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RESUMO 

 

Esse trabalho tem como principal objetivo analisar qual a imagem que as pessoas possuem do 

Grupo RBS, utilizando como material de apoio os comerciais institucionais “Playground” e 

“Gratidão”, nos quais fizeram parte da campanha comemorativa do aniversário dos 50 anos do 

Grupo. Os comercias foram exibidos para dois grupos pré-determinados, um deles formado por 

jovens entre 22 e 28 anos e o outro por pessoas que possuem idade entre 45 e 53 anos, para 

analisar as possíveis diferenças de visão entre as pessoas mais jovens e as pessoas que cresceram 

tendo contato com o Grupo RBS. Os comerciais apresentam a nova marca corporativa da empresa 

e o novo slogan “Comunicação é a nossa vida”.  

 

Palavras-chave: Marca, Grupo RBS e recepção.  

 

 

ABSTRACT 

This work aims to analyze what image people has about RBS Group, using with support 

material the official Tv advertisements “Playground” and “Gratidão”, which celebrate the 

company 50th  anniversary. The Tv adverstisements were exibited by two pre determined 

groups, One is compound for young people about 22 and 28 years and the other is compound 

by  people about 45 and 53 years, to  analyze the possible different ideas between younger 

people and people that grew up in contact with RBS Group. The Tv adverstisements 

presented  the  company new corporative brand and the new slogan “communication is our 

life”. 

 

Key-words: Brand, RBS Group and reception. 
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INTRODUÇÃO 

 

A televisão brasileira possui uma característica especial, que é o cuidado que destina 

às suas produções comerciais, visando à propagação e à publicização de produtos, marcas, 

serviços ou idéias, para tentar persuadir os telespectadores. Sabe-se que os comerciais 

refletem gostos e interesses do público-alvo, ocorrendo uma troca nesse processo de produção 

e recepção das mensagens. Hall (2006), em seu artigo Codificação/Decodificação diz que os 

comunicadores codificam a mensagem através da linguagem e dos meios com o objetivo de 

atingir um determinado fim, e que os receptores decodificariam as mensagens de acordo com 

um padrão de significados estabelecidos por eles, ou seja, cada ser humano, de acordo com 

suas vivências, práticas sociais, classe social, idade e demais fatores decodifica a mensagem 

de uma maneira, diferentemente para cada subcultura.  

Sendo assim, vários fatores sociais, psicológicos e comportamentais contribuem no 

processo de recepção e de interpretação das mensagens, bem como aspectos que influenciam 

no momento da recepção, ou seja, se os receptores estão sozinhos, acompanhados, em casa, 

no trabalho, etc. 

Além desses fatores que rodeiam os consumidores e que determinam a maneira como 

irão decodificar as mensagens, outro aspecto importante, que também possui elevado grau de 

importância, é o momento da compra, pois os consumidores não adquirem somente um bem, 

e sim, um conjunto de fatores que estão agregados à marca. Muitos desses fatores 

(embalagem, identidade visual, publicidade e propaganda que envolve produtos/serviços) irão 

contribuir na construção da imagem da marca, sendo este, primordial para o presente trabalho. 

Através disto, será abordado um estudo sobre qual a imagem que as pessoas possuem 

do Grupo RBS, fazendo-se necessário resgatar alguns conceitos, tais como os Estudos 

culturais; Publicidade, Propaganda e Marca; Processo de recepção na televisão e Histórico do 

Grupo. Como material de apoio, serão utilizados dois comerciais institucionais da empresa, 

“Playground” e “Gratidão”, lançados no final do ano de 2007 e criados pela agência Matriz, 

em comemoração aos seus 50 anos de atuação.  

 O principal objetivo deste trabalho é observar, através da exibição dos comercias para 

grupos pré-determinados, qual a imagem que as pessoas possuem do Grupo RBS, fazendo 

posteriormente uma análise dos resultados, cruzando-os com a intenção que a Agência Matriz, 

representando o Grupo RBS, gostaria de transmitir aos telespectadores.   

O motivo de estudar a imagem que as pessoas têm ou irão formar sobre o Grupo RBS 

surge da necessidade de conhecimento que os profissionais da área da comunicação, 
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pesquisadores e as próprias empresas possuem da relação dos consumidores com a mídia. Os 

resultados poderão ser usados como fonte de consulta, para a criação de futuras campanhas, e 

assim, conseguir melhores resultados entre o Grupo RBS e a comunidade ou, aprimorar os 

resultados obtidos até o momento.  
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1. COMUNICAÇÃO E SOCIEDADE 

 

1.1  Teorias sobre a Comunicação 

 

Para compreender o processo de recepção das mensagens que as organizações emitem 

e da construção da imagem de suas marcas sob o olhar teórico dos Estudos Culturais, é 

preciso resgatar as pesquisas sobre a comunicação na sociedade de massa e a evolução dos 

meios pelos quais esses campos se entrelaçam. 

 Segundo Ferreira (2001) os termos cultura e meios de comunicação de massa surgiram 

no século XIX, quando várias transformações sociais e econômicas estavam ocorrendo, 

principalmente nos Estados Unidos da América (EUA) e na Europa. Em vários países da 

Europa, a população rural se deslocava para as cidades, boa parte dela se concentrando em 

espaços urbanos. Começam a surgir neste momento as organizações ditas de massa, tais como 

partidos e sindicatos com suas reivindicações coletivas. As novas maneiras de produzir 

riqueza na sociedade moderna passam a ser em torno da indústria e da técnica, caracterizando 

a sociedade moderna como industrializada; porém, uma técnica que cada vez mais necessitava 

de especialização da população para a realização das tarefas.  

O aspecto da especialização foi bastante marcado pela sociedade moderna, pelas 

funções sociais específicas. Por exemplo, “ele é um bom juiz, porém, não é um bom pai” 

(FERREIRA, 2001, p.102) são situações que retratam as mudanças que estavam ocorrendo, 

mudanças difíceis de serem aceitas de maneira tão radical por uma sociedade, até então, 

tradicional. Conseqüentemente ligado às especializações dos papéis sociais, surgiu o 

aparecimento das relações contratuais, ou seja, as pessoas ligavam suas obrigações a regras ou 

contratos, fazendo surgir a necessidade de obter diplomas universitários como prova de 

reconhecimento de suas habilidades técnicas. 

  Em uma época de profundas mudanças da sociedade antiga que estava tornando-se 

moderna, muitos estudos refletem sobre a desorganização social provocada pela Revolução 

Industrial. Boa parte desses estudos é focada no medo da desintegração social e na 

necessidade de uma organização social perene. É, então, na crítica da desintegração social da 

sociedade moderna que surge a formulação da sociedade de massa. Para exemplificar melhor 

o papel dos meios de comunicação na sociedade de massa, mostraremos de maneira breve 

algumas abordagens de estudos sobre este tema ao longo do século XX.  

Para Giovandro Ferreira (2001), a Teoria Hipodérmica surgida neste contexto é uma 

crítica à sociedade moderna e evidencia a vulnerabilidade dos indivíduos em relação aos 
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meios de comunicação e a sociedade. Essa teoria compara os indivíduos na sociedade aos 

tecidos do corpo humano, onde uma seringa injeta uma substância - no caso a informação - e 

todo o corpo social é atingido. O indivíduo ou o “homem massa”, perdendo seus vínculos 

primários com a sociedade em virtude da falência dessas instituições ou laços, fica em um 

estado de fragilidade e vulnerabilidade.  Uma vez isolado da sociedade e desprovido de 

cultura, segundo tais estudos, abre-se espaço para que entrem em cena os meios de 

comunicação, que, ao seu modo, irão inserir o indivíduo novamente na sociedade. Os meios é 

quem irão ditar o comportamento dos indivíduos, assim como a maneira de pensar e reagir às 

informações que são transmitidas. 

