como argumento em suas campanhas publicitárias, o estudo se 

justificou, uma vez que verificou a eficiência desse esforço junto a um público que, além de 

se constituir como formador de op inião de hoje, num futuro próximo ocupará cargos de 

decisão em empresas e, muito provavelmente, as crenças e comportamentos adquiridos hoje 

nortearão suas carreiras e atitudes futuras. 

Uma vez que valores como Responsabilidade Social, Cidadania, Voluntariado, 

Ética, Compromisso e Respeito com a Comunidade, Papel Reciclado, Politicamente 

Correto, entre outros, transitam pelos meios de comunicação como pauta de várias matérias 

e nas diversas propagandas de marcas conceituadas, este estudo, aplicado no segundo 

semestre de 2006, pretendeu analisar como os estudantes universitários, futuros formadores 

de opinião e consumidores de diversas marcas que utilizam esses apelos em suas 

propagandas, priorizam esses valores na construção de imagem de marca, que pode acabar 

influenciando uma decisão de compra. 

 A pesquisa teve como propósito principal verificar se esse tipo de apelo, num 

anúncio impresso, veiculado em revista é capaz de influenciar de forma positiva a imagem 

que universitários têm de determinadas empresas conhecidas da população brasileira. 

Procurou saber se o apelo da responsabilidade social é tão, mais, ou menos importante, 

relevante ou decisivo que os anúncios que utilizam outros argumentos quaisquer, na 

formação da imagem da empresa. 

 Sendo assim, tivemos como objetivo geral verificar a capacidade que tem o anúncio 

institucional de Responsabilidade Social de melhorar a imagem da empresa junto ao 
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público universitário e, como objetivos específicos, verificar a capacidade desse apelo em 

agregar confiança à empresa, em traduzir preocupação da empresa para com a sociedade, 

atributos que contribuem para a formação da imagem. Além disso, procuramos descobrir se 

argumento influencia na decisão de compra/escolha ou gera alguma satisfação após a 

compra/escolha. 

 

 3.3 Delineamento metodológico 

 O método que utilizamos foi o quantitativo e a técnica, o experimento, ou seja, 

uma pesquisa em que se “manipulam uma ou mais variáveis independentes e os sujeitos são 

designados aleatoriamente a grupos experimentais” (KERLINGER, 1910, p. 94).  

 Num experimento o pesquisador muda uma ou mais variáveis como preço, 

embalagem, tema de propaganda, etc. e observa os efeitos dessa mudança em outra 

variável, ou seja, nesse tipo de pesquisa tem-se como objetivo testar o efeito de uma ou 

mais variáveis independentes sobre uma variável dependente. Assim, as pesquisas de 

experimento testam afirmativas do tipo “se p, então q”, ou melhor, “se p, então 

provavelmente q”, ou seja, “o objetivo do experimento é medir a causalidade” 

(MCDANIEL, 2003, p.35). É o tipo de pesquisa que pode mostrar que uma variável causou 

uma mudança previsível.  

 O experimento tem inúmeras utilizações em projetos de marketing. Como 

exemplos similares a nossa pesquisa, temos: “qual deverá ser o efeito de uma nova 

campanha de propaganda ou de promoção de vendas, em nível nacional?” (MATTAR, 

2001, p. 33). É um tipo de pesquisa sugerida quando se quer medir os efeitos de ações. 

 “O grupo experimental é o grupo de sujeitos que recebem o tratamento 

experimental, ou seja, alguma manipulação feita pelo experimentador. O grupo de controle 

é o grupo de sujeitos que são tratados exatamente do mesmo modo que o grupo 

experimental, mas não recebem o tratamento experimental” (HOMER & SOLSO, 1975, p. 

11). 

 Para este projeto, formamos duas unidades de teste, um grupo experimental e outro 

de controle. Ambos eram praticamente idênticos, já que pertenciam à mesma sala de aula, o 

que os diferenciou foi o anúncio analisado. O grupo experimental foi exposto ao 

tratamento, ou seja, recebeu para análise os anúncios que continham apelos institucionais 
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de responsabilidade social, e o outro, utilizado como grupo de controle, foi exposto a 

anúncios tradicionais ou promocionais, que não utilizavam o argumento institucional. As 

unidades de teste e a determinação do grupo, experimental e de controle, foram definidas 

em processos aleatórios (A), isso significa que todos os alunos da sala tinham igual chance 

de serem incluídos em qualquer um dos dois grupos e, assim, asseguramos “representação 

igualitária de características em todos os grupos” (MCDANIEL, 2003, p.243). Após 

exposição dos grupos, um ao tratamento experimental e outro ao outro anúncio sem 

experimento, foram feitas as medições nos dois grupos. 

