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RESUMO 

 
Uma das discussões mais recorrentes dos últimos tempos gira em torno do meio ambiente e de 
como encontrar uma maneira de preservá-lo para as próximas gerações. Algumas empresas 
interessam-se em se mostrar preocupadas com o futuro do planeta e, através da publicidade, 
apropriam-se desse tema como um modo de atingir seu público-alvo, tanto adulto quanto 
infantil. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é verificar a coerência entre os discursos 
institucional e mercadológico da empresa Danone, através da análise de conteúdo do uso da 
temática da responsabilidade social nos discursos da empresa. Os dados foram categorizados 
em meio ambiente, responsabilidade social e ética, e contabilizados perante o número de 
aparições no site da empresa, representando o discurso institucional, e em dois filmes 
publicitários da campanha Danoninho para Plantar, o discurso mercadológico. Os discursos 
da empresa Danone apresentaram-se coerentes e a análise atenta permitiu perceber que a 
temática do meio ambiente é usada na publicidade de forma persuasiva.  
 
Palavras-chave: responsabilidade social; discurso institucional; discurso mercadológico. 
 

 

ABSTRACT 

 
One of the most recurrent discussions of recent times revolves around the environment and 
finding a way to preserve it for future generations. Some companies are focused on showing 
concern about the future of the planet and, through advertising, they take this theme as a way 
to reach their target audience, both adults and children. Therefore, the objective of this paper is 
to verify the consistency between the market and institutional discourses of Danone Co., 
through content analysis of the social responsibility theme. The data were categorized into the 
environment, social responsibility and ethics, and counted by the number of their appearances 
on the company’s website, representing the institutional discourse, and in two commercials of 
Danoninho for Planting Campaign, the marketing discourse. Danone Co.’s discourses showed 
consistency and the analysis allowed to notice that the theme of the environment is 
persuasively used in advertising. 
 
Key-Words: social responsability; institutional discourse; marketing discourse. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 Segundo Pinto (1997, p. 9), “a publicidade é talvez uma das linguagens de sedução 

mais ativas e eficazes dos nossos dias”. Com o mercado saturado de concorrentes, a 

publicidade se obrigou, aos poucos, a envolver o consumidor numa teia de significados 

simbólicos, para fazer o mesmo interessar-se pelo produto anunciado (PINTO, 1997). Assim, 

novos aspectos foram incorporados à linguagem publicitária para se adaptar a este cenário. 

Ultimamente, os anunciantes utilizam-se com frequência da publicidade com a 

temática ambiental como apelo comercial, tais como Bombril (que usa como apelo publicitário 

o caráter biodegradável de seu produto), suco Tang (que incentiva os consumidores a 

enviarem as embalagens do produto para a reciclagem) e Danoninho1 (que incentiva os 

consumidores a plantar árvores). Gomes e Sacchet (2006, p.155) apresentam as possíveis 

motivações para este fenômeno: “a preservação da natureza é um tema universal. Uma 

preocupação coletiva. Uma necessidade vital de todas as espécies”. As autoras apontam ainda 

outras motivações: 

 
Muitas organizações, observando a tendência crescente em relação às questões de 
respeito à natureza, perceberam, independente das exigências legais, uma 
oportunidade de negócios. A partir de então, passando a relacionar na publicidade de 
seus produtos, entre outros atributos e benefícios, a promessa de preservar a natureza 
(GOMES e SACCHET, 2006, p.158). 
 

Contudo, mesmo utilizando-se dessa temática como argumento persuasivo, alguns 

anunciantes não realizam efetivamente projetos de cunho ambiental. Nesse sentido, Bueno é 

bastante enfático ao afirmar que muitas empresas empregam a comunicação social empresarial 

para “expressar mais aquilo que gostariam que acontecesse do que aquilo que realmente 

acontece [...] repetem com insistência e hipocrisia algumas mentiras, talvez para convencerem 

a si mesmas de que estão fazendo a coisa certa” (BUENO 2005 apud FORGIARINI 2009, p. 

12). 

                                                
1 Link para os comerciais no youtube. 

http://www.youtube.com/watch?v=1_ozuLFMkC0 – Danoninho para plantar 
http://www.youtube.com/watch?v=AisVyc4s08E – Bombril Eco 
http://www.youtube.com/watch?v=Ce1RHF31v6g – Tang. Preparou, bebeu, faz. 
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Para definir um comportamento responsável em relação ao meio ambiente, Gomes 

(2006, p.157) cita o Ministério do Meio Ambiente (2003): “a empresa fabricante deveria 

planejar o produto em todo seu ciclo de vida útil, incluindo a fase pós-consumo. Essas 

medidas afetariam não apenas a empresa, mas também seus fornecedores e consumidores, em 

suma, todos os elos da cadeia produtiva”. Contudo, Bueno (2005) afirma que é muito difícil 

encontrar uma empresa que cumpra todos estes requisitos. 

  Assim, chegou-se a temática central deste trabalho que compreende o estudo da 

coerência entre o discurso publicitário e o discurso organizacional da empresa Danone no que 

tange a temática da responsabilidade social. O problema de pesquisa desenvolvido tem como 

objetivo geral verificar a coerência entre os discursos publicitário e organizacional da empresa 

Danone no que tange a temática da responsabilidade social. Faz-se necessário cumprir alguns 

objetivos mais específicos como: debater o papel da publicidade no que diz respeito à 

responsabilidade social e ao público infantil; apontar as relações entre consumo e meio 

ambiente no âmbito do discurso publicitário e comparar a presença da temática ambiental 

entre o discurso publicitário e outros discursos da empresa Danone. 

A pesquisa científica enfocando a publicidade pode ser justificada pelo seu poder de 

influenciar o comportamento do consumidor. Trigueiro (2005) afirma que, desde seu início, a 

publicidade contribuiu para o aumento do consumo, desencadeado a partir da Revolução 

Industrial e potencializado pelo avanço tecnológico. Visando relacionar a publicidade com o 

consumo, o autor reuniu diversas citações de especialistas sobre o tema que foram publicadas 

em diversos veículos de comunicação brasileiros. Destaca-se o seguinte comentário: 
 

O consumismo não existiria sem a publicidade, ferramenta fundamental para 
influenciar padrões de consumo, formar estilos de vida e, consequentemente, criar 
necessidades que, independentemente de serem físicas e biológicas, podem ser 
psicossociais. A publicidade é a ponte entre a produção e o consumo: demonstra a 
necessidade de se consumir um produto ou serviço para que tenhamos certo estilo de 
vida ou possamos pertencer a determinada ‘tribo’ (GUNN 2002 apud TRIGUEIRO , 
2005, p.40). 

 

 Desta forma, realizar pesquisas para analisar a relação entre publicidade e consumo é 

uma forma de contribuir para o avanço do conhecimento não só mercadológico, mas também 

social e psicológico. Nesse sentido, torna-se imprescindível refletir sobre as possíveis 

conseqüências do consumo desenfreado de mercadorias.  
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Justificando esta preocupação, Trigueiro (2005) afirma que a natureza já está 

demonstrando que não suportará por muito tempo o atual estilo de vida das sociedades 

industrializadas e alerta: consome-se 20% a mais do que o planeta é capaz de regenerar 

(MATTAR 2004 apud TRIGUEIRO, 2005).  

 O tema é, portanto, polêmico, e a população não está alheia a esta questão. Alguns 

consumidores já estão se importando com a origem dos produtos que consomem, pensam mais 

no meio ambiente e em como fazer para agredi-lo menos. A publicidade traz uma solução para 

estes consumidores: a oferta de produtos com o apelo da ecologia. Gomes (2006) afirma que a 

consciência ambiental é crescente na sociedade, refletida por este crescimento do desejo de 

consumir produtos que não agridam o meio ambiente. As empresas, por outro lado, também 

estão atentas a este fenômeno e vêm utilizando o discurso ambiental visando formar uma 

imagem positiva da marca e seduzir seus consumidores. 

 Contudo, muitas vezes, as empresas que utilizam o tema ambiental como apelo 

persuasivo não estão realmente importando-se com o planeta, mas sim com o lucro, e 

simplesmente colocam esse apelo nas propagandas para atrair mais consumidores (BUENO, 

2006). Esta constatação também é objeto de preocupação de outros autores:  

 
O problema não está na questão em “dizer ou não dizer”, e sim em o que dizer, a 
quem dizer e como, mas, sobretudo, a relação entre o dizer e o fazer, o comunicar e o 
atuar [..] o conflito ético não está nas mensagens ou nas ações das empresas, mas nas 
relações que se estabelecem entre si  (COSTA, 1995 apud GOMES, 2006, p. 160). 
 
 

Por isso, este trabalho justifica-se ao confrontar o dizer e o fazer, ou seja, o uso da 

temática ambiental na publicidade como argumento de persuasão pelas empresas e seu 

comportamento em relação ao meio ambiente. Acredita-se que há a necessidade de refletir 

sobre a prática publicitária e as relações que esta atividade estabelece com os anunciantes e os 

consumidores, influenciando a sociedade em que se insere. 

Para embasar teoricamente este projeto, foram elencados alguns autores cujas 

pesquisas são referência para estudo do discurso publicitário com a temática do meio 

ambiente. Primeiramente, é apresentada a relação entre consumo e cidadania, reflexão 

importante para introduzir o debate sobre o papel da publicidade no que diz respeito à 

responsabilidade social empresarial. Este enfoque é apresentado segundo a visão de Canclini 
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(2001). Já o estudo da relação entre consumo e meio ambiente aborda a importância do 

consumo sustentável através das pesquisas de Trigueiro (2005) e Dias (2007).   

Considerou-se relevante acrescentar também aspectos da relação estabelecida entre a 

comunicação social, a publicidade e propaganda e a responsabilidade social empresarial, que é 

retratada segundo Bueno (2005) e Kunsch (2003), sob o viés da comunicação integrada. Além 

disso, é enfocado o papel da publicidade na sociedade e seu caráter persuasivo, reflexão 

exposta segundo Gomes (2003) e Sandman (2003). Na abordagem sobre a publicidade com a 

temática da responsabilidade socioambiental destaca-se o trabalho de Karkotli e Aragão 

(2004).   

Outros autores também são apresentados como suporte para os assuntos abordados tais 

como: Bauman (2007) e Solomon (2002). Contudo, a pesquisa bibliográfica não se restringiu 

unicamente a estudos de autores internacionais, trazendo contribuições recentes de 

pesquisadores locais como Hollerbach e Negrini (2008). 
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2 CONSUMO E CIDADANIA 

 

Canclini (2001) apresenta três definições de consumo, a partir de diferentes linhas 

teóricas. Primeiramente, o autor conceitua consumo como “o conjunto de processos 

socioculturais em que se realizam a apropriação e os usos dos produtos” (2001, p.77). 

Segundo o autor, essa definição auxilia a perceber os motivos pelos quais as pessoas 

consomem, abandonando o senso comum que elenca gostos individuais, caprichos e compras 

irracionais. Assim, nesse ponto de vista, o consumo é tratado como algo socialmente 

constituído. 

 Já em uma segunda linha de pensamento, Canclini (2001) afirma que existe uma teoria 

mais complexa, que considera a interação entre produtores e consumidores, ou entre emissores 

e receptores, que pertence às correntes da antropologia e da sociologia urbana. Esta visão 

revela que, além do aspecto econômico, há uma racionalidade sociopolítica interativa presente 

no processo de consumo. O consumo é pensado desde os setores populares, com isso, o 

processo de consumir vira uma disputa por aquilo que a sociedade produz, levando em 

consideração a maneira de usar estes produtos (CANCLINI, 2001). 

 Uma terceira linha compreende o consumo como um processo de distinção entre 

classes e grupos, dentre os quais se destacam os aspectos simbólicos e estéticos da 

racionalidade consumidora. Segundo essa linha, há uma lógica na criação dos signos de status 

e no modo de comunicá-los. Os lugares frequentados por uma determinada classe social como: 

restaurantes, escolas, local das férias; o que lêem e como se informam, tudo isso tem uma 

coerência, pois a aquisição de produtos de distinção não serve para satisfazer necessidades, 

mas sim mostrar a raridade do produto e da impossibilidade de outros adquirirem também 

(CANCLINI, 2001). Esses produtos só servem de instrumento de diferenciação no momento 

que os outros também reconhecem o valor do produto, ou seja, neste contexto, aqueles que não 

podem possuí-lo devem estar conscientes das altas qualidades do produto. 

 Contudo, a definição de consumo que se irá defender neste trabalho é a seguinte: “o 

consumo é um processo em que os desejos se transformam em demandas e em atos 

socialmente regulados” (CANCLINI, 2001, p.83). Neste sentido, mais do que expandir a 

produção e ajudar a manter a força do trabalho, de possibilitar a diferenciação e a 

comunicação, o consumo serve para pensar. Sendo assim, o consumo depende do contexto em 
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que o consumidor está inserido, não é algo irracional e sim dependente da cultura coletiva a 

qual se pertence. Esta definição é pertinente, pois torna possível estabelecer uma relação com 

a cidadania, na medida em que o indivíduo reflete sobre o ato de consumir e suas possíveis 

consequências, como o consumo excessivo, tão debatido hoje. 