Diretamente ligado à evolução dos meios de comunicação, surge o conceito de 

Indústria Cultural, que para Ferreira (2001) era constituída essencialmente pelos meios de 

comunicação de massa (rádio, TV, jornal, revista, cinema, publicidade) e retrata a 

vulnerabilidade e fraqueza dos indivíduos. Esse termo substitui “cultura de massa”, 

eliminando possíveis interpretações de que a cultura poderia ser uma manifestação espontânea 

das massas. A denominação Indústria Cultural foi criada por dois cientistas da Escola de 

Frankfurt, Theodor Adorno e Max Horkheimer. Porém, mais dois cientistas sociais alemães 

Eric Fromm e Herbert Marcuse formaram a Escola de Frankfurt: um conjunto de pensadores 

independentes, cujos interesses se estendiam por diversos campos do saber. Em conjunto, eles 

possuíam o projeto filosófico e político de elaborar uma vasta teoria crítica da sociedade. Os 

frankfurtianos trataram de vários assuntos referentes desde a formação da civilização moderna 

até temas como arte, política, música, literatura, o destino do ser humano na era da técnica e 

também de aspectos da vida cotidiana. A principal tarefa a que eles se dedicaram foi a de 

esclarecer todas as mudanças surgidas com o desenvolvimento do capitalismo do século XX. 

A Teoria Crítica da sociedade, elaborada pelos frankfurtianos, se desenvolveu sob o 

prisma da razão emancipadora e na razão instrumental. A razão emancipadora é resgatada de 

uma perspectiva iluminista, que gera luz e liberdade ao homem. Segundo os pensadores 

frankfurtianos, os tempos modernos criaram a idéia de que os homens são seres livres e são 

capazes de construir uma sociedade justa para todos, ou seja, a modernidade concebeu um 

projeto cujo objetivo original era libertar o homem das autoridades e das opressões sociais. 

Porém o desenvolvimento da sociedade moderna representa o outro tipo de razão, a razão 

instrumental, que é uma crítica da cultura e da sociedade em geral e ataca a sociedade pelo 

desvio assumido no desenvolvimento iluminista, pela razão ter se transformando em 

instrumento do “sistema”. De um lado está a Indústria Cultural, constituída pelos meios de 

comunicação de massa, fazendo parte do desenvolvimento da razão degenerada e sendo 
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caracterizada pela sua diversidade de meios e gêneros (enredo, sons, imagens) e do outro, está 

o indivíduo, caracterizado por sua fraqueza e vulnerabilidade. 

 

Nesse processo de massificação, a Teoria Crítica elimina toda a possibilidade de 
uma postura do indivíduo de consumir a cultura de maneira contestatória, irônica, 
muito menos crítica. As características da Indústria Cultural, e por conseguinte, de 
seus produtos, são transportadas para as características dos indivíduos. Os efeitos 
da indústria cultural são efetivados na migração produto-consumo (FERREIRA, 
2001 p.111). 

 

As abordagens das teorias da comunicação citadas buscam ressaltar características na 

transição para a sociedade moderna, da sociedade de massa, e as críticas em torno dos meios 

de comunicação de massa. Podemos observar que elas buscam afirmar teorias com fortes 

efeitos dominadores dos meios de comunicação sobre os indivíduos alienados.  Esses 

indivíduos do século XX estariam sempre expostos aos efeitos externos, ficando dependentes 

dos meios para decidirem o que pensar, como pensar e como agir. 

Outro importante marco nos estudos sobre a relação meios de comunicação e 

sociedade surge com os denominados Estudos Culturais, através do Centre for Contemporary 

Cultural Studies (CCCS) da Universidade de Birmingham. Esse Centro, segundo Escosteguy 

(2001), concentra seus estudos na análise da ação da mídia nas relações entre cultura e 

sociedade e nas mudanças sociais. Três textos surgidos em meados de 1950 são identificados 

como as fontes dos Estudos Culturais: a pesquisa do cientista Richard Hoggart com o texto 

The Uses Of Literacy (1957) foca sua atenção sobre materiais culturais - antes desprezados 

pela cultura popular - e nos meios de comunicação de massa. Esse trabalho é o pioneiro em 

falar que na esfera popular não existe apenas submissão, mas também resistência, o que 

posteriormente será resgatado pelos estudos de audiência dos meios massivos. As pesquisas 

do cientista Raymond Williams com Culture and Society (1958) mostram que a cultura pode 

ser vista como um modo de vida em condições de igualdade de existência com o mundo das 

artes, literatura e música. Já a contribuição do cientista Edward Thompson se destaca no 

desenvolvimento da história social britânica. Para Williams e Thompson “a cultura era uma 

rede vivida de práticas e relações que constituíam a vida cotidiana, dentro da qual o papel do 

indivíduo estava em primeiro plano” (ESCOSTEGUY, 2001, p.152).  

Para Escosteguy (2001) os três autores, embora não tenham uma intervenção entre si, 

revelam possuir uma preocupação que abrange cultura, história e sociedade. Os Estudos 

Culturais não constituem um programa de pesquisa vinculado a um partido ou a uma 

tendência particular, mas podem ser definidos como um estudo dos processos sociais, a partir 
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de um outro ponto de vista: como esta se movimenta, as formas subjetivas pelas quais 

vivemos e as relações sociais. Os princípios dos Estudos se concentram na identificação de 

outras culturas, no reconhecimento da autonomia e complexidade das formas simbólicas em si 

mesmas e na crença de que as classes populares possuíam suas próprias culturas. Hoggart, 

Williams e Thompson estavam tentando, ao seu modo, entender o papel e o efeito da cultura 

em um momento crítico da própria história da Inglaterra, marcado pela 2ª Guerra Mundial 

num ambiente já modificado e em constantes mudanças sociais e políticas e, 

consequentemente, na invasão dos meios de comunicação de massa da cultura americana, o 

que veio a tornar público o dominador caráter de classe da vida cultural inglesa. 

Embora não seja citado como membro do trio fundador, Stuart Hall teve uma 

importante e reconhecida participação na formação dos Estudos Culturais britânicos. Depois 

de substituir Hoggart na direção do Centro, de 1968 a 1979, Hall incentivou o 

desenvolvimento da investigação de práticas de resistência de subculturas e análises dos 

meios massivos.  

Durante os anos 70, o fato mais importante foi o surgimento de várias subculturas que 

pareciam resistir a alguns aspectos da estrutura dominante de poder. Foi a partir dessa década 

que se percebeu com maior intensidade a importância dos meios de comunicação de massa, 

passando a serem vistos não mais como meros meios de entretenimento, mas também como 

aparelhos ideológicos do governo.  

 

Nessa época, os Estudos Culturais pretendiam responder a indagações sobre a  
constituição de um sistema de valores e de um universo de sentido sobre o 
problema de sua autonomia e como esses mesmos sistemas contribuem para a 
constituição de uma identidade coletiva e como se articulam as dimensões de 
resistência e subordinação das classes populares (ESCOSTEGUY, 2001, p. 30). 
 

 
Logo, os estudos dos meios de comunicação voltaram seu foco para a análise da 

cobertura jornalística. Essa etapa foi denominada por Hall como “redescoberta da ideologia”, 

sendo que uma das premissas básicas dessa fase era que os efeitos de comunicação podiam ser 

deduzidos da análise textual das mensagens emitidas pelos próprios meios. Ainda nos anos 

70, a temática da recepção e dos consumos mediáticos começam a chamar a atenção dos 

pesquisadores do CCCS, acentuando-se a partir da divulgação do texto Encoding and 

Decoding in the television discourse de Stuart Hall, publicado em 1973.  

 No começo deste texto, Hall fala sobre o processo de comunicação como um circuito, 

onde o modelo de linearidade emissor/mensagem/receptor havia sido criticado por “sua 

concentração no nível da troca de mensagens e pela ausência de uma concepção estruturada 
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dos diferentes momentos enquanto complexa estrutura de relações” (HALL, 2003, p. 365). 

Porém, é bem vantajoso pensar nesse processo como um conjunto de ações produzidas em 

momentos distintos, mas interligados entre si através da produção, distribuição, consumo e 

reprodução das mensagens. Para exemplificar, Hall cita o processo comunicativo da televisão, 

em que a produção constrói a mensagem e o circuito começaria aqui: o processo de produção 

não é imune do seu aspecto discursivo, pois ele se dá através de “conhecimentos úteis sobre a 

rotina de produção, ideologias profissionais, conhecimentos e suposições sobre a audiência, 

etc” (HALL, 2003, p.367). 