  Não havendo medições antes em nenhum dos grupos, não haverá problemas com o efeito 
 teste; tendo sido os dois grupos aleatoriamente formados e aleatoriamente um escolhido para 
 ser exposto ao tratamento, não haverá problemas de viés de seleção e de regressão 
 estatística; como o grupo de controle está sujeito a todas outras variáveis exógenas ao 
 experimento, esse efeito pode ser extraído da medição do grupo experimental, eliminando 
 assim o efeito história; como os grupos são teoricamente idênticos, pode-se também admitir, 
 porém sem certeza, que a maturação e a mortalidade devem ter ocorrido de forma 
 semelhante nos dois grupos e seu efeito foi eliminado através do grupo de controle. 
 Permaneceriam apenas dúvidas quanto ao efeito instrumento, havendo, no entanto, cuidados 
 em sua aplicação, poderia ser perfeitamente controlado. Por todos esses pontos positivos, 
 conclui-se que é um bom projeto experimental. Apenas um porém precisa ser 
 registrado:como não são efetuadas medidas antes no grupo experimental nem no grupo de 
 controle, mesmo estes tendo sido constituídos de forma probabilística, sempre permanecerá 
 a dúvida se eram efetivamente idênticos em relação à variável dependente, antes de expostos 
 ao tratamento. Excetuando este detalhe, este projeto apresenta grande validade interna 
 (MATTAR, 2001, p. 40). 

 

 “A grande dificuldade do estudo experimental é o controle das variáveis para 

atestar relação de causa e efeito, pois sabemos que há variáveis incontroláveis que podem 

estar presentes e não ser identificadas na análise dos resultados” (SAMARA & BARROS, 

2002, p.62). 

 Dentre esse tipo de variáveis estranhas, temos: 

- História (H), que diz respeito a eventos que porventura estejam ocorrendo ao mesmo 

tempo, mas externamente ao experimento e, nesse caso, podem afetar o experimento. No 

nosso caso, poderia acontecer de ser veiculada alguma campanha de produto ou da empresa 

que estamos utilizando nessa pesquisa, como de fato aconteceu e em diferentes meios, 

como, por exemplo, a TV, mas devido à intensidade com que as empresas selecionadas 

costumam aparecer na mídia, esse problema não afetou o experimento. 
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- Maturação (M), que diz respeito às mudanças que podem ocorrer nas unidades de teste ao 

longo do experimento, principalmente se esse for muito longo. No nosso caso, a pesquisa 

completa, com cada unidade de teste, aconteceu em um único dia, em poucos minutos. 

- Efeito de teste (T), que diz respeito a interferências que podem resultar das medições 

feitas antes que as unidades tenham sido expostas ao tratamento e, assim, as unidades ficam 

mais atentas ou curiosas a respeito do que está sendo medido e pode, assim, interferir. No 

nosso caso, as primeiras perguntas poderiam indicar o assunto pesquisado ou os primeiros 

anúncios interferiram na análise dos anúncios subseqüentes, mas por esse motivo 

restringimos o número de anúncios a 5.  

- Variação nos instrumentos (I), que diz respeito a mudanças que podem ocorrer com os 

instrumentos utilizados durante a medição das variáveis. No nosso caso, isso não 

aconteceu, já que utilizamos cópias dos jogos de anúncios/questionário em número 

suficiente para todos os alunos. 

- Regressão estatística (R) diz respeito às unidades de testes escolhidas que possuem 

posições extremadas em relação à variável dependente.  

- Viés de seleção (V) ocorre quando as unidades de testes selecionadas têm grandes 

diferenças em relação à variável dependente. Esses dois últimos pontos podem ser 

amenizados utilizando critérios aleatórios de seleção. Acreditamos que a seleção dos 

indivíduos que fizeram parte de cada grupo, experimental e controle, foi aleató ria, escolha 

que se justificou uma vez que, quando todos os membros de uma população têm igual 

chance de serem escolhidos, membros com certas características distintas muito 

provavelmente serão compensados pela seleção de outros membros da população com 

qualidades “opostas” dessas características. Dessa forma, mantivemos as duas 

características básicas do experimento; manipulação das variáveis independentes e 

causalização (HOMER & SOLSO, 1975, p. 68). 

 Lembramos que os experimentos se distinguem dos demais métodos de pesquisa, já 

que são estudos em que se controlam condições, de modo que uma ou mais variáveis 

independentes possam ser manipuladas, para se testar uma hipótese sobre uma outra 

variável dependente, ou seja, o pesquisador manipula a variável independente ou 

experimental e mensura o efeito dessa manipulação sobre a variável dependente. Já a 
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causalidade significa que, ao se mudar uma variável, vai-se produzir uma mudança em 

outra variável. 