 Este alto consumo decorre de um longo processo desencadeado a partir da Revolução 

Industrial e maximizado pelos avanços tecnológicos e pela mídia na era da globalização. O 

tema é preocupante, pois o consumo excessivo está afetando diretamente o planeta, 

diminuindo os recursos naturais não renováveis (O GLOBO, 2004 apud TRIGUEIRO, 2005 

p.22). 

 Bauman (1999, p.87) já havia percebido que “nossa sociedade é uma sociedade de 

consumo”. Contudo, este consumo em excesso atinge a qualidade de vida das pessoas, pois 

pode trazer consequências como dívidas, obesidade e a deterioração do meio ambiente. 

Contudo, o autor afirma que, devido à desigualdade social, esse modo de vida só é atingido 

por uma minoria que tem condições de consumir além das necessidades básicas.  

 O autor define essa sociedade, como líquido-moderna, isto é, “uma sociedade em que 

as condições sob as quais agem seus membros mudam num tempo mais curto do que aquele 

necessário para a consolidação, em hábitos e rotinas, das formas de agir” (2007, p.7), e a 

palavra que melhor explica essa sociedade é a insatisfação. Ou seja, a vida líquida moderna 

nada mais é do que “uma vida de consumo” (BAUMAN, 2007, p.16). Bauman critica este 

cenário e declara que “a sociedade de consumo não é nada além de uma sociedade do excesso 

e da fartura – e, portanto da redundância e do lixo farto” (2007, p.111). Percebe-se isso diante 

da rapidez com que o produto desejado é descartado, para em seguida ser trocado por outro 

mais moderno ou mais bonito.  

O autor constata que essa realidade é baseada num fluxo contínuo de consumo 

permanente: “para que as expectativas se mantenham vivas e novas esperanças preencham o 

vazio deixado por aquelas já desacreditadas e descartadas, o caminho da loja à lata do lixo 

deve ser curto, e a passagem, rápida” (BAUMAN, 2007, p. 108). A demanda de desejos é ágil 

e sempre resta alguma promessa enganosa ou exagerada que possibilita que o ciclo de 

consumo continue ocorrendo. Assim, o volume de produtos descartados é exagerado e o 

processo de fabricação de novos produtos é intenso.  

Dias (2007) concorda com esse pensamento e acrescenta que, 
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Um dos mecanismos que contribuem para o aumento da taxa de consumo dos 
produtos, e consequentemente para os impactos ambientais é a obsolescência 
programada dos produtos, que atende a uma razão lógica de mercado (vender sempre 
mais produtos), ou a razões sociais (acelera os ciclos de moda, no sentido de 
modismos), ou a razões tecnológicas (ciclos curtos de novas tecnologias) e a duração 
de vida dos produtos (DIAS, 2007, p.25). 
 

Ou seja, além do mecanismo mercadológico que contribui para a existência dessa 

sociedade de consumo, que faz com que as empresas não parem de produzir para vender 

sempre, ainda existem as razões sociais e as tecnológicas, que criam um ciclo vicioso onde o 

que é a última tecnologia hoje, amanhã pode não ser mais. 

Quanto ao desgaste do meio ambiente causado pelo consumo excessivo, Trigueiro 

(2005) destaca: 

 
 A demanda por matéria-prima e energia cresce, precipitando o mundo na direção de 
um impasse civilizatório: ou a sociedade de consumo enfrenta o desafio da 
sustentabilidade ou teremos cada vez menos água doce e limpa, menos florestas, 
menos solos férteis, menos espaço para a monumental produção de lixo e outros 
efeitos colaterais desse modelo suicida de desenvolvimento (O GLOBO 2004 apud 
TRIGUEIRO, 2005, p. 22). 

 

Estas consequências já são percebidas por grupos de consumidores ecologicamente 

sensíveis, classificados por Dias em (2007), três, baseados na percepção individual entre custo 

e benefício. São eles: “os ativos ecologicamente, os que podem ser ecologicamente ativados e 

os ecologicamente passivos” (DIAS, 2007, p. 36). O primeiro grupo é composto por pessoas 

com um alto nível de consciência ecológica, que consideram o consumo ecológico como algo 

além da satisfação pessoal e do reconhecimento social em estar contribuindo com algo. Esse 

grupo também abrange um compromisso de aceitar o custo elevado e o envolvimento em 

causas ambientais de certos produtos, é um grupo pequeno, porém, ativo e inovador em 

hábitos de consumo. 

O segundo grupo, dos que podem ser ecologicamente ativados, também tem um nível 

alto de consciência ecológica, associam o consumo ecológico com o reconhecimento social, 

ou seja, até pagam mais pelo produto, mas esse valor deve ser claramente percebido. Esse 

grupo evita assumir qualquer compromisso com causas ambientais, mas pode adotar 

facilmente novas formas de consumo sustentável. 
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O autor apresenta o último grupo como um grupo não tão consciente. Para eles, o valor 

agregado ao produto não é percebido e por isso não aceitam pagar a mais. Mas perante 

produtos de mesmo valor, muitas vezes, optam por comprar o “produto verde”, 

frequentemente por pressão dos filhos ou de outras pessoas.   

A identificação desses grupos demonstra as diferentes maneiras de se consumir e 

motiva a reflexão sobre as responsabilidades do consumidor em relação ao meio ambiente. 

Dessa forma, o próximo assunto a ser abordado é o consumo sustentável, que desponta como 

uma forma de reverter a trajetória do desenvolvimento “suicida” apontado por alguns autores.  

 

2.1 CONSUMO SUSTENTÁVEL 
 

Conforme abordado anteriormente, por muitas vezes, as pessoas consomem o produto 

pelo seu significado e não pelo que o produto realmente faz. Não que sua função básica não 

seja importante, mas torna-se segundo plano diante da importância que representa na vida do 

consumidor (SOLOMON, 2002). 

 Para Solomon (2002), a escolha do que as pessoas consomem demonstra uma 

afirmação de personalidade, estilo de vida ou quem elas realmente gostariam de ser. As 

preferências do consumidor fazem com que ele forme determinados elos com os demais 

consumidores que também compram a mesma coisa.  

 Dias (2007, p.23) afirma que “os atuais padrões de consumo constituem um dos 

principais motivos da atual crise ecológica global” e os consumidores tornaram-se os atores 

principais para a superação dessa crise. Para isso é necessário, segundo o autor, estimular 

novos padrões de consumo, novas maneiras de consumir, novas formas de viver, e isso deve 

ser disseminado globalmente para melhorar a qualidade de vida atual e das futuras gerações. 

Para o autor, o que está em jogo é a própria existência humana. Ele afirma que, em 

médio e longo prazo, é possível que o conceito de sustentabilidade seja subentendido quando 

dita a palavra consumo. Mas isto só será possível quando o maior número possível de pessoas 

compreenderem esse fato e tornarem-se consumidores ecologicamente conscientes. 
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 Assim, Dias (2007) define consumo sustentável através das palavras da Consumers 

International2: 

 
O consumo sustentável significa o fornecimento de serviços e de produtos correlatos, 
que preencham as necessidades básicas e dêem uma melhor qualidade de vida ao 
mesmo tempo em que se diminui o uso de recursos naturais e de substancias tóxicas, 
assim como as emissões de resíduos e de poluentes durante o ciclo de vida do serviço 
ou do produto, com a idéia de não se ameaçar as necessidades das gerações futuras 
(CONSUMERS INTERNATIONAL, 1998 apud DIAS, 2007, p.38). 

  

Contudo, segundo Gunn, “ainda há uma dificuldade em relacionar os problemas sociais 

e ambientais aos nossos hábitos de consumo cotidianos” (GUNN, 2002 apud TRIGUEIRO, 

2005, p.39). Ou seja, apesar de o comportamento ecologicamente correto como estilo de vida 

“estar na moda”, muitas pessoas ainda não estão refletindo este pensamento em seu 

comportamento de consumo. O chamado consumo sustentável ainda não é uma realidade nos 

países subdesenvolvidos, segundo o Ministério do Meio Ambiente (2010). Isto acontece mais 

nos países desenvolvidos, onde as pessoas têm mais informações e o consumidor já está mais 

consciente sobre os efeitos do consumo no meio ambiente.  

Dias (2007) afirma que a sociedade tornou-se uma sociedade do consumo graças à 

Revolução Industrial nos países desenvolvidos. Assim, historicamente, são esses países ricos 

que mais contribuíram para o avanço na degradação do planeta. Este é um tema controverso, e 

segundo o autor, a mídia tem dado um amplo destaque para esse assunto, divulgando notícias 

sobre o efeito estufa, a diminuição da camada de ozônio, o derretimento das calotas polares, 

entre outros, que acabaram por provocar na sociedade um interesse crescente sobre as questões 

ecológicas, caracterizando-se assim como uma tendência social. 

Essa preocupação com o meio ambiente levou uma parte dos consumidores a adotar 

um comportamento ambientalmente correto, baseado em novos valores. “Essas novas atitudes 

levam os indivíduos a ações concretas, evitando a compra de produtos que afetam o meio 

ambiente e boicotando produtos de empresas que apresentam uma imagem ambientalmente 

negativa” (DIAS, 2007, p.32). 

                                                
2 Segundo Dias (2007), a Consumers Internacional é uma organização não governamental de defesa dos direitos 
dos consumidores, que trabalha incentivando a formação de associação de defesa dos consumidores em inúmeros 
países (www.consumersinternational.org). 
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Assim, surgiu um novo tipo de consumidor, chamado “consumidor verde”, definido 

por Rolston e Benedetto (1994) como sendo um consumidor consciente e preocupado em 

como o produto comprado interfere no meio ambiente, ou seja, como se pode causar menor 

dano possível ao planeta. Essa maneira de pensar torna-se um consumo consciente e 

sustentável que Gomes (2006) define como o uso de recursos naturais para satisfazer as 

necessidades, sem comprometer as necessidades e aspirações das gerações futuras.   

Nesse sentido, Dias (2007) afirma que o papel dos consumidores na exigência de uma 

sociedade menos poluente vai aumentar exponencialmente, devido a maior exposição da 

população aos meios de comunicação de massa e também devido a internet que facilita o 

contato com a informação. Esse “consumidor verde”, segundo o autor, manifesta suas 

preocupações ambientais na hora da compra, buscando sempre produtos que causam um 

menor impacto ao meio ambiente e valoriza aqueles produzidos pelas empresas responsáveis 

ambientalmente. Esses consumidores, de acordo com o autor, assumem pagar um preço maior 

pelo produto ecologicamente correto, pois entendem que esse aumento significa o valor social 

agregado. Por outro lado, Dias (2007) acrescenta que esse mesmo consumidor, pode 

manifestar sua aversão em relação aos produtos que prejudicam o meio ambiente, formando 

até correntes de opinião na sociedade contrárias a determinada empresa. 

Um exemplo desse engajamento em diversas partes do mundo é o evento conhecido 

como Buy Nothing Day - BND (Dia de Não Comprar) surgido na América do Norte por 

iniciativa da fundação canadense Adbusters3. O BND é um movimento que desafia a cultura 

de consumo excessivo, sugerindo que as pessoas passem um dia sem comprar nada, fazendo 

com que parem e pensem sobre o que e o quanto consomem e os efeitos que isso causa no 

ambiente. Em alguns lugares ele é comemorado como um feriado e em outros, como festa de 

rua.  

 O objetivo desse movimento não é gerar uma mudança repentina no estilo de vida das 

pessoas em apenas um dia, mas sim desenvolver a consciência do consumo sustentável. Eles 

desejam que as pessoas se comprometam em consumir menos, reciclar mais e desafiar as 

empresas a serem justas. Eles são a favor do mercado local e contra os grandes supermercados 

                                                
3 A Adbusters Media Foundation é uma rede global que visa aumentar o novo movimento social de ativismo da 
era da informação. Em tradução livre seria a fundação dos caçadores de anúncios midiáticos. As informações 
sobre o Buy Nothing Day foram retiradas no site http://www.buynothingday.co.uk 
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e as grandes lojas que não deixam opção para o consumidor, fazendo com que este leve para 

casa muitas embalagens desnecessárias, por exemplo.   

 Segundo os organizadores do BND tudo que se compra tem um impacto sobre o meio 

ambiente: “Os países desenvolvidos - apenas 20% da população do mundo - estão consumindo 

mais de 80% dos recursos naturais da Terra, causando um nível desproporcional de danos 

ambientais e uma injusta distribuição da riqueza” (BND, 2010, p.1)4. 

Trigueiro relata que este movimento também repercute no Brasil e traz a informação de 

que, em 2005, um dia após o BND, o jornal O Globo publicou o seguinte trecho: 

 
Cada um de nós independente do poder aquisitivo, pode fazer a sua parte na 
construção de uma nova sociedade de consumo, em que a compra de cada produto ou 
serviço seja precedida de alguns pequenos cuidados. Dar preferência aos fabricantes 
ou comerciantes comprometidos com energia limpa, redução e reaproveitamento de 
resíduos, reciclagem de água, responsabilidade social corporativa e outras iniciativas 
sustentáveis é um bom começo (O GLOBO 2004 apud TRIGUEIRO, 2005, p.22). 