Além de as estruturas de produção surgirem dos discursos televisivos, eles não 

constituem um sistema fechado, pois seus assuntos são tirados de outras fontes de dentro da 

estrutura sociocultural e política. Para Philip Elliot apud Hall (2003, p.367) “a audiência é o 

mesmo tempo a fonte e o receptor da mensagem televisiva”. Sob esses aspectos, “a circulação 

e a recepção são, de fato, momentos do processo de produção na televisão e são 

reincorporados via um certo número de feedbacks indiretos e estruturados no próprio processo 

de produção” (MAX apud Hall, 2003, p.368). 

 Portanto, o consumo ou a recepção também são momentos do processo da produção da 

mensagem televisiva, embora a recepção seja considerada como o momento mais importante, 

pois é quando ocorre a “concretização da mensagem”. Produção e recepção não são idênticos, 

mas estão diretamente ligados dentro do processo comunicativo da sociedade. Para Hall 

(2003), as mensagens codificadas, produzidas na forma de um discurso significativo, para 

terem um efeito e para que possam possam satisfazer uma necessidade, devem ser 

“apropriadas como um discurso significativo e ser significativamente decodificadas” (2003, 

p.367). Esse conjunto de significados é que irão produzir em um determinado momento o 

“efeito” na sociedade, seja ele de caráter influenciador, emocional ou comportamental. No 

primeiro momento, esse código produzirá a mensagem; em outro momento a mensagem, 

sendo recebida pela sociedade, provocará outro efeito, pela via de sua codificação. 

Para tanto, o modelo de estruturas de significados mostra que os códigos de 

codificação e decodificação não são perfeitamente simétricos, ou seja, os graus de 

compreensão e má compreensão da mensagem na troca comunicativa dependem dos graus de 

simetria/assimetria do codificador-produtor e decodificador-receptor. E isso, por sua vez, 

depende dos códigos que podem transmitir ou interromper o que está sendo transmitido. As 

distorções na mensagem ou os mal entendidos são conseqüências da falta de equivalência 

entre os dois lados na troca comunicativa. E é a partir deste modelo que se começou a 

modificar o entendimento da televisão e iniciou-se os estudos da recepção da audiência, pois 
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cada sociedade com suas culturas ou sub-culturas interpretam ou decodificam a mensagem de 

acordo com sua capacidade de entendimento dos fatos, podendo ser diferente para cada 

sujeito. A linguagem para expressar um ato ou uma ação na televisão, por exemplo, é emitida 

de maneira codificada, através de signos “naturalizados”, como se refere Stuart para designar 

a maneira de retratar a realidade na televisão. No discurso publicitário, por exemplo, as 

mensagens não são somente denotativas, há muita conotação também. Para Barthes, citado 

por Hall: 

 

Na publicidade, todo o signo visual conota uma qualidade, situação, valor ou 
inferência que está presente como uma implicação ou sentido implícito, 
dependendo do posicionamento conotativo. Por exemplo, o suéter, sempre significa 
uma vestimenta quente (denotação), e, portanto a atividade de manter-se aquecido. 
Mas é também possível, em níveis mais conotativos, significar a chegada do 
inverno ou um dia frio. E, nos subcódigos especializados em moda, o suéter pode 
conotar também [...] um estilo informal de se vestir (Barthes apud HALL, 2007, 
p.373). 

  

Em meio a este contexto é que os códigos constituem visivelmente as relações do 

signo com a sociedade. São através deles que os discursos vão significar linguagens 

específicas. E a partir desse entendimento é que na segunda metade dos anos 80 nota-se uma 

nítida mudança de interesse pelo o que está acontecendo na tela para o que está na frente dela, 

ou seja, do texto para a audiência. Depois de longos períodos de preocupações com as análises 

textuais dos meios de comunicação, os estudos de audiência começam a ser desenvolvidos 

com o objetivo de verificar as posições assumidas pelos receptores. E aos poucos, durante os 

anos 80, que vão se definindo novas categorias de análises dos meios de comunicação, 

passando-se a realizar investigações que combinem a análise do texto e a pesquisa de 

audiência com os estudos culturais sobre a recepção dos meios massivos, especialmente dos 

programas televisivos.   

 

1.2  Processo de recepção na televisão 

 

 Quando a televisão surgiu, todas as outras mídias sofreram um impacto muito grande, 

pois os meios de comunicação existentes na época, tais como o jornal, o rádio, o telégrafo ou 

o livro transmitiam suas mensagens através das palavras, ao contrário da televisão, que 

transmitia também imagens e estimulava o “ver sobre o falar e o ouvir” (GONTIJO, 2004, 

p.400).  
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 Segundo Gontijo (2004), o crescimento da televisão na América do Norte superou 

todas as expectativas, pois de 1950 até 1960 o número de aparelhos passou de um milhão para 

sessenta milhões, atingindo cerca de 90% dos lares americanos. Nessa mesma proporção, 

enquanto a audiência da TV aumentava, o público dos cinemas e dos rádios diminuía, uma 

vez que era praticamente impossível concorrer com a TV em decorrência de sua capacidade 

de informar velozmente, melhorando com o surgimento das unidades móveis de gravação e 

permitindo assim, as transmissões ao vivo diretamente do local onde o fato ocorria.  

No Brasil, a TV surgiu em 1950, quando foi inaugurada a primeira emissora brasileira 

da época: a TV Tupi. Em apenas uma década, crescia rapidamente o número de 

telespectadores, existindo em 1960, setenta milhões. Juntamente com o fenômeno da TV, 

estava acontecendo o “auge da liberação dos costumes e da revolução religiosa e sexual pela 

qual passava o mundo inteiro” (GONTIJO, 2004, p. 418). A televisão teve um impacto tão 

grande na sociedade que mudou os costumes nas cidades do interior: 

 

Antigamente, o ponto central da casa, onde as pessoas conversavam e discutiam, 
era a cozinha. Lá na frente, tinha uma pequena sala para, eventualmente, um dia, 
receber o padre, o prefeito ou o juiz. Uma salinha toda arrumada que ficava ali só 
para essas coisas. Quando veio a televisão, não podiam botar os aparelhos na 
intimidade da cozinha. Imagina o papa, ou a rainha da Inglaterra, aparecendo lá na 
cozinha! A arquitetura foi se modificando, as salas ficando maiores e as cozinhas 
menores (LIMA, 2003 apud GONTIJO, 2004, p. 418). 

 

 O hábito de ver televisão foi se incorporando definitivamente no cotidiano brasileiro 

de tal forma que, em poucas décadas várias emissoras surgiram e, muitas delas passaram a 

integrar-se em redes, como foi o caso da Rede Globo, em 1969 e logo após da Bandeirantes, 

da SBT, e da Record, por exemplo. 

Mas, da mesma maneira que as mídias impressas e o rádio tiveram que se adaptar para 

não ficar em desvantagem de audiência em relação à televisão, esta também teve que se 

aproveitar da segmentação do mercado com o surgimento dos canais de TV por assinatura, na 

década de 1990, que passaram a oferecer uma vasta variedade de canais especializados para 

determinados públicos. Françoise Sabbah afirma que: 

 

A nova mídia determina uma audiência segmentada, diferenciada, que, embora 
maciça em termos de números, já não é uma audiência de massa em termos de 
simultaneidade e uniformidade da mensagem recebida. A nova mídia não é mais 
mídia de massa no sentido tradicional do envio de um número limitado de 
mensagens a uma audiência de massa. Devido à multiplicidade de mensagens e 
fontes, a própria audiência torna-se mais seletiva. (SABBAH 1985 apud GONTIJO 
2004, p. 413)

.
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Devido a essa nova perspectiva de visão para a audiência da televisão e seu conteúdo, 

Rubin (1998), considera que muitos estudos de cunho sociológico têm colocado seus 

interesses não no processo de produção, mas no processo de recepção mediática, 

aproximando-se dos sujeitos e analisando como estes recebem as mensagens.  