- Mortalidade das unidades de teste (MT) diz respeito às perdas que ocorreram nas unidades 

de teste durante o experimento. No nosso caso, assim como na maturação, essa 

possibilidade é reduzida ou quase eliminada, já que a pesquisa será feita em um único dia 

(MATTAR, 2001, p. 37).   

 Para essa pesquisa consideraremos como variável independente o(s) anúncio(s) e a 

dependente o crescimento/melhoria da imagem da empresa anunciante em estudantes de 

três universidades diferentes. 

Foram então selecionados dois jogos de anúncios das mesmas empresas, um com 

anúncios que utilizavam o conceito responsabilidade social que pretendíamos verificar, e 

outro, com outro tipo de argumento publicitário. 

Após a apresentação dos jogos de anúncios, havia um questionário estruturado com 

6 perguntas fechadas sobre cada anúncio. Essas perguntas, que se repetiam a cada anúncio, 

buscavam conhecer as percepções dos entrevistados sobre estes, independente da imagem 

que já possuíam das empresas anunciantes. 

O questionário buscava saber se o anúncio passava confiança da empresa, 

preocupação desta para com a sociedade, ou se a empresa tinha sua imagem melhorada. 

Buscava ainda saber se o anúncio motivaria uma decisão de compra ou reforçaria a 

satisfação de compra, além de saber se o anúncio tinha a capacidade de modificar o 

conceito que tinha da empresa. “As informações sobre atitudes geralmente são obtidas sob 

a forma do conhecimento ou percepção do consumidor acerca do produto, (....), e vários 

aspectos da estratégia de marketing. (...) podem também captar a avaliação geral do 

respondente, se ele considera o objeto estudado de maneira favorável ou não” (AAKER, 

KUMAR, DAY, 2001, p. 235). 

 

3.4 Os anúncios analisados  

 O critério geral utilizado para a seleção das empresas anunciantes foi ter veiculado 

em revistas nacionais, nos últimos três anos, pelo menos um anúncio institucional de 

responsabilidade social e, pelo menos, um anúncio com qualquer outro argumento de 

venda. Outra ênfase no critério utilizado foi que as empresas anunciantes fossem associadas 



 85 

ao Instituto Ethos de Responsabilidade Social, bem como estivessem envolvidas com 

diversos projetos institucionais de cidadania corporativa e não projetos exclusivamente de 

assistencialismo.  

 Escolhemos como critério o Instituto Ethos, uma vez que ele oferece grande 

variedade de atividades que procuram auxiliar as empresas a, não só compreender, mas, 

incorporar o conceito de Responsabilidade Social Empresarial. Dentre essas atividades 

estão publicações de apoio à implementação do conceito nas empresas, reuniões, palestras e 

debates, formação de banco de dados sobre as práticas sociais das empresas e sensibilização 

da mídia para o tema e organização de informações sobre a cobertura da Responsabilidade 

Social Empresarial. 

 Após aplicação do pré-teste, decidimos por trabalhar nesse projeto com 5 anúncios 

de modo a não estender demais a pesquisa e cansar os respondentes e, ao mesmo tempo, 

evitar viés nas respostas caso utilizássemos um número muito reduzido de empresas. 

Trabalhamos então com dois bancos privados, uma empresa estatal, uma empresa 

conceituada de bens de consumo não-duráveis do ramo alimentício e uma empresa 

conceituada de bens de consumo duráveis do ramo automobilístico. 

 Dentre os bancos, escolhemos o Real e o Bradesco, pois ambos são conhecidos da 

população e possuem imagem sólida no mercado, são fortes atuantes no segmento 

universitário, além de investirem e divulgarem fortemente suas ações de responsabilidade 

social. Essas ações são tão conhecidas que ambos os bancos ganharam o prêmio valor 

social 2006. Esse prêmio, de iniciativa do jornal e apoio dos Institutos Akatu e Ethos, tem 

como objetivo homenagear as empresas que se destacam pela gestão socialmente 

responsável. Nessa edição do prêmio havia 174 projetos inscritos e o Bradesco ganhou na 

categoria principal pelo júri popular e o Real na categoria qualidade no ambiente de 

trabalho (INSTITUTO AKATU, 2007). 

 A empresa estatal escolhida foi a Petrobras, pois além de ser polêmica, causa danos 

à natureza – mesmo que obviamente sem intenção – ao mesmo tempo em que investe na 

preservação ambiental e na democratização de esporte e cultura, e por estar constantemente 

na mídia com anúncios publicitários. 

 Analisamos ainda a Nestlé e a Volkswagen, pela credibilidade e imagem das duas, 

além da também constância na mídia revista. Ressaltamos que essas últimas duas, embora 
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tenham ações de responsabilidade social e sejam associadas ao Instituto Ethos, costumam 

veicular mais anúncios comerciais tradicionais do que os institucionais que pretendíamos 

verificar. 