 

 O trecho acima permite perceber que não é apenas o consumidor que está sendo 

chamado a repensar seus padrões de dispêndio. As empresas também estão na mira dos grupos 

de pressão como o Adbusters, que visa angariar adeptos para o BND: “há apenas uma maneira 

de evitar o colapso desta experiência humana em nosso Planeta Terra: temos que consumir 

menos [...] como consumidores precisamos questionar os produtos que compramos e desafiar 

as empresas que os produzem” 5.  

Desta forma, a responsabilidade social empresarial merece destaque e será o enfoque 

abordado a seguir. 

 

 

 

 

 

                                                
4 Tradução livre do original: The developed countries - only 20% of the world population are consuming over 
80% of the earth's natural resources, causing a disproportionate level of environmental damage, and an unfair 
distribution of wealth. 
5 Tradução livre do original: There’s only one way to avoid the collapse of this human experiment of ours on 
Planet Earth: we have to consume less. […] As consumers we need to question the products we buy and 
challenge the companies who produce them.” (ADBUSTERS, 2010, p.1) Disponível em 
https://www.adbusters.org/campaigns/bnd. Acesso em 27 de maio de 2010. 
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3 RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 

 

Após uma observação superficial da mídia de massa, é possível perceber que, no 

Brasil, as grandes empresas e organizações estão se preocupando mais com a sociedade. 

Mostrar uma atuação socialmente responsável é o desejo de muitas organizações, mas, na 

prática, não é exatamente isso que acontece. Segundo Bueno (2005), é difícil achar uma 

empresa brasileira que realmente possa ser chamada de cidadã, que cumpra exatamente seu 

papel de responsabilidade social, pois geralmente elas estão mais preocupadas com o lucro. 

Da mesma forma, Bueno (2005) afirma que, para uma empresa ser responsável 

socialmente, ela deve analisar todos os aspectos de sua relação com a sociedade, tais como: 

respeitar o meio ambiente, ter uma relação saudável com seus funcionários, pagar os impostos, 

ser transparente. A empresa só deveria ser chamada de responsável socialmente quando 

estivesse completamente dentro dos princípios da ética, da transparência e atuando de forma 

socialmente saudável. 

Bueno complementa afirmando que a responsabilidade social é um tema muito amplo e 

engloba todas as atividades e públicos da empresa: 

 
Responsabilidade Social significa mais do que uma ação isolada, significa uma 
filosofia de gestão, um compromisso para toda a vida. Uma empresa socialmente 
responsável é aquela que é íntegra por inteiro, o que implica em não apenas pagar os 
impostos, mas em permitir a ascensão pessoal e profissional de seus funcionários, ser 
ética, fabricar produtos que não prejudiquem o consumidor [...] contribuir com a 
comunidade, não poluir e assim por diante (BUENO, 2005, p.172). 
 

  
 Complementando esta citação, Alessio (2008) afirma que a responsabilidade social 

apresenta sua origem nas questões econômicas, éticas, doutrinárias e sociais. Segundo a 

autora, “a responsabilidade social das empresas, em seu sentido mais amplo, é a consciência 

ética, o agir corretamente, o compromisso de ‘ser responsável’ ao não tomar decisões, cujas 

consequências possam ferir quaisquer interesses sociais, seja em relação aos stakeholders 

internos ou externos” (ALESSIO, 2008, p. 96).  

Assim, para a autora, ser uma empresa socialmente responsável é também ter 

responsabilidade com os problemas sociais que afligem o mundo, por uma questão de ética e 

moralidade individual, por um compromisso com o ser humano. Portanto, ser uma empresa 
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socialmente responsável vai muito além da realização de ações isoladas como campanhas de 

doações de roupas ou de distribuição de mudas de árvores. 

Nesse sentido, Kunsch (2003, p.136) afirma que: “Há mais de duas décadas já se 

defendia que as organizações devem deixar de ser meras unidades econômicas, voltadas 

apenas para a obtenção de lucros, e se assumir como unidades sociais, destacando os aspectos 

humanos inerentes a seus objetivos gerais e específicos”. 

Kunsch (2002) salienta que os comportamentos empresariais ainda são alimentados 

mais por uma percepção filantrópica do que por um compromisso com a sociedade, que 

diferem em alguns aspectos. Sobre isso, a autora apresenta uma tabela sobre a diferença entre 

filantropia e compromisso social: 

 

Tabela 1 – Diferenças entre Filantropia e Compromisso Social  

Filantropia Compromisso Social 
• Motivação humanitária  • Sentimento de responsabilidade 
• Participação reativa • Participação proativa 
• Doador • Ações integradas 
• A ação é por opção pessoal do 

dirigente 
• Incorporada na cultura da empresa, a 

ação envolve todos os colaboradores 
• Resultados: gratificação pessoal • Resultados: preestabelecidos 
• Sem preocupação em associar imagem 

da empresa e ação social 
• Transparência na ação e busca por 

multiplicar iniciativas 
• Sem preocupação em relacionar-se 

com o estado 
• Complementa-se a ação do Estado, 

numa relação de parceria e controle 
Fonte: Kunsch (2003, p.130). 

 

Segundo a autora, as empresas acabam financiando campanhas, projetos ou ações 

sociais para atender a demanda de filantropia, porém não há um compromisso social com a 

causa. De acordo com a autora, atualmente, a população está mais consciente de seus direitos e 

deveres e entende que deve e pode fazer parte da constituição de uma sociedade mais justa, 

sabendo que o Estado sozinho não atinge seu objetivo. E as organizações, nesse contexto, são 

atraídas a desempenhar novos papéis na construção da cidadania (KUNSCH, 2003). 

Sobre este assunto, alguns dados são apresentados por Kunsch: 

 
Pesquisas realizadas pelo Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada (IPEA) têm 
revelado que os investimentos das empresas brasileiras em projetos sociais estão 
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crescendo. Dados da última pesquisa realizada, publicados no jornal O Estado de São 
Paulo no dia 16 de abril de 2002, registram que, de 1.800 empresas nas diversas 
regiões do país, 59% investem no social e só na região Sudeste dois terços destinam 
algum dinheiro para esse fim, o que representa 0,6% do PIB nacional (KUNSCH, 
2003, p.131). 
 

Cada vez mais as empresas estão se dando conta de que é necessário ter um programa 

de responsabilidade social, e não só ter como também exercer esse papel diante da sociedade. 

Neste sentido, surgiram grupos como o Instituto Ethos, que foi criado para promover e 

disseminar práticas empresariais socialmente responsáveis. Esse instituto elabora guias de 

responsabilidade social com indicadores para elaboração do Relatório Anual de 

Responsabilidade Social Empresarial (KUNSCH, 2003). 

Segundo o site do Instituto Ethos, eles são “uma organização sem fins lucrativos, 

caracterizada como Oscip (organização da sociedade civil de interesse público)” (ETHOS, 

2010, n/d).  

A missão do Instituto, segundo o site (2010, d/n), “é mobilizar, sensibilizar e ajudar as 

empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável, tornando-as parceiras na 

construção de uma sociedade justa e sustentável”. Ou seja, Segundo Kunsch (2003) o Ethos 

auxilia as organizações a:  

 
-compreender e incorporar progressivamente o conceito do comportamento 
empresarial socialmente responsável; 
- implementar políticas e práticas que atendam a elevados critérios éticos; 
contribuindo para alcançar sucesso econômico e sustentável a longo prazo; 
-assumir suas responsabilidades com todos aqueles que são impactados por suas 
atividades; 
- demonstrar aos seus acionistas a relevância de um comportamento socialmente 
responsável para retorno a longo prazo sobre seus investimentos; - identificar formas 
inovadoras e eficazes de atuar em parceria com as comunidades na construção do 
bem comum;  
- prosperar, contribuindo para um desenvolvimento social, econômico e 
ambientalmente sustentável (KUNSCH, 2003, p.131). 

 

 Assim, os indicadores elaborados pelo Ethos facilitam a implementação da filosofia de 

gestão baseada na responsabilidade social, que para o Ethos (2010/s/d), é:  

 
a forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com 
todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas 
empresariais que impulsionem o desenvolvimento sustentável da sociedade, 
preservando recursos ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a 
diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais. 
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Ou seja, para o Ethos, as empresas socialmente responsáveis devem ser fundadas na 

ética e na transparência de seus negócios, pensando sempre no presente e futuro do planeta e 

da humanidade. 

Outro mecanismo que foi criado para ajudar as empresas preocupadas com a questão 

social é o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas - GIFE, que tem como missão 

“aperfeiçoar e difundir os conceitos e práticas do uso de recursos privados para o 

desenvolvimento das condições de vida do cidadão brasileiro, por meio de ações eficazes e de 

longo alcance”. O GIFE atua como um centro de disseminação de informações e tecnologia de 

ponta no terceiro setor (MERCADO GLOBAL, 2000, PP.57-69 apud KUNSCH, 2003, p.132). 

 

 

3.1 COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL 

 

Kunsch (2008, p.62) define uma organização como “um sistema social e histórico, 

formal, que obrigatoriamente, se comunica e se relaciona, de forma endógena, com seus 

integrantes e, de forma exógena, com outros sistemas sociais e com a comunidade”. Assim, 

entende-se que qualquer entidade composta por pessoas pode ser classificada como uma 

organização.  

Para que uma organização exista, as pessoas precisam relacionar-se e Kunsch destaca o 

papel da comunicação neste ambiente: 
 

Os aspectos formais, expressos por regulamentos, normas e procedimentos, direitos e 
deveres, missões e visões, que caracterizam as organizações contemporâneas, devem, 
do ponto de vista da administração, ser informados, entendidos, aceitos e 
implementados pelos que as integram. A comunicação, neste contexto formal, é 
fundamental para que a administração organizacional – políticas, planejamentos, 
ações, coordenações, direções e controles - tenham sentido e significado para os 
integrantes da organização e suas redes de relacionamento (KUNSCH, 2008, p.63). 

 

 Então, a comunicação é o componente mais importante para a organização, 

independentemente de seu modelo administrativo, para estabelecer um relacionamento com a 

sociedade em geral. Tendo como sua fonte os responsáveis pela administração da organização, 

o processo comunicacional deve criar as mensagens de acordo com o ambiente, selecionar os 
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meios mais adequados para veiculação, evitando ruídos e controlando todo o processo e seus 

resultados (KUNSCH, 2008). 

No Brasil, a autora afirma que o empresário está desenvolvendo uma nova consciência, 

que está se formando e se consolidando cada vez mais: “As organizações descobrem que sua 

missão não é apenas produzir e prestar serviços em função de um balanço contábil/econômico, 

mas que tem de pensar também no balanço social” (KUNSCH, 2003, p.133). Segundo a 

autora, há um grande retorno dos investimentos feitos, através do aperfeiçoamento do conceito 

institucional e de edificação de uma identidade corporativa mais consistente e duradoura, 

através da comunicação organizacional.  

Para Kunsh, a comunicação organizacional é bastante usada no processo de construção 

da imagem socialmente responsável de uma empresa:  

 
a responsabilidade social e a ‘cidadania corporativa’, tão presentes no discurso 
empresarial, não podem ser vistas tão-somente como instrumentos a serviço de 
ganhos mercadológicos e de imagem institucional. Nem muito menos, como mais um 
modismo ou uma bandeira de luta. As organizações devem mostrar que assumem de 
fato a prática responsável e comprometida com a melhoria da qualidade de vida das 
pessoas e a diminuição das desigualdades sociais (KUNSCH, 2003, p.142). 

 

 Ou seja, a responsabilidade social das empresas vai além do discurso organizacional e 

das “ações sociais isoladas e descomprometidas com as pessoas, com a natureza, o ambiente e 

com a sociedade em geral” (KUNSCH, 2003, p.137). 

Segundo a autora, a comunicação organizacional engloba quatro diferentes 

modalidades: comunicação institucional, comunicação mercadológica, comunicação interna e 

comunicação administrativa. Para a autora, é necessária, em uma empresa, a ação conjunta de 

todas essas modalidades de comunicação para que ela se relacione com seus públicos e com a 

sociedade. 

Neste trabalho, serão salientadas duas instâncias da comunicação: a comunicação 

institucional e a mercadológica, em função dos objetivos propostos. “A comunicação 

mercadológica é responsável por toda a produção comunicativa em torno dos objetivos 

mercadológicos, tendo em vista a divulgação publicitária dos produtos ou serviços de uma 

empresa. Está vinculada diretamente ao marketing de negócios” (KUNSCH, 2003, p.162). Ou 

seja, essa comunicação é relacionada ao marketing, à propaganda, à promoção de vendas, a 

feiras de exposições, ao marketing direto, ao merchandising e a venda pessoal. Assim, este 
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tipo de comunicação representa todos os aspectos que estão ligados à comunicação persuasiva 

utilizadas na conquista do consumidor e outros públicos-alvo. 

Já a comunicação institucional, segundo Kunsch (2003, p.164), “é a responsável direta, 

por meio da gestão estratégica das relações públicas, pela construção e formatação de uma 

imagem e identidade corporativas fortes e positivas de uma organização”. Então, a 

comunicação institucional é ligada à atividade de relações públicas, jornalismo empresarial, 

assessoria de imprensa, editoração multimídia, à imagem corporativa, à propaganda 

institucional, ao marketing social e ao marketing cultural. Conforme Kunsch (2003), ela está 

intimamente vinculada aos aspectos institucionais, que mostram a face pública das 

organizações, dando crédito à personalidade organizacional e tendo como finalidade principal 

influenciar o lado político-social na sociedade em que está inserida. Essa comunicação, através 

das relações públicas, dá ênfase na missão, visão, valores e na filosofia da empresa, 

contribuindo assim para o crescimento do sistema institucional. 