 

Os estudos enfatizam o aspecto ativo do sujeito, os quais produzem diferentes 
significados quando consomem os produtos da mídia. Eles também insistem no 
caráter polissêmico, aberto e intertextual das mensagens da mídia, na multiplicação 
infinita de tais mensagens. Mostram também as possibilidades para resistência e 
subversão face ao texto, bem como o poder da audiência em interpretar e produzir 
novos significados (RUBIM, 1998, p.114).  

 

Dentro dessa perspectiva, Fiske (1991) apud Rubin (1998, p.155) observa que as 

diversas maneiras de recepção da televisão e as diversas maneiras de compreender as 

mensagens pelos variados públicos exigem que se compreenda a televisão em termos de 

diversidade e diferença e não em termos de unidade e homogeneidade. Ao se reconhecer que 

há diversidade e diferença nas formas de apropriação e atribuição de significados ao que se 

recebe pela mídia, abre-se o cenário das mediações no processo de recepção. 

 

 

1.2.1  Mediações no processo de recepção da mensagem televisiva 

 

Orozco Gómez (2006), para referir-se ao processo de recepção que envolve os 

membros de uma audiência com as mensagens da televisão, usa o termo “fontes de 

mediação”, pois acredita que dessa maneira não há dúvidas ou dupla interpretação de 

significados.  

Para Souza (2006), o significado mais apropriado de mediação vincula-se à idéia de 

intermediário, de “elos intermediários entre o estímulo inicial e a resposta, gerando ao mesmo 

tempo as respostas e os estímulos que os precedem, e por sua vez, estímulos para os elos que 

os seguem”. Porém, o significado de mediação não se restringe somente a esse sentido, pois 

segundo DUBOIS (1997) apud SOUZA (2006, p.57), ele pode ser entendido como aquele que 

liga o primeiro por intermédio do segundo; ou também se relacionado com a idéia de 

movimento, ligando “um termo ou um ser do qual se parte a um termo ou um ser do qual se 

chega”.  Mediação também não é a intromissão do processo comunicativo, devendo-se cuidar 

na aplicação do termo quando se referir às diversas formas de controle social da informação. 

“Um ato de censura ou de modificação de um fragmento de informação não significa uma 
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mediação, malgrado esteja havendo interferências no processo de significação e mesmo que 

existam mediações envolvidas na produção desses significados.” (SOUZA, 2006, p. 61).  

A partir desta definição de mediação, Souza (2006) apresenta a perspectiva da 

múltipla mediação, partindo da suposição de que a interação TV – audiência surge de um 

processo “multidimensional e multidirecional”, englobando diversos momentos e cenários 

que vão além da tela da televisão. Guillermo Orozco (2006) identifica diversas categorias de 

mediações, e define mediação como “processos de estruturação derivados de ações concretas 

ou intervenções no processo de recepção televisiva”, para em seguida diferenciar mediação de 

fontes de mediação. Estas correspondem aos lugares onde se originam os processos 

estruturantes, podendo ser vários: cultura, política, economia, classe social, gênero, idade, etc 

e também se originam na mente do sujeito, com suas emoções e expectativas (OROZCO, 

2006, p. 67). A partir deste conceito, o autor define que as mediações se manifestam através 

de quatro grupos: individual, situacional, institucional e videotecnológica. 

A mediação individual se dá pelo caráter psicológico, que é determinado pelo caráter 

sociocultural, e se divide em dois grupos: a mediação cognitiva e a estrutural. Ana Carolina 

Escosteguy e Nilda Jacks (2005) definem a mediação cognitiva como um conjunto de fatores 

que influenciam na percepção dos acontecimentos e que estão diretamente relacionados com 

os processos de captar conhecimento, tais como informações, valores, crenças e emoções; a 

mediação estrutural, por sua vez, é constituída pela idade, sexo, religião, grau de escolaridade, 

etnias, etc. São fatores que também se encaixam no processo de construção do conhecimento 

e que servem de referência ao receptor, formando sua maneira de agir e pensar. 

A mediação situacional atua no momento da recepção e demonstra a forma e sentido 

de como a informação é recebida: sozinho, acompanhado, com atenção exclusiva, 

conversando com outras pessoas, dentro de casa ou não, etc. 

As mediações institucionais também decorrem da elaboração e reelaboração a partir do 

discurso televisivo, pois o sujeito interage e produz sentidos e significados. “As instituições a 

que pertence o receptor – escola, empresa, igreja, partidos, família etc – são fundamentais 

para entender o processo de recepção, uma vez que ele é muito mais do que telespectador”. 

(ESCOSTEGUY; JACKS, 2005, p. 70).  

A mediação videotecnológica parte do processo da mediação televisiva, se refere às 

características específicas da televisão que, como um meio eletrônico, produz suas próprias 

mediações e utiliza recursos para impô-las sobre a sua audiência. Dessa maneira, os gêneros, a 

publicidade, a verossimilhança e as representações reforçam a potência da mediação 

tecnológica.  
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A noção de mediação múltipla implica supor que a interação TV – audiência 
compreende combinações específicas de mediações, num processo altamente 
sociocultural que segue alguns padrões ou combinações preferenciais de mediação, 
as quais são sempre dinâmicas, nunca estáticas. (OROZCO, 2006, p.69). 
 

Portanto, as mediações situacionais, individuais e institucionais estão diretamente 

relacionadas com a cultura (e a subcultura) na qual está inserido o receptor, permeando sua 

maneira de receber as mensagens e incidindo na maneira de como decodificá-las. O indivíduo 

não é mais considerado vulnerável e nem indefeso em relação aos efeitos dos meios de 

comunicação, pois ele consegue filtrar as informações e atribuir sentido a essas de acordo com 

a incidência mais evidente de uma ou de mais de uma dessas mediações. Através dos estudos 

da audiência, pode-se perceber que o que é transmitido pelos meios de comunicação 

geralmente reflete o que acontece na sociedade, havendo assim, uma troca mútua entre o a 

produção e a recepção do conteúdo, conforme já defendia Stuart Hall em seus estudos no 

CCCS. 

Ao assumir, neste estudo, que a audiência dos meios não é passiva como entendiam os 

defensores da Teoria Hipodérmica e, de certa forma, também manipulada e indefesa, sob o 

ponto de vista dos elaboradores da Teoria Crítica, mas sim, que é capaz de reelaborar as 

mensagens, reafirma-se a opção de adotar a perspectiva dos Estudos Culturais. Sendo assim, 

entende-se que entre a intencionalidade dos meios e a interpretação e apropriação do que eles 

propõem por parte dos receptores há um espaço de mediações, as quais podem ser 

determinantes para que haja aceitação ou rejeição de uma idéia, um consumo, uma imagem 

pretendida pelo emissor. 

Dessa forma, pode-se entender que na disputa entre emissores (empresas, instituições, 

produtores de bens disponíveis no mercado) na captação e manutenção de consumidores para 

seus produtos, estes utilizem estratégias mercadológicas que lhes assegurem a preferência 

daqueles, a despeito de outras, concorrentes suas. Para isso, ações planejadas e postas em 

prática na área do marketing e da comunicação social entram em cena, como a publicidade e 

propaganda, seus principais instrumentos. 
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2 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E MARCA 

 

No Brasil e em alguns países da América Latina, os termos Publicidade e Propaganda 

são usados quase sempre com o mesmo sentido. Muitos autores, em livros específicos sobre o 

assunto, se utilizam dos dois termos sem distinção entre si, porém é necessário delimitar 

conceitualmente Publicidade e Propaganda para melhor compreensão e aplicação do seu 

significado para este trabalho. 

 

2.1 Propaganda 

 

 Propaganda pode ser definida, segundo Pinho (2004) como uma técnica ou atividade 

de comunicação de natureza persuasiva, cujo objetivo é influenciar no comportamento das 

pessoas por meio da criação, mudança ou reforço de imagens e atitudes mentais. Para 

Francisco Assis Fernandes (1983) apud Pinho (2004, p.132) propaganda é o “conjunto de 

técnicas e atividades de informação e persuasão destinadas a influenciar, num determinado 

sentido, as opiniões e as atitudes do público receptor”. Para outros autores, “a propaganda é 

uma ação planejada e racional, desenvolvida através de veículos de comunicação, para a 

divulgação das vantagens, das qualidades e da superioridade de um produto, de um serviço, de 

uma marca, de uma idéia, de uma doutrina, de uma instituição, etc” (RABAÇA; BARBOSA, 

2001, p.598). 