 Dessa forma, os anúncios utilizados foram: 

Empresa Anúncio Grupo Experimental Anúncio Grupo de Controle 
 
 
Banco Real Líder no uso de papel reciclado  Acreditar desde o primeiro dia 

       Incentivo a abertura de contas 

Nestlé   Mais do que produto,   Ganhadores da promoção 80 

  respeito ao consumidor  anos  

Wolkswagen A montadora mais preocupada  Gol. Primeiro carro bi combustível 

  com a preservação da natureza  do País 

Petrobras Novo diesel em harmonia com Grande Prêmio Cartão 

  o meio ambiente   Petrobras      

Bradesco Completo também no social  Auto-atendimento e equipamentos 

  (Fundação Bradesco)     

  

 Todas as peças publicitárias impressas escolhidas eram institucionais para o grupo 

experimental, e varejistas ou promocionais para o grupo de controle. 

 Como já definido anteriormente, consideramos peças institucionais aquelas que 

divulgavam a empresa. Esse tipo de campanha “caracteriza-se por conceituar a empresa, 

fixar sua imagem, informar seu segmento de atuação, objetivando o estabelecimento e 

reconhecimento de sua marca” (LUPETTI, 2000, p.113). O enfoque na responsabilidade 

social é dado quando a empresa mostra suas ações de preservação do meio -ambiente, 

quando aponta a importância dada ao consumidor atual e das próximas gerações ou quando 

apresenta suas ações sociais, de inclusão, de preservação ou de democratização. 

 No grupo experimental todos os anúncios focavam suas marcas institucionais e suas 

ações sociais, não apresentavam prioritariamente seus produtos ou serviços, como sabemos, 
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em princípio sua intenção não é vender nada e, sim, criar simpatia . Para esse grupo os 

anúncios eram:   

Banco Real 

 O anúncio foca os esforços da empresa no sentido da preservação ambiental e no 

uso de papel reciclado. O anúncio de página dupla apresenta uma área verde com crianças 

brincando num gramado com árvores ao fundo. Essa imagem é sobreposta por uma folha de 

papel que contém o texto do anúncio. O título “Quem se preocupa com o amanhã precisa 

começar ontem” e o subtítulo “Banco Real. O banco líder no uso de papel reciclado em 

larga escala”, demonstram o enfoque ‘preocupação com a sociedade’ e o texto explica as 

ações que o banco faz no sentido de preservar o meio-ambiente. O anúncio sugere ainda 

que as pessoas façam coisas que melhorem a vida da sociedade como, por exemplo, quando 

cita ‘... reduza o consumo, reutilize quando não for possível reduzir e recicle sempre que 

puder.’ 

 
 
Nestlé 

 

 O anúncio de página simples apresenta linhas formadas por uma série de fotos de 

pessoas em situações cotidianas, sempre demonstrando momentos alegres e felizes, 

intercaladas com texto emotivo que enfatiza que a Nestlé entrega muito mais do que os 

produtos que fabrica, entrega “respeito ao consumidor”. 

 

 

Volkswagen 

 

 O anúncio foca também a preservação do meio-ambiente. É de página dupla, e tem 

uma foto que utiliza metade do anúncio, ou seja, uma página inteira com uma borboleta 

sobre uma folha. Na página do lado o título aponta a Volkswagen como a “mais preocupada 

com a preservação da natureza” e no texto demonstra sua preocupação com a sociedade, 

quando enaltece sua tecnologia, que foi capaz de utilizar tintas a base de água e evitar 

solventes e suas ações para “... o Brasil continuar sendo bonito por natureza”. 
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Petrobras 

 

O anúncio, também de página dupla, foca o meio-ambiente e as futuras gerações. É 

formado por uma bonita foto com parte do parque Ibirapuera e a cidade de São Paulo com o 

céu azul límpido que ocupa 80% do anúncio. Nessa parte um pequeno texto aponta a 

preocupação da empresa com o futuro da sociedade ao desenvolver um novo diesel que 

polui muito menos. Também emotivo, passa a imagem de que faz o possível para preservar 

a natureza e a beleza da cidade. 

 

 

Banco Bradesco 

 

 O anúncio faz parte da campanha Bradesco Completo, mas essa peça específica 

enfatiza sua ação em educação, para todas as idades. A foto que ocupa duas páginas tem a 

imagem de 8 pessoas, em idades diferentes, que vão de crianças e adolescentes até jovens e 

um adulto. Cada um escreve uma letra num quadro negro e o texto aponta as ações de 

educação desenvolvidas pela fundação Bradesco para todas as idades.  
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