Vale a pena destacar um dos instrumentos da comunicação institucional, o marketing 

social, que “tem como alvo a sociedade em vez do mercado, e como interesse, não o 

particular, mas o público. Visa a mudanças de uma prática social” (KUNSCH, 2003, p.175).  

Segundo a autora, o marketing social é expresso por campanhas públicas, que propõem ajudar 

na diminuição dos problemas sociais e na conscientização da sociedade a determinadas causas 

ou ideias, como a proteção ao meio ambiente.  

Apesar dessas funções específicas de cada modalidade de comunicação, Kunsch (2003) 

traz o conceito de comunicação integrada para mostrar como as quatro áreas da comunicação 

organizacional podem trabalhar em prol de objetivos comuns: 
 

A comunicação integrada deve expressar uma visão de mundo e transmitir valores 
intrínsecos, não se limitando à divulgação dos produtos ou serviços da organização. 
Deve contribuir, por meio de uma sinergia da comunicação institucional, 
mercadológica, interna e administrativa, para a construção de uma identidade forte e 
sintonizada com as novas exigências e necessidades da sociedade contemporânea. 
(KUNSCH, 2003, p.180). 

 

 Ou seja, o que importa é a integração das atividades de comunicação de uma empresa, 

para fortalecer seu conceito institucional, mercadológico e corporativo diante de seus públicos, 

a sociedade e a opinião pública (KUNSCH, 2003). 
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Segundo Bueno (2005), esta preocupação da autora é pertinente, pois as pessoas já 

estão mais atentas quanto aos diferentes discursos das organizações, inclusive no que tange a 

temática da responsabilidade social. A publicidade, por exemplo, passa por um período de 

desconfiança e suspeita por parte do público, uma vez que muitas empresas justificam o uso da 

temática da responsabilidade social em suas campanhas de comunicação apenas com ações 

pontuais (BUENO, 2005).  

Grande parte da culpa pelo descrédito do discurso midiático dos anunciantes está nas 

agências de propaganda, que disponibilizam seus serviços muitas vezes pelo dinheiro, sabendo 

que seu cliente não pratica ações éticas. Criam mensagens associando a temática da 

responsabilidade social com a marca apenas para disfarçar ou “salvar a pele” de certas 

empresas (BUENO, 2005).  

O autor afirma que muitas empresas falam sobre sua responsabilidade social, mas na 

prática é outra história. A maioria das empresas que anunciam com frequência seu caráter 

socialmente responsável transmite um papel de cidadã diante do consumidor, fazendo isso 

justamente para tentar disfarçar suas reais práticas, o que na maioria das vezes dá certo. Bueno 

(2005) chama isso de comunicação selvagem, em que a empresa anuncia exatamente o 

contrário do que acontece, caracterizando como “verde”, uma empresa sem escrúpulos com o 

meio ambiente e que se vangloria de ser a favor da sustentabilidade ambiental. 

Para tentar conquistar seus consumidores através da temática ambiental, as grandes 

empresas utilizam-se dos serviços proporcionados pelas agências de publicidade e 

propaganda. Conforme apresentado, este uso da temática da responsabilidade social como 

recurso persuasivo pela publicidade é recente e, devido à polêmica do tema, considerou-se 

pertinente destacar os aspectos persuasivos do discurso publicitário.  

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

25 

4 PERSUASÃO E DISCURSO PUBLICITÁRIO  

 

Há uma grande discussão sobre o poder de persuasão da publicidade, conforme os 

autores que abordam esse tema. Para melhor entender este tema, é importante conceituar o 

termo publicidade. Para Gomes (2003, p.42) “a publicidade é um processo de comunicação 

persuasiva, de caráter impessoal e controlado que, através dos meios massivos, e de forma que 

o receptor identifique o emissor, dá a conhecer um produto ou serviço, com o objetivo de 

informar e influir em sua compra ou aceitação”. 

Já Gunn define o termo como: 

 
um meio eficiente para tornar o produto conhecido e oferecer informações que 
auxiliem o consumidor nas suas escolhas. Embora pudesse fomentar um consumo 
racional e consciente, em geral traz pouca informação objetiva que ajude o 
consumidor a tomar decisões bem fundamentadas. Na maioria dos casos, as 
mensagens publicitárias exploram os pontos vulneráveis de seu público alvo, para 
convencê-lo de que o produto ou serviço é realmente necessário. O que importa são 
as vendas (GUNN 2002 apud TRIGUEIRO, 2005, p.41). 

 

Ou seja, a autora acredita que a publicidade utiliza-se dos pontos fracos dos 

consumidores. Nesse sentido, Pinto (1997) afirma que, quando o produto adquire novos 

valores além dos físicos, a publicidade já não consegue apenas informar sobre o produto, 

possibilitando assim que a dimensão informativa fique em segundo plano, dando espaço para o 

apelo emotivo. 

Gomes (2003, p.35) corrobora este conceito afirmando que “informar e persuadir são 

os objetivos globais da publicidade. Informar é transmitir conhecimentos. [...] Persuadir supõe 

convencer e, para tanto, é preciso motivar”. Motivar através de informações com um forte 

apelo a um determinado público alvo, com a finalidade de influir sobre suas atitudes, 

induzindo-o a uma conduta favorável ao anunciante (GOMES, 2003). 

 Giacomini Filho (1991) complementa que, além de ser persuasiva e informativa, a 

publicidade pode exercer um papel de entretenimento, salientando que o consumidor destaca a 

publicidade como sendo um informativo de novas tendências e novos produtos ou sobre 

produtos que pretendem comprar.  

A linguagem da propaganda, para Sandmann (2003), é um reflexo da ideologia 

dominante e de seus valores, acreditando que ela pode demonstrar como uma sociedade 
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enxerga o mundo durante um determinado período da historia. O autor se questiona sobre 

quais aspirações humanas a linguagem publicitária procura satisfazer e diz que alguns dos 

valores aceitos pela classe dominante são:  

 
o valor do tradicional, do antigo, conjugada muitas vezes com o moderno e com o 
que tem qualidade; a juventude e a beleza como qualidades que podem ser 
permanentes ou imutáveis; o requinte dos alimentos, bebidas, trajes ou espaços 
físicos; ecologia e alimentos naturais; o vestir-se de acordo com a moda; sucesso 
pessoal ou profissional manifestado pela riqueza, pelos bens, roupas, carros, moradia, 
padrão alto de vida, status social; a eficiência de artigos de beleza ou roupas 
(SANDMANN, 2003, p.35). 

  

Já Figueiredo (2005) afirma que é a palavra que tem o poder da persuasão, assim a 

condição essencial para o sucesso de uma peça publicitária é haver nela uma mensagem clara, 

para fixar no consumidor a afirmação que deseja-se passar sobre o produto ou a marca. Para o 

autor, há uma gigantesca competição pela atenção e por isso não basta apenas afirmar e sim 

descobrir uma maneira de penetrar na mente do consumidor. Segundo Figueiredo,  

 
a criação publicitária depende de uma fonte inesgotável e sempre renovada de modos 
de falar interessantes, instigantes, chocantes, engraçados. Depende também de fazer 
o conteúdo de sua mensagem penetrar na cabeça do consumidor, de influenciar seus 
valores e suas atitudes em relação à marca e ao produto e de torná-lo nosso cliente 
(FIGUEIREDO, 2005, p.3).  

 

Sandmann (2003) também expõe essa saturação do mercado publicitário e afirma que a 

primeira tarefa da linguagem publicitária é prender a atenção dos destinatários. Logo após, é 

preciso convencê-los ou conduzi-los a uma ação. Nesse contexto Gomes (2003) define o 

modelo do sistema publicitário como: 

 
Uma rede organizada de elementos, pertencentes ao entorno geral da comunicação de 
massa, programados segundo um determinado planejamento, com vistas a atingir um 
objetivo claro de estímulo ao consumo (a partir da informação e da persuasão), cujo 
marco referencial é o universo econômico da empresa capitalista (GOMES, 2003, 
p.44). 
 

Para a autora o problema surge quando os anunciantes não mostram toda a verdade 

sobre os produtos e através da propaganda tentam disfarçar possíveis defeitos ou 

conseqüências do seu processo de produção. A publicidade tem um grande desafio que é o de 

conciliar o discurso da empresa e suas práticas no que tange a responsabilidade social, pois, 
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em um mercado saturado torna-se difícil equilibrar lucro e ética e é mais fácil para as 

empresas dizer que são responsáveis através da publicidade do que realmente agir desta forma. 

 Assim devido a grandes discussões sobre o papel da publicidade nesse meio, o tema a 

seguir será sobre a publicidade com a temática da responsabilidade social. 

 

 

4.1 O DISCURSO PUBLICITÁRIO COM A TEMÁTICA DA RESPONSABILIDADE 

SOCIAL 

 

A temática do meio ambiente ganhou maior ênfase já nos anos 60 quando os danos 

causados ao meio ambiente devido à intensa utilização dos recursos naturais do planeta 

revelaram o início do esgotamento dos mesmos (ALESSIO, 2008).  

Segundo o Ministério do Meio Ambiente do Brasil “o crescimento mundial da 

consciência ambiental está aumentando na sociedade o desejo de consumir produtos 

ambientalmente saudáveis” (MMA 2003 apud GOMES, 2006, p.157). 

Esse aumento da conscientização ambiental fez com que empresas se preocupassem 

cada vez mais em passar uma imagem ambientalmente correta para seus consumidores. Estes, 

por sua vez, estão cada vez mais cobrando das empresas para que exerçam uma ação além da 

fabricação do produto, ou seja, que entre suas responsabilidades esteja o bem estar da 

população. Isso evidencia que, o quanto antes as empresas abraçarem essa causa, e se 

conscientizarem de todas as suas responsabilidades sociais, podem no futuro vender mais. 

(BELINKY apud TRIGUEIRO, 2005). 

Dias (2007, p.26), afirma que “o conceito de consciência ambiental passou a ser tão 

valorizado que, em muitos segmentos, transformou-se em argumento de propaganda”. 

Karkotli e Aragão (2004) também desenvolvem pesquisas sobre este mesmo assunto 

mostrando que as empresas estão tendo que mudar seu foco: 
 

O crescente nível de informação e conscientização da sociedade está alterando a 
gestão das empresas e impelindo-as a assumirem novos compromissos que vão além 
daqueles definidos pela ordem econômica centrada no mercado, onde a minimização 
de custos e a primazia do lucro são os objetivos únicos (KARKOTLI e ARAGÃO, 
2004, p.13). 
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 Ou seja, não é mais uma opção, as empresas devem, antes de mais nada, pensar na 

responsabilidade social e principalmente na ambiental para manter e/ou conquistar novos 

clientes. Segundo Hollerbach e Negrini (2008), além das empresas se preocuparem em passar 

para seus consumidores uma imagem ecologicamente correta, também estão pensando nisso 

como uma maneira de diferenciação entre seus concorrentes, agregando maior valor ao seu 

produto ou serviço e como um bom resultado, o lucro. 

 Dias (2007) cita o instituto Akatu, uma ONG que possui como missão disseminar um 

comportamento responsável entre os consumidores brasileiros, que realizou uma pesquisa 

onde mostra que “está aumentando o número de consumidores que cobram das empresas um 

papel que vai alem do simples cumprimento das leis”  (DIAS, 2007, p.33). 

 Contudo, Gomes (2006, p.160) afirma que “ecologia e industrialização são 

praticamente questões antagônicas”, pois na prática essa junção é um tanto difícil. No discurso 

publicitário essa associação é conveniente, mas a incerteza está na realidade dessa união, se é 

penas fachada, voltada a interesses comerciais, ou trata-se de um real plano de boas intenções 

para o futuro promissor da sociedade. 

 Reforçando esse mesmo pensamento, Karkotli e Aragão (2004) explanam que as 

empresas, sobre as práticas de responsabilidade social, devem apresentar a certeza de que a 

exercem seu papel interativo na sociedade na qual se encontram. Os autores afirmam ainda 

que, infelizmente, as empresas o fazem de maneira errada, buscando uma imagem positiva 

criada e projetada na sociedade para se salientar das demais concorrentes.  

Ou seja, as empresas podem usar a temática ambiental como maneira de persuadir o 

consumidor, mas devem fazê-lo somente se esse discurso está fundamentado em um 

comportamento. Segundo Hollerbach e Negrini (2008, p.215), cabe à publicidade ambiental 

evidenciar “de forma sedutora e persuasiva, os produtos que levam a rotulagem de ‘verdes’ ou 

‘ambientalmente responsáveis’, cumprindo assim sua práxis eminente mercadológica”. 