 Vários autores definem a propaganda de acordo com o seu ponto de vista, porém todos 

chegam a um consenso ao definir que propaganda tem como objetivo principal a persuasão 

das pessoas, levando-as uma mudança de atitude.  

 Desde o século XVII, a palavra propaganda já era utilizada para indicar um organismo 

do Vaticano - a Congregação para a propagação da fé - instituído com o objetivo de organizar 

as formas de difusão de princípios católicos romanos em oposição aos efeitos ideológicos e 

doutrinários da Reforma Luterana.  

 Dessa maneira, sinalizando que a propaganda constitui-se de ações que estão voltadas 

para a difusão das idéias, a propaganda atual está presente em todos os setores da vida, tais 

como o social, o religioso, o político etc. Sendo assim, podemos classificar a propaganda, 

segundo Pinho (2004), como Ideológica, Política, Eleitoral, Governamental, Institucional, 

Corporativa, Religiosa, Social e Sindical. 
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 A propaganda Ideológica é uma técnica de persuasão que se encarrega de lançar um 

conjunto de idéias a respeito da realidade, com o objetivo de modificar ou manter uma 

determinada sociedade ou estrutura. Já a propaganda Política possui um caráter mais durável e 

tem como objetivo difundir ideologias políticas, programas e filosofias partidárias; no 

entanto, propaganda que é utilizada somente nos períodos de eleição e possui como principal 

objetivo a conquista de votos, é a Eleitoral. A propaganda Governamental anuncia as 

realizações de governos, bem como possui como objetivo de reforçar ou modificar a sua 

imagem perante a população. É feita pelo próprio governo (federal, estadual, municipal) e 

mostra a sua preocupação com a opinião pública. 

 A propaganda Corporativa divulga e informa ao público as políticas, normas da 

companhia, investimentos realizados e seus objetivos. Ela constitui uma opinião favorável 

sobre a companhia, e tem o objetivo de desenvolver perante o público, e principalmente para 

investidores, uma imagem de confiabilidade.  

 Outro tipo de propaganda que existe há séculos é a propaganda Religiosa, pois desde a 

contra-reforma católica já era utilizada como forma de persuasão para influenciar as opiniões 

dos fiéis. 

 A propaganda destinada às causas sociais, segundo Pinho (2004) é propaganda Social, 

pois ela não se preocupa em estimular a compra, mas tem como principal objetivo a 

orientação da sociedade para um uso consciente de determinados produtos, ou alertar para 

problemas atuais que vivemos, tais como o desemprego, o uso de drogas, etc. Já a propaganda 

Sindical é patrocinada pelos sindicatos com o intuito de divulgar idéias, princípios ou 

atividades. Na maioria das vezes, esta é utilizada para sensibilizar a opinião pública ou buscar 

o seu apoio nas greves ou manifestações. 

 A propaganda Institucional surge da necessidade de preencher algum vazio 

comunicacional da empresa, que seja diferente da necessidade de anunciar um determinado 

produto. As suas mensagens são destinadas a informar e a persuadir favoravelmente as 

pessoas em relação ao produto, serviço, marca ou a instituição como um todo. Para Rabaça e 

Barbosa (1978) apud Pinho (2004, p.136) “a imagem institucional pode ser entendida como 

uma representação mental, consciente ou não, formada a partir de vivências, lembranças e 

percepções passadas, e passivas de ser modificadas por novas experiências”. 

 Propaganda, então, pode ser entendida como a comunicação persuasiva destinada a 

formar ou modificar opiniões e/ou atitudes sobre determinada realidade predominante em uma 

sociedade. 
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2.2 Publicidade 

 

 A palavra Publicidade provém do latim “Publicus”, que significa público, foi 

registrada pela primeira vez em um dicionário da academia francesa com sentido jurídico - 

Publicidade de Debates – e sua utilização tem o principal objetivo de divulgar, propagar, 

tornar público. Malanga (1997) citado por Pinho (2004, p.172) considera a publicidade como 

o “conjunto de técnicas de ação coletiva utilizada no sentido de promover o lucro de uma 

atividade comercial, conquistando, aumentando e mantendo clientes”. 

 No Brasil, foi durante a década de 1930 que a publicidade se expandiu juntamente 

com as mudanças políticas, econômicas e sociais que configuravam o país na base de um 

mercado anunciante e consumidor. Segundo Pinho (2004), durante os anos 60, com o 

surgimento de grandes centros comerciais e de uma classe média disposta ao consumo de 

bens, é que a publicidade passou a ser vista como uma verdadeira indústria em expansão. 

 José Pinho (2004) classifica a publicidade em relação aos objetivos de comunicação 

como Pioneira ou Competitiva. A pioneira tem como objetivo criar a procura por um tipo de 

produto e não por uma determinada marca de produto, como por exemplo, “beba leite” e 

“coma chocolate – chocolate é alimento”, pois a sua função é informar e não persuadir  

(CARTHY 1982 apud PINHO 2004, p.336).  

 Já na publicidade competitiva a ênfase é na marca do produto, passando-se a anunciar 

“chocolates Lacta” e “Leite Parmalat”. Além de promover serviços ou produtos, a publicidade 

pode ter como pertinência combater e neutralizar a ação dos concorrentes; convencer os 

intermediários a aderirem a determinados produtos e fazer com que os consumidores dêem 

preferência a certas marcas, além de lembrar o público-alvo que eles devem comprar o 

produto e familiarizar futuros compradores em potencial com os usos e benefícios deste, 

fazendo com que o ciclo de vida da mercadoria se estenda. 

 Para Lucilene Gonçalves (2003), existem vários tipos de publicidade, que são 

aplicadas conforme suas finalidades e suas funções, podendo ser publicidade de produto, de 

serviço, de varejo, comparativa, cooperativa, industrial e de promoção.  

 Quando o objetivo da publicidade é a divulgação de um produto, levando-o ao 

conhecimento do consumidor, classifica-se como publicidade de produto. No caso de o que 

estar sendo anunciado ser prestação de serviços, como bancos, financiadoras e seguradoras, é 

considerada publicidade de serviços. Na publicidade de varejo, os anúncios são feitos pelos 

intermediários (lojistas), que são os responsáveis pela venda para o consumidor final. No caso 

em que os anúncios comparam produtos ou serviços dos concorrentes com os seus, com o 
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objetivo de ressaltar ou evidenciar a sua superioridade em relação aos seus rivais, denomina-

se publicidade comparativa. No entanto, quando a publicidade é destinada especificamente 

aos intermediários, que futuramente encaminharão os produtos ao consumidor final, esta é 

classificada como publicidade industrial. A sua finalidade não é vender o produto, mas 

“facilitar, otimizar e reduzir os custos do processo de venda” (GONZALES, 2003, p. 27). 

 A autora aponta ainda que a publicidade de promoção, que funciona tendo como base 

às ações de promoção de vendas, utiliza-se geralmente dos meios de comunicação de massa, 

tais como a televisão, o jornal, o rádio, o outdoor, internet e o cinema. 

 Considerando ainda estes conceitos, será abordado neste trabalho a mensagem 

publicitária e de propaganda, ambas caracterizadas como persuasivas, para uma melhor 

compreensão da estrutura de anúncios e dos objetivos do Grupo RBS. 

 

 

2.3 Mensagem persuasiva 

 

 “A mensagem publicitária cria e exibe um mundo perfeito e ideal, verdadeira ilha da 

deusa Calipso, que acolheu Ulisses em sua odisséia – sem guerras, fome, deteriorização ou 

subdesenvolvimento. Tudo são luzes, calor e encanto, numa beleza perfeita e não-perecível” 

(CARVALHO, 2000, p.11). 