Contudo, quando o público-alvo de uma campanha publicitária com a temática 

ambiental é composto por crianças, outros fatores devem ser levados em consideração, já que 

se trata de uma audiência especial. Sobre este assunto é importante ressaltar os cuidados que a 

publicidade voltada para as crianças deve ter. 
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4.2 O DISCURSO PUBLICITÁRIO VOLTADO PARA AS CRIANÇAS 

 

As crianças são um alvo frequente e geram situações contraditórias na publicidade.  O 

Instituo Alana, por exemplo, criou o Projeto Criança e Consumo, que combate:  

  
qualquer tipo de comunicação mercadológica dirigida às crianças por entender que os 
danos causados pela lógica insustentável do consumo irracional podem ser 
minorados e evitados, se efetivamente a infância for preservada em sua essência 
como o tempo indispensável e fundamental para a formação da cidadania. Indivíduos 
conscientes e responsáveis são a base de uma sociedade mais justa e fraterna, que 
tenha a qualidade de vida não apenas como um conceito a ser perseguido, mas uma 
prática a ser vivida (INSTITUTO ALANA, 2010). 

 

Assim, buscando evitar a proibição legal da propaganda voltada para o público infantil, 

o mercado publicitário dedicou atenção especial a esta questão, em seu Código de 

Autorregulamentação Publicitária, na Seção 11, artigo 37 – Crianças e Jovens:  

 
Quando os produtos forem destinados ao consumo por crianças e adolescentes, seus 
anúncios deverão: 
a. procurar contribuir para o desenvolvimento positivo das relações entre pais e 
filhos, alunos e professores, e demais relacionamentos que envolvam o público-alvo; 
b. respeitar a dignidade, ingenuidade, credulidade, inexperiência e o sentimento de 
lealdade do público-alvo; 
c. dar atenção especial às características psicológicas do público-alvo, presumida sua 
menor capacidade de discernimento; 
d. obedecer a cuidados tais que evitem eventuais distorções psicológicas nos 
modelos publicitários e no público-alvo; 
e. abster-se de estimular comportamentos socialmente condenáveis (CONAR, 2002). 

 

 Os anúncios publicitários denunciados são julgados pelo Conselho de Ética da 

instituição e há espaço para que o denunciado possa apresentar sua defesa. Se a denúncia for 

julgada procedente, o CONAR recomenda alteração ou suspensão do anúncio. Mas mesmo 

com as diversas normas de autorregulamentação para a publicidade voltada ao público infantil, 

algumas empresas ainda veiculam suas propagandas fora do padrão, porque sabem que a 

criança é importante na fidelização da marca e que ela tem grande influência sobre as compras 

da família (site ALANA, 2010).  

Esta influência do público infantil no consumo familiar é recente:  
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Antigamente, o mercado não via “valor econômico” na criança; posteriormente, 
passou a percebê-la como influenciadora do adulto no ato de compra e, hoje, a 
compreende como um consumidor e cliente. Um fator que fomenta este fenômeno é 
o novo modelo familiar – não nuclear ou provinciano: ociosidade da criança em 
demasia – quando não, o tempo é consumido com serviços de esportes e lazer –, a 
criação terceirizada dos filhos, redução da prole e consequente aumento da renda 
familiar (FORTALEZA, MACIEL e SOUZA, 2009, p.27). 

 

Além disso, Sampaio (2009) afirma que a publicidade investe no uso da imagem 

infantil para sensibilizar tanto a criança quanto o adulto. Uma forma recorrente usada pelas 

empresas de fazer com que a criança envolva-se cada vez mais com a marca e permaneça por 

mais tempo em contato com ela, segundo Sampaio (2009), são os joguinhos nos sites dos 

produtos, pois a criança não sabe que está sendo exposta às mensagens comerciais pela falta 

de um limite entre o jogo e a mensagem publicitária. 

Outro fator que contribuiu para a evolução da participação infantil no consumo 

familiar é a televisão. Sobre a relação da criança com a televisão, Fragoso (2009) afirma que 

esta se tornou um dos meios com maior participação na vida da criança e consequentemente, o 

local onde ela mais procura por diversão e conhecimento. Existe muita publicidade atrelada 

aos desenhos animados e aos programas infantis, e dependendo da idade da criança, por 

muitas vezes ela não consegue distinguir entre o programa de TV e a propaganda.  

Fragoso (2009) alega que, através dessa vulnerabilidade das crianças, muitas 

mensagens publicitárias se tornam abusivas, desrespeitando a adequação dos processos de 

desenvolvimento infantil. Essa falta de ética por parte dos anunciantes pode acarretar, segundo 

o autor, um excesso de consumo, gerando problemas econômicos e até de saúde, incluindo-se 

também, como um dos resultados, a obesidade infantil. Neste casos, deve-se acionar o 

Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária para supervisionar as mensagens 

publicitárias através da participação voluntária dos profissionais da área e do Conselho de 

Ética da Publicidade.  

Sobre a relação entre o consumo e o público infantil, a TNS interscience6 empresa 

especializada em pesquisas de mercado, realizou uma pesquisa chamada “Kids Power – A 

Influência das Crianças no Consumo”. A pesquisa analisou mães e filhos de 3 a 9 anos em 

                                                
6A TNS é a maior empresa de pesquisa de mercado customizada do mundo. Especializada em prover insights e 
orientações para auxiliar seus clientes na tomada de decisões. Disponível em  
http://www.interscience.com.br/empresa.asp 
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agosto de 2007 na América Latina. A pesquisa concluiu que 83% das mães admitem que o que 

faz com que seus filhos peçam por uma determinada marca é a publicidade, 72% quando há 

um personagem e 38% quando oferece jogos ou brindes. 

Sampaio (2009, p.15) afirma que os programas infantis nas emissoras fechadas se 

transformaram em vitrines para os produtos, negligenciando o Código Constitucional do 

Artigo 221 “que prevê a preferência às finalidades educativas, artísticas, culturais e 

informativas nas programações de radio e TV”. Os personagens e apresentadores da televisão, 

por meio da política de licenciamento, acompanham as crianças durante suas refeições, em 

achocolatados e cereais, na escola através dos cadernos e mochilas, no lazer, em fast foods e 

patrocínios de eventos culturais e esportivos, assim como também no seu vestuário 

(SAMPAIO, 2009). Ou seja, hoje em dia as crianças são alvo da publicidades desde que 

levantam, até a hora de dormir, e isso faz com que elas se tornem grandes consumidores, um 

novo nicho com muita força para a publicidade investir.  

Contudo, a pesquisa da TNS Interscience alerta que, apesar das oportunidades de se 

comunicar diretamente às crianças, não se pode esquecer que onde tem uma criança tem 

sempre um adulto, e que este decide por ela. No critério de compras, as mães, segundo a 

pesquisa, decidem em função de valores nutricionais, saúde, oferta, duração, utilidade, preço e 

imagem de marca. Já as crianças, escolhem pelo gosto, emoção e imagem da marca (onde 

percebem diversão, moda ou aceitação). Se adicionado um personagem à marca do produto, a 

probabilidade da criança escolher sua marca é de 98%. 

A pesquisa demonstrou ainda, um dado interessante quanto à relação da criança com o 

meio ambiente: no Brasil, 74% das crianças entre 3 a 9 anos se preocupam com esse tema. O 

local onde se informam sobre este assunto é na escola - 90%, na televisão - 86%, e na internet 

- 49%. Este nível de preocupação das crianças com o meio ambiente e a crescente influência 

delas no consumo, acaba direcionando as empresas na forma de se posicionar e se comunicar 

às crianças e suas famílias. 
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5 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso que, segundo Michel (2005), visa 

entender certos fatos sociais. Trata-se de uma técnica de pesquisa que estuda uma empresa 

específica com o objetivo de compreendê-la. Ou seja: 

 
Caracteriza-se por exigir um estudo aprofundado, qualitativo, no qual se procura 
reunir o maior número de informações, utilizando-se variadas técnicas de coletas de 
dados, com o objetivo de apreender todas as variáveis da unidade analisada e 
concluir, indutivamente, sobre as questões propostas na escolha da unidade de 
análise (MICHEL, 2005, p.53).   

 

  Segundo Yin (2005, p.20), “o estudo de caso permite uma investigação para se 

preservar as características holísticas e significativas dos acontecimentos da vida real – tais 

como [...] processos organizacionais e administrativos”. Assim, representa um método 

pertinente para analisar a comunicação de uma empresa, conforme os objetivos propostos. 

Já a técnica de análise de dados escolhida foi a análise de conteúdo, que busca inferir a 

expressão dos contextos, e o apelo desses contextos, através da reconstrução de representações 

(BAUER e GASKELL, 2003). Os autores descrevem os procedimentos da análise de conteúdo 

como uma forma de reconstruir representações em duas dimensões principais: a sintática e a 

semântica: 
 

Procedimentos sintáticos enfocam os transmissores de sinais e suas inter-relações. A 
sintaxe descreve os meios de expressão e influência – como algo é dito ou escrito. A 
freqüência das palavras e sua ordenação, o vocabulário, os tipos de palavras e as 
características gramaticais e estilísticas são indicadores de uma fonte e da 
probabilidade de influência sobre alguma audiência. O freqüente emprego de uma 
forma de palavras que não é comum pode identificar um provável autor e 
determinado vocabulário pode indicar um tipo provável de público (BAUER e 
GASKELL, 2003, p.192). 

 

  Sob a visão de Bardin (2007, p. 38), a análise de conteúdo “procura conhecer aquilo 

que está por trás das palavras [...] é uma busca de outras realidades através das mensagens” e 

exige uma etapa quantitativa e outra qualitativa. Segundo a proposta desta autora, a análise de 

conteúdo inicia-se pela etapa chamada de pré-análise, que “é a fase de organização 

propriamente dita. Corresponde a um período de intuições, mas tem por objetivo tornar 

operacionais e sistematizar as ideias iniciais, de maneira a conduzir a um esquema preciso do 
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desenvolvimento das operações sucessivas, num plano de análise” (BARDIN, 2007, p.89). 

Essa primeira parte, segundo a autora, possui três missões: escolher os documentos para a 

análise, formular as hipóteses e os objetivos e elaborar indicadores para fundamentar a 

interpretação final. 

A segunda parte da análise de conteúdo segundo Bardin (2008) é a codificação, que:  

 
corresponde a uma transformação, dos dados em bruto do texto, transformação esta 
que, por recorte, agregação e enumeração, permite atingir uma representação do 
conteúdo, ou da sua expressão susceptível de esclarecer o analista acerca das 
características do texto, que podem servir de índice (BARDIN, 2008, p.97). 

 

Segundo Bardin (2007, p.111), a terceira parte da análise de conteúdo é a 

categorização, que é “uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 

conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero 

(analogia)”. As categorias reúnem grupos de elementos com um nome indeterminado para 

agrupar caracteres comuns do mesmo meio (BARDIN, 2007). 

Ou seja, é o tratamento dos resultados obtidos e interpretação, quando, segundo Barros 

e Duarte (2008, p.290), “os resultados brutos são tratados de maneira a serem significativos e 

válidos. Operações estatísticas (quando for o caso) permitem estabelecer quadros de 

resultados, diagramas, figuras e modelos. A partir desses resultados, o analista pode então 

propor inferências”.     

Por fim, a quarta parte da pesquisa sob o pensamento de Bardin (2007) é a inferência. 

Segundo Barros e Duarte (2008, p.298), a inferência caracteriza-se como “o momento mais 

fértil da análise de conteúdo, estando centrado nos aspectos implícitos da mensagem 

analisada”. Neste momento, a leitura realizada pelo analista de conteúdo busca evidenciar o 

significado que encontra-se em segundo plano.  

Assim, a empresa estudada foi a fabricante de laticínios Danone, e o objeto de estudo 

restringe-se à comunicação desta empresa, mais especificadamente, o discurso publicitário – 

Campanha Danoninho para Plantar e o discurso institucional disponível no site 

www.danone.br. Estas duas unidades de análise, segundo Bardin (2007, p.90), correspondem 

ao corpus do estudo, que “é o conjunto dos documentos tidos em conta para serem submetidos 

aos procedimentos analíticos”. 
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 A Danone lançou no mês de maio de 2010 uma edição limitada do seu tradicional 

produto infantil Danoninho, um queijo do tipo petit suisse sabor morango, com o objetivo de 

incentivar a experiência e a educação ecológica das crianças, e ainda ajudar no reflorestamento 

da Mata Atlântica: o Danoninho para Plantar. A Young&Rubicam, agência responsável pela 

campanha publicitária do produto, criou dois filmes com veiculação nos canais de TV aberta e 

a cabo como parte da divulgação do produto e da ação socioambiental, que compõe a amostra 

estudada. A diferença entre os dois filmes está na abordagem: um com elementos do universo 

infantil e outro narrado sob o ponto de vista da mãe.  

A etapa quantitativa foi contemplada a partir do estabelecimento de categorias de 

análise. Averiguou-se a utilização da temática ambiental na campanha do produto “Danoninho 

para Plantar” através da análise do conteúdo dos filmes publicitários em comparação com o 

discurso da empresa apresentado em seu site.  

Para atingir os objetivos do projeto de comparar o discurso publicitário com o discurso 

institucional da empresa, foi analisada a coerência entre a temática da campanha em questão e 

as informações sobre as práticas da empresa disponíveis no site, sua missão, visão, princípios, 

valores e ações para detectar se a presença do discurso ambiental é apenas recurso de 

persuasão ou se realmente a empresa divulga ter uma real preocupação socioambiental. 

Como o corpus da pesquisa trata-se de material verbal e não verbal, as unidades de 

análise foram separadas também desta forma. Assim, foram definidas as 3 categorias de 

análise do material, cujas evidências da presença foram reunidas da seguinte forma: categoria 

meio ambiente, que engloba palavras relacionadas como: plantar, planeta, sustentabilidade, 

etc; categoria responsabilidade social, englobando palavras como: responsabilidade, 

humanismo; e  categoria ética, que engloba palavras como moralmente responsável. Após 

analisadas a campanha e o site, os resultados foram comparados para possibilitar a construção 

de inferências. 
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6 ESTUDO DO CASO DANONE 

 

 

6.1 PERFIL DA EMPRESA DANONE 

 

No Brasil, a Danone iniciou suas atividades em 1970, lançando o primeiro iogurte com 

polpa de frutas. Nove meses após o lançamento, a produção de iogurtes aumentou de 6 mil 

para 24 mil potes por hora. Em pouco tempo, ampliou sua linha de produtos, lançando novas 

versões do iogurte e inovando com o Petit Suisse Danoninho, o iogurte para beber Dan’Up, a 

sobremesa láctea cremosa Danette, o iogurte Light Corpus e o Activia.  

Em dezembro de 2000, a Danone adquiriu a marca Paulista, fazendo com que a 

Danone consolidasse a sua posição no mercado de produtos lácteos frescos. Hoje, a empresa 

opera por meio de uma fábrica localizada em Poços de Caldas (MG), tendo vários escritórios 

espalhados pelo Brasil e sua matriz em São Paulo. 

Segundo o site da Danone7,  
 

o Grupo Danone é uma empresa multinacional de origem francesa, líder mundial em 
produtos lácteos frescos, vice-líder em águas, nutrição infantil e hospitalar. Presente 
em mais de 120 países, o grupo conta com aproximadamente 90 mil colaboradores 
em todo o mundo. Segundo a consultoria britânica InterBrands, a marca Danone está 
avaliada em US$ 4,48 bilhões, ocupando a posição de número 63 no ranking das 
marcas mais valiosas do mundo (DANONE, 2010, n/d).  
 

Ela também, se compromete com a qualidade nutricional de seus produtos e investe 

permanentemente em pesquisa e desenvolvimento, tendo como missão: “levar saúde e nutrição 

para o maior número de pessoas” (site DANONE, 2010, n/d). 

De acordo com o site, a Danone busca promover e incentivar cada vez mais hábitos de 

vida saudáveis e uma alimentação equilibrada. A empresa também desenvolveu uma série de 

programas, como a Copa das Nações Danone, reconhecida pela FIFA (campeonato de futebol 

para crianças entre 8 e 12 anos), e o estudo Nutri-Brasil Infância, que é uma radiografia sobre 

as condições nutricionais da criança brasileira. 

Com o intuito de reforçar publicamente os valores da empresa e a preocupação que tem 

                                                
7 Disponível em http://www.danone.com.br. 
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com seus consumidores, a Danone Brasil ratificou voluntariamente o Compromisso Público 

relativo à comunicação dirigida ao público infantil. A adesão a esse Compromisso Público, 

encontrada em seu site, significa que toda publicidade dirigida aos meios de comunicação de 

massa com maior audiência para crianças entre 3 e 12 anos: 

 
seja desenvolvida para produtos cujo perfil nutricional atendam os critérios 
nutricionais do sistema The FoodProfiler8, e também a recomendações estabelecidas 
pelo Guia Alimentar para a População Brasileira (Ministério da Saúde). Para os 
produtos que não se enquadrem nos critérios acima mencionados, a Danone Brasil 
esclarece que: não anuncia em intervalos comerciais de TV ou Rádio durante 
períodos do dia e da noite quando as audiências forem 50% ou mais formadas por 
crianças com menos de 12 anos, tampouco na Internet e em veículos de comunicação 
impressos majoritariamente voltados para crianças dessa faixa etária; não pratica 
distribuição de produtos em escolas, a menos que seja solicitada pela instituição de 
ensino ou para fins educativos ou esportivos; não anuncia em rádio e TV com 
personagens reais ou ficcionais de desenhos animados, HQs, programas de TV ou 
personagens literários; não motiva hábitos pouco saudáveis como o consumo 
exagerado e a não prática de atividades físicas; não minimiza ou desvaloriza a 
autoridade de pais ou responsáveis (SITE DANONE, 2010, s/d). 

 

Isso manifesta a preocupação que a Danone demonstra ter em relação ao público 

infantil. Por outro, a empresa reconhece que a publicidade voltada para o público infantil deve 

ter restrições.  

 
 
6.2 CAMPANHA DANONINHO PARA PLANTAR 

 

Danoninho é uma marca de nutrição infantil da Danone. A empresa afirma que os 

produtos da linha são enriquecidos com Cálcio, Ferro, Zinco, Fósforo e Vitaminas para 

complementar a alimentação das crianças de idade pré- escolares. 

                                                
8 Segundo o site da Danone, The FoodProfiler é uma metodologia de avaliação da qualidade nutricional dos 
alimentos com base em uma adaptação do sistema proposto pelo Nutrimap, adequado às condições nutricionais 
das crianças brasileiras identificadas pelo estudo NutriBrasil Infância. Os alimentos são avaliados de acordo com 
seu potencial para equilibrar ou desequilibrar a dieta, tendo em vista tanto as recomendações nutricionais, quanto 
a realidade do consumo dos alimentos. Disponibilizado de uma forma fácil e de rápida utilização, o Food Profiler, 
quando avalia um determinado alimento, retorna uma resposta direta, da seguinte forma: este alimento se adequa 
a uma dieta equilibrada, ou no caso contrário, este alimento não se adequa a uma dieta equilibrada. Neste caso 
explica quais os fatores que motivaram tal classificação, permitindo que sejam feitas opções nutricionalmente 
apropriadas(SITE DANONE, 2010, n/d). 
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A agência de publicidade responsável pela criação da campanha foi a Yung&Rubican. 

A criação é de Paulo Monteiro, Luiz Haruo e Mariangela Silvani, com direção de criação de 

Marco Versolato e Mariangela Silvani. Segundo o site do Danoninho, o objetivo principal da 

campanha Danoninho Para Plantar é: “incentivar a experiência e a educação ecológica das 

crianças e ainda ajudar no reflorestamento da Mata Atlântica”. Assim, caracteriza-se como 

uma campanha institucional, com a temática da responsabilidade social, segundo a visão de 

Kunsh (2003). 

A campanha é dividida em três etapas: 1ª) brincando de plantar a semente no potinho; 

2ª) plantando sua árvore virtual no site www.danoninho.com.br/florestadodino; e 3ª) ajudando 

a reflorestar a Mata Atlântica.  

A primeira etapa, consta de um sache, acoplado ao produto Danoninho, com 8 

sementes de flores e hortaliças para que as crianças possam plantar e cuidar de uma planta 

real. O pacote contém instruções de como plantar no próprio potinho de Danoninho. A 

segunda etapa caracteriza-se uma interação do consumidor através da internet. No portal da 

campanha, mais precisamente na “Floresta do Dino”, através de um código exclusivo anexado 

à embalagem do produto, permite-se ao internauta escolher o tipo de árvore virtual, entre 

espécies da Mata Atlântica, que prefere plantar e cultivar, “regando-a” diariamente para que 

cresça, ou seja acessando o site. Na terceira etapa, cada árvore virtual plantada, quando chega 

a sua fase adulta (levando 4 dias sendo “regada” no site todos os dias) representa um metro 

quadrado de reflorestamento da Mata Atlântica, conforme explicação do site: 

 
a DANONE compromete-se a reflorestar, em parceria com o Instituo de Pesquisas 
Ecológicas - IPE, no mínimo 10 hectares (10.000 m2) de Mata Atlântica. Vale dizer, 
portanto, que, ainda que não sejam criadas no site de Danoninho árvores virtuais 
suficientes para atingir o plantio de 10 hectares de mata nativa, a DANONE 
compromete-se a plantar a referida quantidade. Da mesma forma, a DANONE 
compromete-se a reflorestar, em parceria com o IPÊ, o limite máximo de 21,42 
hectares (214.200 m2) de Mata Atlântica, ainda que a quantidade de árvores virtuais 
supere essa metragem (SITE DANONE, 2010, n/d).  

 

 O Instituto de Pesquisas Ecológicas - IPÊ é uma organização não-governamental que 

trabalha para proteger os animais e as florestas do Brasil plantando espécies nativas em locais 

que já foram desmatados. Hoje, o Instituto é considerado uma das maiores ONGs ambientais 

do Brasil (IPÊ, 2010, n/d).  
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Ao ler o regulamento, fica claro que não é a própria Danone que vai plantar e sim o 

Instituto IPÊ. “As árvores serão plantadas pelo IPÊ em Nazaré Paulista, região de Mata 

Atlântica, onde o Instituto possui alguns dos seus projetos de pesquisa, educação ambiental e 

geração de renda para a conservação da biodiversidade” (SITE DANONE, 2010, n/d). O 

regulamento afirma, ainda, que as árvores serão plantadas e mantidas por 30 meses pelo IPÊ. 

Para a divulgação da campanha “Danoninho para Plantar” foram criados dois filmes 

com a finalidade de mostrar a importância da conscientização ambiental na infância. O filme 

“Eco Kids” marca o retorno do personagem Dino – através de recursos de animação - ao 

universo infantil, no qual ele convida as crianças a plantarem sementes no potinho e também 

uma árvore virtual no site. Já o filme “Eco Mães” traz uma mãe como protagonista contando 

que o produto sempre ajudou a cuidar da saúde das crianças e, agora, ajuda também a cuidar 

da saúde do planeta. No encerramento, a mãe destaca: “Danoninho. Plante hoje. Seu filho vai 

colher amanhã”. 

 

 

6.3 RESULTADOS E ANÁLISE 

 
Conforme proposto por Bardin (2007), iniciou-se a análise pela etapa chamada de pré-

análise, planejando o trabalho a ser elaborado, procurando sistematizar as ideias iniciais e 

explorar o corpus: o site da empresa e os dois filmes publicitários da campanha Danoninho 

para Plantar. As unidades de análise foram divididas de duas formas, segundo a natureza 

verbal (texto falado ou escrito) e não-verbal (imagem). A seguir, iniciou-se o trabalho de 

análise deste corpus buscando identificar evidências das categorias de análise, a saber: meio 

ambiente, responsabilidade social e ética. 

 

6.3.1 Análise do site 

 

No conteúdo do site foi verificada a presença, frequência e localização (primeira 

página, após 1 clique e após 2 cliques) das categorias, conforme a Tabela 1. Para a construção 

da tabela, foram reunidas palavras (discurso verbal) e imagens (discurso não-verbal) por 

semelhança semântica, em cada uma das categorias, a saber: meio ambiente, responsabilidade 
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social e ética. Por exemplo, na categoria responsabilidade social foram contabilizadas a 

palavra qualidade de vida e a imagem de uma criança sorrindo e comendo uma maçã. 

 

Tabela 2 – Frequência das categorias analisadas no site – Números absolutos 

Unidade de 

análise 

Categorias/Localização Página 

inicial 

após 1 

clique 

após 2 

cliques 

Total 

Meio ambiente  2 16 32 50 
Responsabilidade social  1 12 28 41 

Verbal 

Ética  0 0 4 4 
Meio ambiente  0 1 1 2 
Responsabilidade social  2 4 0 6 

Não verbal 

Ética  0 0 0 0 
 

A partir das informações da Tabela 2, percebe-se que, na unidade de análise verbal, a 

categoria meio ambiente, principal apelo persuasivo da propaganda do “Danoninho para 

plantar”, aparece logo na página inicial, no menu principal intitulado sustentabilidade e em 

uma animação em flash onde consta como um dos valores da empresa. Após um clique, 

novamente encontra-se a mesma categoria distribuída entre os textos dos diferentes submenus, 

contemplando dezesseis aparições. Após 2 cliques, novamente a categoria encontra-se por 

praticamente todos os textos distribuídos entre os vários atalhos, sendo vista por trinta e duas 

vezes. Assim, a categoria meio ambiente, na unidade de análise verbal, totaliza cinqüenta  

visualizações. 

Quanto à unidade de análise não verbal da empresa, a categoria meio ambiente, foi 

constatada apenas duas vezes, uma no primeiro clique, através da logomarca do programa de 

sustentabilidade da empresa, e no segundo clique, por meio da logomarca do programa 

“Pegada Ecológica” da Danone, que segundo o site, tem como objetivo a redução de emissão 

de carbono (C0²).  

Já a categoria responsabilidade social, sob o ponto de vista verbal, aparece na primeira 

página uma vez, também em flash, como sendo um dos valores da empresa. Após o primeiro 

clique, a categoria aparece mais oito vezes durante a navegação no site. Na unidade de análise 

não verbal, esta categoria foi encontrada duas vezes logo na primeira página, através da 

imagem de pessoas uniformizadas como médicos, demonstrando a intenção da empresa em se 
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mostrar preocupada com a saúde de seus consumidores e através de uma família reunida em 

volta de uma mesa, se alimentando de frutas e cereais, demonstrando a intenção da empresa 

em promover uma alimentação saudável e o convívio em família. No segundo clique, a 

categoria aparece mais quatro vezes: uma criança comendo uma maçã, e outra comendo uma 

melancia, novamente a imagem dos médicos e a foto de um laboratório de análises químicas, 

que demonstra a intenção da empresa em se mostrar preocupada com a saúde dos 

consumidores. Totalizando assim, seis visualizações.  