 Segundo Carvalho (2000), a mensagem publicitária não se restringe somente ao 

mundo dos sonhos, ela concilia o prazer com a realidade, indicando o que deve ser usado ou 

comprado. Embora nem sempre as mensagens publicitárias resultem no efeito desejado, a 

presença da publicidade na sociedade cria um ambiente cultural próprio, um novo sistema de 

valores.  

 Lagneau (1974) apud Carvalho (2000, p.12) afirma que a publicidade, há cerca de um 

século, limitava-se a dizer “na rua tal, número tal, vende-se tal coisa”. Mas logo esse modelo 

ficou para trás, adotando-se uma linguagem própria, nas quais a sedução e a persuasão 

substituíram a linguagem meramente informativa. Na sua forma de interagir, a linguagem 

publicitária se caracteriza pela persuasão, através da qual o receptor é incentivado a realizar 

uma ação predeterminada, e para isso usa um palavreado autoritário, onde os verbos no modo 

imperativos “compre, use, faça” de destacam. 
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Toda a estrutura publicitária sustenta uma argumentação icônico-linguística que 
leva o consumidor a convencer-se consciente ou inconscientemente. Tem a forma 
de diálogo, mas produz uma relação assimétrica, na qual o emissor, embora use o 
imperativo, transmite uma expressão alheia em si própria. O verdadeiro emissor 
permanece ausente no circuito da fala; o receptor, contudo, é atingido pela atenção 
desse emissor em relação ao objeto (CARVALHO, 2000, p.13). 

  

 Portanto, de uma forma diferente das demais mensagens (poéticas, jornalísticas e 

outras), a mensagem publicitária impõe, em um sentido implícito, valores, mitos e ideais, 

utilizando os recursos próprios da língua e da imagem.  

 Já a mensagem de propaganda, como tem o objetivo de motivar o receptor, não para a 

aquisição de um produto ou serviço, mas para reforçar ou modificar, explicitamente, valores, 

hábitos e opiniões, também se vale muitas vezes de uma linguagem autoritária, especialmente 

no caso das propagandas política, ideológica, eleitoral e social; neste caso, estimulando o 

receptor a tomar uma atitude em favor de algo que pode trazer situações desejáveis para a 

sociedade como um todo. Exemplo: “isso tem que ter fim!” (Campanha do Grupo RBS contra 

a violência no trânsito). Mas no caso da propaganda Institucional, por exemplo, a linguagem 

imperativa geralmente é substituída por outra, que busca promover a simpatia do receptor 

para com a empresa ou instituição que a utiliza. 

 Para Gonzales (2003), em anúncios impressos a utilização da linguagem pode ser feita 

através de palavras e/ou através de imagens e, normalmente, contém a seguinte estrutura: 

título, imagem, texto, marca e slogan. O título pode ser comparado com uma manchete de 

jornal, pois geralmente, é a mensagem criativa escrita em letra maior, possui como função 

fazer com que o leitor/consumidor de anúncios impressos - tais como jornais, revistas, folders, 

entre outros - pare diante de um anúncio e se interesse por aquilo que está sendo anunciado. 

“Um bom título deve ter duas qualidades: primeiro deve ser conciso e ter no máximo de 5 a 7 

palavras gramaticais e por segundo, ser positivo e abordar aspectos eufóricos e agradáveis” 

(GONZALES, 2003, p.18). No caso da mensagem de propaganda, os argumentos do título, 

geralmente, são utilizados para causar impacto no receptor, no sentido de fazê-lo interessar-se 

pela mensagem.  

 A imagem é a ilustração que normalmente compõe um anúncio; ela dá vida para a 

peça e complementa o texto; conseqüentemente, procura chamar a atenção do consumidor e 

despertar o desejo de compra do produto. Para Gonzales (2003) ela é uma forma de 

comunicação não verbal e não pode ser analisada com os mesmos critérios da linguagem 

verbal. Alguns mecanismos utilizados na imagem, com o intuito de destacar diferentes 

significados são luz, foco e cores. Para Vestergaard e Schroder (1988) apud Carvalho (2003, 
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p.19), quando olhamos para uma figura não seguimos uma seqüência de começo, meio e fim, 

mas a vemos por inteiro. Pelo hábito da leitura, nosso olhar se move da esquerda para a 

direita, portanto, a ilustração é analisada da mesma maneira, ou seja, na diagonal. Essa 

maneira de ver a imagem é um recurso importante para a pintura e para a ilustração 

publicitária, pois em um anúncio, a luz e o foco são empregados neste sentido, para dar mais 

ênfase às partes importantes do anúncio e guiar os olhos na direção do nome da marca do 

anunciante. 

“As cores constituem um dos recursos utilizados na criação publicitária para transmitir 

significados e persuadir o leitor/consumidor” (GONZALES, 2003, p.20). As cores possuem 

significados diferentes para cada sociedade e seguem tendências da moda; e segundo 

Gonzales, para a publicidade, o significado das cores é definido pelas relações existentes entre 

as mensagens verbais e não verbais, ou seja, é necessário analisar as cores dentro do contexto 

do anúncio. Tais recursos são válidos tanto para mensagem de publicidade quanto de 

propaganda. 

A terceira parte da estrutura do anúncio é o texto, que é a “argumentação verbal que 

aparece logo abaixo da imagem do anúncio. Essa comunicação visa informar sobre o produto, 

serviço ou idéia que está divulgando e também persuadir o leitor” (GONZALES, 2003, p.20).  

Para a autora, o texto é estruturado nos anúncios em três partes: introdução, 

desenvolvimento e conclusão. Na introdução, o texto deve estimular o desejo do leitor para 

consumir o produto ou serviço e o desenvolvimento deve criar a convicção no leitor através 

de provas racionais, que são incontestáveis, além da descrição das qualidades e da utilidade 

do produto. Na conclusão, o texto induz o consumidor à compra, utilizando-se de apelos 

racionais e muitas vezes emocionais. O uso de palavras no imperativo, como por exemplo, 

“compre” e “use” induzem de forma implícita o leitor a adquirir o produto ou utilizar o 

serviço. A mesma estrutura é adotada em mensagens persuasivas da propaganda. 

Outra parte da estrutura do anúncio que também é muito importante é o slogan. Este 

termo é ingles e significa “grito de guerra”. Para Rabaça e Barbosa (1987) apud Gonzáles 

(2003, p.24) slogan é definido como “frase concisa, marcante, geralmente incisiva, atraente, 

de fácil percepção e memorização, que apregoa as qualidades e a superioridade de um 

produto, serviço ou idéia”. Portanto, o slogan é a frase que repete as informações dadas sobre 

o produto ou sobre a instituição, ou ainda, identifica o posicionamento da marca perante o 

consumidor. O seu uso é um excelente recurso, pois reforça a imagem da marca e da 

instituição para o público-alvo. 
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Já nos anúncios para a televisão, Sant’Anna (2003) diz que eles podem ser 

classificados como atrevidos, insinuantes ou provocantes, pois sendo assim, prenderão a 

atenção dos telespectadores. Normalmente, em um anúncio publicitário ou de propaganda 

para a TV, o anunciante possui em média 30 segundos para apresentar a mensagem, portanto, 

ele deve ser rápido, persuasivo e objetivo. Sant’Anna (2003) também afirma, baseado em 

pesquisas, que “anúncios com apelos emocionais são mais lembrados, porque mexem com 

nossos sonhos e fantasias, gerando uma identificação com os personagens, que muitas vezes 

podem se parecer conosco, com nossa turma, parecendo reais”. Os anúncios que conseguem 

este feito tornam-se marcantes, como por exemplo, do guaraná Antarctica, que utilizou um 

hábito comum de comer pipoca para relacionar com o refrigerante. O jingle também foi muito 

importante na criação do comercial. “Na televisão, a imagem e as palavras devem caminhar 

juntas, reforçando-se mutuamente” (SANT’ANNA, 2003, p.166), pois diferente de um 

anúncio impresso, onde é preciso começar a atrair a atenção dos consumidores, na televisão, 

espera-se que o telespectador já esteja prestando atenção e o desafio passa a ser o de não 

afugentá-lo. 