A terceira e última categoria analisada foi ética, que foi pouco apresentada durante a 

navegação no site. Na unidade verbal, não foi encontrada na primeira página, nem no primeiro 

clique, aparecendo apenas no segundo clique, sendo vista por quatro vezes. Já na unidade não 

verbal, essa categoria não é encontrada nenhuma vez durante a navegação no site. 

Para ilustrar a análise e demonstrar a presença de algumas dessas categorias, três 

páginas do site são reproduzidas a seguir:  

 

Figura 1 – Página inicial do site da Danone 

 
Fonte: www.danone.com.br  
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A análise das tabelas permite interpretar os dados, para que se tornem significativos e 

possibilitem a construção de inferências. Nesse sentido, percebe-se a importância da categoria 

meio ambiente, a partir da presença do termo sustentabilidade, que aparece no menu principal, 

conforme a figura 1.  Acessando este atalho, chega-se a outra janela que, enfoca a categoria 

responsabilidade social, a partir das seguintes palavras do fundador e ex-presidente do Grupo 

Danone, Antonie Riboud, proferidas em 1972: 

 
Responsabilidade Corporativa9 não termina nos portões da fábrica ou nas portas 
dos escritórios. Os empregos e negócios criados são parte central da vida dos 
empregados, e a energia e matéria prima que nós consumimos mudam nosso planeta. 
Opinião publica existe para lembrar-nos da nossa responsabilidade no mundo 
industrializado de hoje. 

 
 
Figura 2 – Site Danone - Menu Sustentabilidade 

  

 
Fonte: www.danone.com.br 
 

O conteúdo do menu Sustentabilidade ilustra um breve histórico sobre a preocupação 
                                                
9 As palavras que foram contadas em alguma categoria estão grifadas nas citações retiradas no site. 
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da empresa com a responsabilidade social, com destaque para o modo de fazer negócio da 
Danone chamado “projeto duplo - performance econômica e atenção as pessoas”. Este 
modelo de gestão, segundo o site, fez com que a Danone procurasse um desenvolvimento 
sustentável, focando no respeito pelo meio ambiente e pela sociedade, a fim de conquistar a 
confiança do consumidor:  

 
Em 2001, grupo passou a utilizar ferramentas de avaliação comum para todas as 
unidades da Danone no mundo, capacitando times em todos os países para incluir a 
preocupação com Desenvolvimento Sustentável na estratégia do dia a dia. Estas 
ferramentas evoluíram e possibilitou à Danone a criação de duas oportunidades para 
negócio da companhia: defender a reputação do Grupo e encorajar a inovação social. 
Baseado nesses dois pilares bem definidos, Fundamentos e Inovação Social, o 
Grupo Danone criou o Danone Way Fundamentals, onde se obteve como resultado 
principal um maior rigor de controle em todas as ações, buscando sempre a 
excelência nas ações de responsabilidade social e respeito ao meio ambiente. 

 

Esta página do site está ilustrada com duas fotos: uma do fundador da empresa e outra 

de uma criança afrodescendente comendo uma maçã. Além das fotos, há o logotipo Danone 

Sustentabilidade, em que estão desenhadas três pessoas em movimento. O menino comendo 

uma maçã transmite uma sensação de saúde, alimentação saudável, sendo, portanto, contado 

na categoria responsabilidade social. No lado esquerdo do site encontra-se um menu com dois 

itens: Fundamentos e Inovação Social. No item Fundamentos, há um breve resumo sobre o 

que é e o que significa o Danone Way Fundamentals: 
 

O Danone Way Fundamentals foi elaborado com base em dois pilares bem definidos. 
O primeiro pilar é constituído pelos fundamentos; estes são concretos, com 
resultados mensuráveis e possíveis de serem quantificados e neste ponto não há 
discussão, os fundamentos devem ser respeitados. O segundo pilar é baseado no que 
chamamos de Danone Supporting Life (inovação social), baseado em ações 
inovadoras que buscam melhorias constantes e é neste pilar que temos o diferencial 
Danone. Tudo isso foi desenvolvido para que cada ação que a Danone tome seja com 
ética e respeito à sociedade e ao meio ambiente, pensando sempre adiante e 
garantindo a qualidade de vida para as gerações futuras. O DWF está dividido em 
5 temas principais e 16 itens que detalham melhor cada um dos temas. A partir do 
Danone Way Fundamentals, a empresa busca implementar aspectos de base social e 
de meio ambiente no negócio para garantir que os padrões do Grupo Danone sejam 
aplicados em todo lugar (SITE DANONE, 2010, n/d). 

 

Dentro do menu Fundamentos há um submenu intitulado Meio Ambiente, o qual inicia 
com a frase, em destaque: “Preserve o que é seu. Não espere que os outros façam por você. 
Faça a sua parte!” E conta também com um breve resumo sobre a importância do meio 
ambiente para a empresa: 
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O meio ambiente é parte fundamental do novo DWF, onde há uma busca constante 
de melhoria de processos industriais, redução do uso de recursos naturais e 
adaptação de toda cadeia de negócios para que ela seja cada vez menos agressiva a 
natureza. Buscando a harmonia e equilíbrio entre as suas atividades e o 
desenvolvimento socioambiental da comunidade, a Danone: protege a 
biodiversidade, através de ações fundamentadas com respeito à natureza e 
desenvolvimento sustentável; estabelece e aplica políticas, programas e 
procedimentos de proteção ambiental para toda a organização, como forma de 
assegurar a gestão integrada do meio ambiente; atua sempre em conformidade com 
a legislação vigente e com outros requisitos aplicáveis; mantém programas de 
formação pessoal, por meio de treinamentos específicos, visando a construção de 
uma força de trabalho de maneira profissional e moralmente responsável face ao 
meio ambiente; desenvolve trabalho contínuo de otimização de recursos, tendo em 
vista a redução de diversos itens, como água, geração de resíduos e energia, e 
aprimoramento de técnicas de reciclagem; gerenciamento dos resultados do setor 
industrial, onde cada processo é analisado a fundo para o levantamento de possíveis 
melhorias, visando a convivência harmoniosa com o ambiente e a prevenção da 
poluição; controle de riscos ambientais de todos os processos, sempre adotando 
medidas preventivas para que todo risco seja eliminado; controle severo na cadeia de 
produção e distribuição de matérias primas, garantindo que sempre estejamos 
tornando o processo mais eficiente possível, evitando assim os desperdícios. 

 

Figura 3 – site Danone – submenu ações corporativas 

 
Fonte: www.danone.com.br  

 

Neste submenu encontra-se o logotipo da Pegada Ecológica, que foi contabilizada na 



 
 

 
 

44 

categoria meio ambiente no modo não verbal. É digna de nota, ainda, a constatação de que, em 

todo o site pesquisado, não foi encontrada nenhuma identidade visual do Instituto ETHOS, 

sendo que no site do Instituto encontra-se a Danone como sendo uma das empresas 

cadastradas.  

Também não foram encontrados no site a visão da empresa analisada, que seria mais 

uma fonte para verificar a preocupação ou não da empresa com as categorias analisadas. Já os 

valores, contudo, aparecem logo na página inicial em animação flash: “Estar aberto para o 

Novo. Acreditar que podemos ir além. Respeitar o ambiente e as pessoas. Fazer parte da sua 

vida. Abertura, entusiasmo, humanismo e proximidade. Esses são os valores da Danone”. Com 

isso pode-se notar a preocupação da empresa com a responsabilidade socioambiental, 

demonstradas pela frase: Respeitar o ambiente e as pessoas. 

Vale a pena ressaltar a importância das cores utilizadas no site, e sobre isso Farina 

(1990, p.27) enfatiza que: “Sobre o indivíduo que recebe a comunicação visual, a cor exerce 

uma ação tríplice: a de impressionar, a de expressar e a de construir. E é construtiva, pois, 

tendo um significado próprio, tem valor de símbolo e capacidade, portanto, de construir uma 

linguagem que comunique uma ideia”. 

 As cores do site da empresa além do branco que pode significar limpeza, pureza, 

dignidade e harmonia, são predominantes os tons de azul, que vão do escuro, na parte superior 

do site; até o claro, na parte inferior. A cor azul segundo Farina (1990), pode representar 

através de uma associação afetiva, a verdade, a paz, a precaução, confiança e fidelidade. Nesse 

sentido o azul do site deseja apresentar significados profundos de confiança com o 

consumidor. Essa cor está de acordo com a temática do meio ambiente, segundo o autor, ao 

lembrar céu, águas tranqüilas, significando assim que o site também em relações a suas cores 

apresenta uma conotação ecológica. Contudo, o verde, que é a cor da natureza, segundo Farina 

(1990), é uma cor pouco utilizada no site. 
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6.3.2 Análise dos filmes publicitários 
 
 

Quanto à análise dos filmes publicitários que compõem a amostra, dividiram-se as 

unidades de análise também em verbal e não verbal. Contudo, outra divisão também coube 

nesta etapa, considerando os aspectos institucionais ou mercadológicos da campanha. Para 

ilustrar a análise e permitir a compreensão do leitor, foram feitos story boards dos dois filmes, 

apresentados a seguir. Lembrando que o filme 1 tem como púbico as crianças e o filme 2, as 

mães. 

Figura 4 – FILME 1 

  

 
Loc: Danoninho apresenta          Loc: Dino e as sementinhas.             
 

 
Crianças: Hummmm.                  Crianças: Dinoooooo.   Menina: Como? 
                                                     Dino: Vamos plantar?   Dino: Precisa de... 
     

 
Dino: terra,         Crianças rindo.             Dino: água,    
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Crianças rindo.       Dino: e Danoninho.                      Menino: o que? 
 

 
Dino: Esse aqui.       Dino: vem com semente...            Dino: surpresa. 
 

 
                                                                                                         Crianças: Olhaaaaaa. 
 

 
Dino: E aqui no site a gente        Dino: virtuais que ajudam           Loc: Chegou Danoninho pra 
pode plantar árvores...                 a reflorestar a mata atlântica.       plantar. 
 
 .                  
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Figura 5 – FILME 2 

 
Loc: Danone apresenta:                           Crianças: Olhaaaaa. 
Danoninho pra plantar. 
 

 
Mãe: Danoninho sempre             Mãe: agora ajuda a cuidar           Crianças rindo. 
ajudou a cuidar da saúde das       da saúde do planeta. 
crianças, 
 

 
Mãe: Chegou Danoninho            Menino: Vem com sementinha   Mãe: E a gente também  
pra plantar.         “supresa”.              ajuda a mata atlântica. Cada 
                                                                                                         código de embalagem que 
                                                 você coloca no site... 
  

 
Mãe:contribui com um metro Mãe:Danoninho, plante hoje 
quadrado de reflorestamento.                                                            seu filho vai colher amanhã. 
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Tabela 3 – Frequência das categorias nos filmes publicitários 

Unidades de análise Categorias Filme1 Filme2 Total 

Meio ambiente 10 8 18 
Responsabilidade social 0 0 0 

Verbal 

Ética  0 0 0 
Meio ambiente 9 7 16 
Responsabilidade social 0 0 0 

Não verbal 

Ética  0 0 0 
 

A partir da análise da tabela 3, percebe-se que as unidades verbais encontradas no 

filme 1 que evidenciam a presença da categoria meio ambiente são: sementinhas, semente, 

plantar (três vezes), terra, água, árvores, reflorestar, mata atlântica,  totalizando dez aparições. 

Já a unidade não verbal presente neste filme, é apresentada através do cenário, um quintal de 

uma casa cheia de plantas e árvores verdes e flores, que aparecem ao fundo durante todo o 

filme, além das aparições de terra, água e um cachorro, totalizando assim nove vezes. As 

outras duas categorias utilizadas para fazer a análise, não são encontradas durante o filme. 

Vale comentar que a cor verde é bem destacada no filme, estando presente durante 

praticamente o filme inteiro, que remete à natureza.  

Já o filme 2 apresenta, na forma verbal, oito palavras que remetem à categoria meio 

ambiente, são elas: plantar (duas vezes), planeta, sementinha, mata atlântica, reflorestamento, 

plante, colher. As outras duas categorias também não foram encontradas nesse filme.  

Tratando-se da unidade não verbal do filme 2, foram encontradas sete aparições que 

remetem à categoria meio ambiente, tais como: o quintal da casa cheia de flores, árvores e 

plantas verdes, vistas por várias vezes durante todo o comercial em diferentes formas, e a 

plantinha no pote de Danoninho. As outras categorias não foram representadas no filme. 

Por tratar-se de uma peça publicitária, também foi constatada a presença de aspectos 

do discurso publicitário persuasivo, segundo Gomes (2003) que são: a repetição do nome do 

produto, das qualidades deste produto (motivação) e dos benefícios oferecidos pelo produto 

(apelo). Além disso, no caso da unidade não verbal, também se considerou como aspecto 

persuasivo as imagens do produto sendo consumido. Quanto à análise desses aspectos no 

modo verbal é possível perceber a presença da repetição do nome do produto. Durante os 

trinta segundos do filme 1, a palavra Danoninho foi dita duas vezes pelo locutor logo no início 
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e no final do filme, e uma vez dita pelo personagem Dino. Já as qualidades do produto 

apareceram apenas em uma expressão das crianças, um som que representaria o sabor gostoso 

do Danoninho: “hummmm”. Quanto aos benefícios do produto apresentados no modo verbal 

percebe-se a possibilidade de: plantar uma semente no pote do Danoninho, brincar no site do 

Floresta do Dino e ajudar no reflorestamento da Mata Atlântica.  

No modo de análise não verbal do filme 1, repetição da imagem do produto aparece 

por inteiro, ou seja, na apresentação em que é comercializada, duas vezes, sendo uma 

mostrada pelo personagem Dino às crianças. Durante praticamente todo o comercial o potinho 

está aparecendo, sendo assim contabilizada como uma repetição da imagem parcial do produto 

sendo vista por sete vezes. Também é evidenciado no filme 1 a presença da imagem de ambas 

as crianças comendo o produto, totalizando três aparições. 

Já no filme 2, na unidade de análise verbal, a repetição do nome do produto foi 

evidenciada quatro vezes, sendo essa dita uma vez pelo locutor no início do filme e três vezes 

pela mãe. A qualidade do produto apontada no filme é evidenciada pela fala da mãe: 

“Danoninho sempre ajudou a cuidar da saúde das crianças.” Já os benefícios aparecem quando 

a mãe diz: “ajuda a cuidar da saúde do planeta”, e outra quando se fala do reflorestamento 

através do site do Danoninho. 

Na unidade de análise não verbal, a repetição da imagem do produto inteiro foi vista 

por quatro vezes, sendo dessas, três vezes mostrada pela mãe. A imagem parcial do produto 

foi evidenciada quatro vezes e a imagem das crianças comendo o produto foi vista apenas uma 

vez. Ressalta-se, ainda, que, em ambos os comerciais, a cor vermelha, predominante na 

embalagem do produto, também é usada constantemente durante os filmes. 

Para melhor visualização e compreensão desses dados, foi feita uma tabela.    

   

Tabela 4 – presença dos aspectos persuasivos nos filmes  

Unidades de análise Aspectos persuasivos Filme1 Filme2 Total 

Repetição do nome produto 3 4 7 
Qualidades do produto 1 1  2 

Verbal 

Benefícios oferecidos pelo produto 3 2  4 
Repetição da imagem do produto inteiro 2 4  6 
Repetição da imagem do produto parcial. 7 4 11 

Não verbal 

Crianças consumindo o produto. 3 1 4 
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A partir da análise da Tabela 4, pode-se perceber que, através desses filmes 

publicitários, a empresa tenta usar outra forma de convencer o consumidor a levar o produto, 

além das propriedades do mesmo. Ela tenta persuadir através dos aspectos socioambientais, 

tão discutidos pela sociedade ultimamente, como um benefício oferecido pelo produto. O 

produto em si não tem a ver com o meio ambiente, mas na propaganda pode-se notar a 

importância que é dada ao pote de Danoninho para poder plantar, ou seja, é dito que plantar é 

melhor e mais divertido se for no pote de Danoninho.  

Nos filmes, comprar Danoninho pode ser divertido, pois proporciona a possibilidade 

de acessar uma brincadeira junto com o personagem Dino no site do produto. A presença do 

personagem Dino e das crianças transforma o filme em uma forma de entretenimento, que 

também pode continuar em casa se comprado o produto, através das brincadeiras on-line.  

Assim, a criança pode fazer sua própria floresta virtual, ou “plantar” árvores na floresta virtual 

de seus amigos, o que só acessado através do código fornecido por cada embalagem do 

produto. Essas árvores devem ser regadas virtualmente todos os dias, durante quatro dias 

seguidos, para que assim elas cresçam e sejam plantadas realmente pelo instituto IPÊ. Ou seja, 

esses quatro dias são para a criança entrar mais em contato com a marca. 

Então, além de plantar de verdade no pote do Danoninho, a criança também pode 

brincar no site. No filme 1 isso é expressado como um benefício para as crianças, é mostrado 

como uma forma interativa e divertida de brincar, se comprado o produto.  

Outro aspecto a ser considerado foi a veiculação de filmes voltados para públicos 

diferentes. O perfil do consumidor de Danoninho são crianças entre 2 e 6 anos, contudo, 

sabendo que na hora da compra o decisor geralmente é a mãe, a Danone fez um filme 

publicitário voltado só para elas, explicando como funcionava a promoção e dando ênfase 

então, na parte de responsabilidade socioambiental do produto, onde coloca-se o código da 

embalagem no site e assim contribui-se para o reflorestamento da Mata Atlântica.  

Essa é uma nova maneira de encontrar motivos para comprar o produto, deixa-se de 

lado o principal motivo que seria a alimentação saudável e passa-se para um segundo, o de 

reflorestamento da Mata Atlântica. Então para as mães, a Danone expressou que além do 

Danoninho cuidar da saúde das crianças através da alimentação saudável, ela também se 

preocupa com a saúde do planeta. 
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Tabela 5 - Comparação entre o discurso publicitário e o discurso organizacional 

Categorias Discurso 
publicitário 

Discurso 
organizacional 

Total 

Meio ambiente 34 52 86 
Responsabilidade social 0 47 47 
Ética  0 4 4 

 

Através da análise da Tabela 5 percebe-se que a categoria meio ambiente é a mais 

frequente tanto no discurso publicitário quanto organizacional, contabilizando oitenta e seis 

aparições. Contudo, a categoria responsabilidade social, apesar de estar presente quarenta e 

sete vezes no discurso organizacional, não é encontrada no discurso publicitário, que enfoca a 

consciência ambiental sem fazer menção ao caráter socialmente responsável deste tema. 

 Já a categoria ética, que está atrelada ao tema da preservação do meio ambiente e da 

responsabilidade social, não é encontrada no discurso publicitário, tendo uma frequência 

muito baixa no discurso organizacional.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir da análise dos dados apresentados, conclui-se que a empresa Danone trabalha 

seu discurso publicitário com certa integração ao discurso organizacional, uma vez que o tema 

do meio ambiente abordado nos filmes também está presente em seu site. O tema é mais 

abordado no site da Danone, que predomina a característica verbal sobre a não verbal. Talvez 

isso se deva ao caráter institucional do site, que visa mais informar, através de palavras, ao 

contrário do discurso publicitário, que visa mais persuadir, através de imagens. 

 Além disso, por apresentar um submenu intitulado meio ambiente em seu site, pode-se 

notar que esse tema é relevante para a empresa. Tanto é importante para a Danone divulgar 

essa sua preocupação, que a empresa criou o programa chamado Danone Way Fundamentals, 

que busca implementar aspectos de base social e de preservação do meio ambiente para 

garantir que os padrões do Grupo Danone sejam aplicados em todas as empresas do mundo. 

Ou seja, o que a empresa anuncia nos filmes publicitários é também demonstrado no site, 

através de discurso verbal. 

Percebe-se que as categorias responsabilidade social e ética não são aspectos 

diretamente enfatizados pela empresa em seu discurso publicitário. Contudo, a presença dessas 

categorias pode ser considerada como implícita na temática da preservação do meio ambiente. 

Durante os dois filmes, por mais que a ênfase seja no meio ambiente, durante todo o 

comercial as crianças estão segurando o potinho do Danoninho ou comendo o iogurte e 

afirmando “como é gostoso e divertido comer e plantar no potinho”. Segundo a pesquisa da 

TNS interscience, a televisão e a internet são os meios mais procurados pelas crianças para 

diversão e informação, e a Danone uniu essas duas ferramentas para tentar captar a atenção 

máxima do seu público-alvo.  

Assim, percebe-se que, apesar de tratar-se de uma campanha com a temática ambiental, 

a mensagem dos filmes contém aspectos do discurso persuasivo, evidenciando a intenção de 

venda do produto. Isto se torna claro, pois, para poder plantar no pote do Danoninho e ajudar 

no reflorestamento da Mata Atlântica através do site, a primeira ação necessária é a compra do 

produto. Este aspecto demonstra que o caráter de comunicação institucional da temática da 

responsabilidade social é somado ao caráter de comunicação mercadológica, contendo 

aspectos persuasivos para seduzir o consumidor, sejam as crianças no primeiro filme, sejam as 
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mães no segundo filme.  

Assim, por um lado, a comunicação institucional está de acordo com a mercadológica, 

evidenciando sua integração. Tratando-se do discurso publicitário encontrado nos filmes e do 

organizacional, encontrado no site, no que tange a temática da responsabilidade social, 

realmente eles estão em coerência. O que há de mais relevante na propaganda, também é de 

muita importância para a empresa.  

Por outro lado, a empresa pode estar só ocultando, para as crianças, seu intuito final de 

venda, ou seja, a criança só vai poder se divertir plantando árvores através da compra do 

produto, como se isso não fosse possível sem a compra de Danoninho. 

Conclui-se, ainda, que os filmes publicitários utilizam-se da inocência do público 

infantil, apelando para os aspectos emocionais da criança, para que elas queiram comprar o 

produto buscando diversão e entretenimento através do plantio das sementinhas e do jogo 

online. Contudo, por tratar-se de um produto alimentício, esta decisão cabe aos pais e deveria 

ser racional, tomada em função de aspectos nutricionais do produto. Outro ponto negativo 

seria a busca pelo código das embalagens para acessar o site e poder plantar virtualmente as 

árvores e ajudar no reflorestamento, que poderia induzir a criança ao consumo excessivo de 

Danoninho, só para poder brincar no site. 

No filme 1, voltado para o público infantil, o personagem Dino, outra forma de 

persuadir as crianças, afirma que é preciso água, terra e Danoninho para plantar, ou seja, passa 

a ideia incorreta de que a plantação não pode ocorrer em qualquer potinho. Além disso, o 

filme se passa em um vasto quintal cheio de flores e árvores, então cabe a pergunta: porque 

plantar no potinho, se há terra disponível no quintal? 

Pode-se afirmar também que há uma incoerência nos filmes, que não deixam claro que 

não é a Danone que irá plantar as árvores, e sim o Instituto IPÊ, e que o instituto só cuidará 

das árvores durante três anos. Assim, não há garantias de que as árvores permanecerão 

plantadas e que não serão cortadas e sua madeira vendida, por exemplo. 

Por outro lado, a Danone poderia ter feito apenas um filme publicitário para vender seu 

produto, mas ela fez uma campanha com apelo ambiental, disponibilizando sementes para as 

crianças plantarem, e em parceria com o Instituto IPÊ, plantando árvores para o 

reflorestamento da Mata Atlântica. Isso de uma maneira ou outra incentiva as crianças a se 

importarem com o meio ambiente e a dar uma atenção especial a esse assunto. É uma forma de 
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estimular nas crianças essa vontade de cuidar do planeta, mostrando um caráter social e 

educativo da publicidade. Mas o importante seria que as crianças fossem conscientizadas de 

que é possível ser socialmente responsável e proteger o meio ambiente sem necessariamente 

comprar Danoninho.  

Talvez a empresa não devesse ter dado um enfoque neste assunto voltado para o 

público infantil, que ainda não tem muita noção em distinguir a publicidade dos seus desenhos 

animados e veiculado apenas o filme 2, voltado para as mães. Toda a propaganda voltada para 

a criança deve ser cuidadosamente produzida, para não se aproveitar da inocência e 

ingenuidade deste público. 

Outro enfoque que não é comentado pelo filme publicitário e pelo site é o descarte da 

embalagem após o crescimento da semente. O potinho de Danoninho é de plástico e leva de 

200 à 450 anos para se decompor10. Então, a Danone poderia mostrar-se mais socialmente 

responsável se fabricasse potinhos que fossem biodegradáveis. Isso iria fazer uma maior 

diferença na constituição de uma sociedade mais consciente. A ideia central dos filmes é de 

muita importância para o momento em que vive-se, onde depende-se da vontade de cada um 

em mudar o rumo do planeta, e nisso a Danone acertou, despertando nas crianças essa 

consciência ambiental. Contudo, por ser um público vulnerável, esta ação seria mais 

responsável se não estivesse atrelada a compra do produto.  

A pesquisa também permitiu o conhecimento da prática da responsabilidade social da 

empresa através do plantio das árvores como sendo terceirizada, ou seja, a empresa não planta 

nada, apenas repassa para o Instituto IPÊ. Isso a Danone não diz em seu discurso publicitário, 

ela apenas enfatiza a preocupação da empresa com o meio ambiente.  

Por não ser a empresa a plantar, isso pode levar ao entendimento de que a empresa faz 

isso porque recebe como recompensa a compra do produto pelas mães e crianças, ou seja, o 

lucro, e essa não é a essência da responsabilidade social.  

 Mesmo assim, a Danone desenvolve um discurso integrado, como Kunsh (2003) 

afirma que deve ser a comunicação de uma empresa. Contudo essa prática da responsabilidade 

social, como diz Bueno (2005), não deveria ser atrelada ao consumo, pois uma empresa 

realmente preocupada com a ética não visa o lucro antes da responsabilidade social. 

                                                
10 Disponível em http://www.redeambiente.org.br/Opiniao.asp?artigo=147. Acesso em 12 de novembro. 
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