Assim como nos anúncios impressos o título, a cor, o texto, o slogan, enfim, toda a sua 

estrutura é importante para poder gerar resultados e a mensagem ser construída de maneira 

clara e objetiva, no caso dos comerciais para a televisão, alguns fatores também são relevantes 

para que aqueles segundos no ar possam marcar o telespectador, tais como: iluminação, som, 

música e o enquadramento. 

A iluminação, para Watts (1984), se constitui em um dos pontos mais importantes a 

respeito das imagens, pois segundo ele “(...) imagens são luz. Câmeras de vídeo são meios 

para captar a luz e o aparelho de televisão é outro meio de reproduzir esta luz”. O 

telespectador é atraído em primeiro lugar para o ponto mais iluminado da imagem; portanto, 

deve-se cuidar para iluminar corretamente aquilo que é relevante para os espectadores. Partes 

secundárias, usualmente são mais escuras que o normal. Watts ainda afirma que as luzes são 

capazes de colorir as pessoas e os ambientes, pois em situações onde aparecem fogos de 

artifícios e festividades, as cenas são sempre bem iluminadas. Porém, em cenas mais tristes e 

melancólicas ou que representem perigo, a luz é mais fraca, quase uma penumbra. Pode-se 

perceber, através destes exemplos, que a luz possui a capacidade de dar o “tom” no comercial 

para o que se quer passar, podendo ser alegre ou triste, dramático ou eufórico. 

A música pode dar vários sentidos ao anúncio, podendo torná-lo engraçado ou 

intrigante, usando trilhas adequadas para o momento podem deixar cenas emocionantes muito 

mais marcantes, ao invés de uma locução apenas, ou usando a música aliada à locução. “A 
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música tem o poder maravilhoso de atingir os sentimentos das pessoas em poucos segundos” 

(WATTS, 1984, p.126). Deve ser bem empregada, usada com sensibilidade, e deverá, 

normalmente, ter uma mensagem para comunicar ao público. Os efeitos sonoros também 

marcam presença nos anúncios audiovisuais; normalmente, são usados para dar vida a 

desenhos ou fotografias, dando mais ênfase a determinadas ações ou movimentos. Quando 

mixados com música, os efeitos podem se tornar “mágicos”. 

O enquadramento das imagens, assim como é importante para anúncios gráficos, 

também se constitui como parte da linguagem do audiovisual, pois determina a maneira como 

a pessoa, o produto, a situação ou o cenário irão aparecer no vídeo. Para Watts (1984), 

apropriando-se de uma linguagem mais técnica, podem-se citar alguns dos principais planos 

que determinam esta aparição, tais como o Plano Geral (PG), que mostra a pessoa inteira e um 

pouco do fundo do cenário. O Plano Médio (PM), que corta a imagem um pouco abaixo dos 

cotovelos, é também utilizado com freqüência para entrevistas; outro plano, que contempla 

maiores detalhes de quem aparece no vídeo, é o Meio Primeiro Plano (MPP), que mostra a 

figura humana dos ombros para cima e o rosto da pessoa aparece com maior evidência. Já o 

Primeiríssimo Primeiro Plano (PPP) mostra detalhes que são de relevância para a mensagem, 

como por exemplo, produtos de beleza, como batons, esmaltes, etc., que precisam enfatizar o 

objeto/pessoa no vídeo.  

A marca, ou identidade visual do anunciante, que possui grande representatividade 

tanto dentro do anúncio impresso quanto no anúncio para a televisão, pode ser definida, 

segundo Rabaça e Barbosa (2001) como “símbolo ou sinal de uma organização que funciona 

como elemento identificador e representativo de uma empresa, uma instituição, um produto, 

etc”. Sua finalidade não é ilustrar, mas indicar que o produto pertence aquela empresa (2001, 

p.383).  

Segundo Gonzales (2003), a marca pode se estabelecer de várias formas: marca 

nominativa, quando a logomarca é uma palavra (pode ser o nome da empresa, da instituição 

ou do produto, por exemplo: Coca cola, Kibon, Nescafé); pode ser também uma marca 

figurativa, que é um símbolo visual, um desenho, que “reporta ou não à atividade ou ao nome 

da empresa”, como por exemplo, a estrela da Mercedes-Benz, os dois peixes da Hering. Já a 

marca mista ou corporativa é quando o nome é associado a algum desenho, como a marca da 

Nestlé, Estrela e Texaco. A marca pode ainda ser identificada como uma sigla formada pelas 

iniciais do nome, como é o caso da RBS, que é Rede Brasil Sul (GONZALES, 2003, p. 383). 
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 Devido à importância que a marca representa para este trabalho, será abordado um 

pouco mais sobre este assunto, apontando a visão de outros autores e complementando com 

explanações sobre seus valores e atributos. 

 

 

2.4 Marca 

 

 Aaker (1998) afirma que a marca pode ser um nome diferenciado com o propósito 

de identificar bens ou serviços de um vendedor ou de um grupo de vendedores e de 

diferenciar esses bens ou serviços dos concorrentes. Outros autores, como Elwood (2004) 

citado por Perez e Barbosa (2007, p. 320), definem marca como um tipo de bandeira que 

acena para os consumidores e provoca a consciência ou a lembrança do produto, serviço ou da 

empresa: “a marca é uma conexão simbólica e afetiva estabelecida entre uma organização, sua 

oferta material, intangível e aspiracional e as pessoas para as quais se destina com o objetivo 

de estabelecer distintividade” (PEREZ e BARBOSA, 2007, p.320). 

 Segundo definições dos autores citados acima, a marca representa muito para uma 

organização, pois é ela que vai dar uma identificação para a empresa ou produto e servirá para 

os consumidores como um meio de reconhecimento dos seus produtos ou serviços. Sabe-se 

que atualmente uma marca não é apenas um símbolo ou uma sigla; ela carrega consigo 

sentidos que devem incorporar a missão da organização, que devem refletir a sua maneira de 

agir e, principalmente, informar os consumidores, pois ela transmite muitos significados. 

 

Uma marca pode funcionar como portadora de projeções, na qual o anunciante, a 
empresa ou a agência projetam os valores do consumidor ou podem funcionar 
como um distintivo, sendo um meio de expressar e reforçar nossas identidades 
pessoais e culturais. Cada marca tem sua própria mitologia de marca, com seu 
inventário específico e único de imagens reais e mentais, símbolos, sensações e 
associações. (PEREZ e BARBOSA, 2007, p.321). 

 

 Através disto, a marca passa a significar, então, não apenas um produto ou um 

serviço, mas ela incorpora valores tangíveis (alta tecnologia, desempenho) e intangíveis 

(confiabilidade, jovialidade) que são muito importantes para o consumidor, pois ela não existe 

isoladamente. Podem-se identificar como principais componentes da marca a embalagem, a 

publicidade e a sua apresentação como um todo. Assim, a marca é uma fusão de elementos 

físicos, racionais, emocionais e estéticos, fazendo com que esse conjunto torne-se o seu 

diferencial perante as demais marcas similares. Portanto, ao adquirir um produto, uma marca 
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ou um serviço, o consumidor não compra apenas um bem, ele compra os valores e atributos 

agregados à marca.  

 

 

2.4.1          Brand equity 

 

 Para uma marca ter um valor significativo perante os consumidores, ela deve ter 

características que estão ligadas à sua imagem, junto com seu nome e símbolo que podem 

somar ou subtrair valor para a empresa e para seu target. Esse conjunto de características que 

faz parte da administração da marca é denominado brand equity, que por sua vez, é 

constituído de ativos e passivos que estão diretamente ligados à marca. Caso o nome ou o 

símbolo seja alterado, alguns ou todos os ativos/passivos sofrerão alterações. Para Aaker, 

esses estão agrupados em cinco categorias: 1) Lealdade à marca; 2) Conhecimento do nome; 

3) Qualidade percebida; 4) Associações da marca em acréscimo à qualidade percebida; 5) 

Outros ativos do proprietário da marca – patentes, relação com o canal de distribuição etc. 

 Os ativos do brand equity geralmente acrescentam valor para a marca frente aos 

consumidores, ajudando-os a interpretar e acumular grande quantidade de informações sobre 

esta. O primeiro ativo do brand é o que diz respeito à lealdade da marca, pois, segundo 

Aaker (1998), se os consumidores são fiéis a uma marca em um determinado segmento de 

produtos, os concorrentes tendem a desencorajar-se em investir recursos para atrair 

consumidores que já estão satisfeitos.  

Quando uma empresa decide fazer uma promoção para atrair novos consumidores 

ou reconquistar os antigos e que tenha por finalidade a experimentação do novo produto, a 

promoção será mais eficaz se a marca for familiar para o público alvo, ou seja, se houver 

conhecimento do nome de marca do produto. Para Aaker (1998) o conhecimento de uma 

marca é a capacidade que um comprador tem de reconhecer ou se recordar de uma marca 

como integrante de certa categoria de produtos ou serviços. “O conhecimento da marca 

envolve um intervalo de sentimento contínuo – desde aquele incerto, de que a marca seja 

reconhecida, até a crença de que ela é a única na classe de produtos.” (AAKER, 1998, p.65). 

A pirâmide do conhecimento, abaixo, demonstra como ocorre esse processo. 
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O nível de reconhecimento da marca, ocupado na terceira posição da pirâmide, é 

baseado em um recall estimulado, onde os entrevistados recebem um conjunto de nomes de 

marcas de uma determinada classe de produtos para que sejam identificadas aquelas marcas 

em que eles já ouviram falar. 

O segundo nível, que é a lembrança da marca, ocorre de forma espontânea neste 

estágio, não necessitando do estímulo anterior e essa recordação sem ajuda é associada a uma 

posição mais forte da marca. “Uma pessoa pode ter um recall de muito mais itens se ouvir 

alguns deles do que quando solicitada a explicitá-los espontaneamente” (AAKER, 1998, 

p.65). 

A posição Top of Mind é a primeira marca mencionada em uma pesquisa de recall sem 

estímulo e recebe uma posição privilegiada no topo da pirâmide, de acordo com isso, ela está 

na frente das outras marcas na lembrança das pessoas, embora possa haver outra marca bem 

próximo dela. 

 Para Aaker, o reconhecimento de uma marca cria valor para a organização de 

diferentes maneiras, como âncoras que outras associações de valores podem estar ligadas; 

familiaridade/simpatia com a marca ou sinal de substância/comprometimento com esta. Se 

uma marca não é reconhecida, a principal tarefa da comunicação é mudar essa imagem, pois 

sem um posicionamento forte perante aos consumidores, não adianta comunicar os seus 

atributos e benefícios para o público, pois estes não farão associações da marca com algum 

valor.  Um exemplo de associação de marca é o caso dos lanches Mc Donald’s, aos quais 

várias imagens podem ser associadas, tais como: crianças brincando e felizes, arcos dourados 

e o próprio palhaço Donald.  
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 Sendo a marca reconhecida, ela proporciona um senso de familiaridade e simpatia para 

os insivíduos. “As pessoas gostam do que é familiar [...] na ausência de uma motivação para 

uma avaliação mais profunda, este senso define a compra” (AAKER, 1998. p.68). 

O terceiro item do brand equity, qualidade percebida da marca e a satisfação do 

uso de determinados produtos e serviços, fazem com que a vontade dos consumidores de 

migrar para outra marca concorrente seja reduzida, pois eles se tornam leais à marca e a 

compra, então, já está definida. A qualidade percebida, juntamente com as associações da 

marca, maximiza a satisfação do consumidor com a experiência da utilização do produto. Por 

conseguinte, o brand equity adiciona valor para a empresa pela geração do fluxo de caixa.                          

Outra característica positiva do brand equity para a empresa, é que pode 

proporcionar uma plataforma para o crescimento e extensão da marca, como por exemplo, 

estender a marca para outros produtos ou serviços, fazendo com que se torne mais lucrativo 

do que lançar uma marca nova no mercado. 

 O penúltimo ativo do brand equity é o conjunto das associações, no qual o valor do 

nome de uma marca ou a forma de uso está diretamente associado a ela. “Por exemplo, 

associação de um contexto de uso, como o da aspirina e prevenção de ataque do coração, pode 

proporcionar uma razão de compra para atrair consumidores” (AAKER, 1998, p. 20). O 

quinto e último ativo do brand, é referente à patente, à marca registrada, aos canais de 

distribuição etc., e esses são valiosos, pois dificultam os concorrentes de lesar a lealdade dos 

consumidores. 

Portanto, os ativos do brand equity são mais uma ferramenta que proporcionam 

vantagens competitivas para a marca, sempre gerando valores para a empresa e para os 

consumidores, além de representar uma barreira para os concorrentes. 

 

 

2.4.2 Imagem de marca 

  

 Dentro da dimensão dos conceitos do brand equity, está a imagem da marca, que 

segundo Pinho (1996), é um conjunto de atributos e associações que os consumidores 

reconhecem e ligam com o nome de marca. Essas associações que os consumidores fazem da 

marca, também possuem ativos e passivos, que podem ser considerados tangíveis (também 

chamadas de hard) como preços, garantia, serviços, desempenho do produto; ou intangíveis, 

(igualmente chamados de soft), formados por fatores emocionais como confiança, 

credibilidade, diversão. Este último atributo, o de valores intangíveis, garante “um maior 
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reconhecimento das diferenças entre as marcas mais importantes de uma categoria, causando 

conseqüentemente, maior impacto no comportamento do consumidor” (PINHO, 1996, p. 50). 

 Devido ao avanço tecnológico, as empresas se preocupam mais em desenvolver seus 

valores intangíveis ou softs da imagem da marca do que os valores tangíveis, pois tais valores 

não se restringem a atributos físicos ou aspectos funcionais do produto.  

 Pinho (1996) afirma ainda que a imagem da empresa, a imagem do usuário e a 

imagem do produto/serviço em si, também são fatores que contribuem para a construção da 

imagem da marca. Por exemplo, jornal Diário de Santa Maria, pertencente ao Grupo RBS, 

tem sua imagem de marca associada diretamente ao Grupo, pois é um tipo de associação que 

as pessoas fazem do produto com a empresa.  

O perfil dos leitores também influencia a maneira como as pessoas, em geral, 

visualizam a marca do jornal. Pinho (1996) afirma que muitas marcas são vistas de acordo 

com o perfil dos seus consumidores, podendo ser descritas como marcas masculinas ou 

femininas, tradicionais ou modernas, simples ou sofisticadas, etc.  

Muitos fatores do brand equity entram, então, em questão, interligando-se com a 

imagem da marca, tais como as associações que podem ser feitas e a qualidade percebida, 

influenciando diretamente na construção da imagem da marca. Além disso, Pinho (1996) 

complementa dizendo que outros fatores contribuem para a construção da imagem da marca, 

tais como as informações veiculadas pelos meios de comunicação a respeito do 

produto/serviço prestados pela empresa ou informações e notícias da própria empresa; 

experiências no uso do produto (qualidade percebida), podendo ajudar na construção de uma 

boa imagem ou não; embalagem do produto; identidade visual da empresa; promoção de 

vendas; propaganda e publicidade.  

Estas últimas são importantes para a construção ou manutenção de uma imagem de 

marca, pois muitas vezes utilizam personagens famosos para testemunhar a favor de 

determinados produtos/serviços/marcas, emprestando-lhes o seu nome e o sucesso de sua 

imagem pública, para que sejam feitas associações com a marca. Um exemplo desta 

associação que a propaganda utiliza para vender produtos/serviços é a modelo Gisele 

Bündchen, que atualmente é a garota propaganda das sandálias Ipanema, e também já 

participou de campanhas publicitárias para o desodorante e creme hidratante Nívea, bem 

como para produtos das lojas Colcci, dentre muitos outros. A associação da modelo, sendo ela 

uma figura famosa e possuindo uma imagem positiva perante a sociedade, colabora para que 

os consumidores relacionem a sua imagem profissional e pessoal com a marca dos produtos 

aos quais ela representa.  
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 Portanto, todos esses fatores associados com os atributos tangíveis ou intangíveis da 

imagem da marca e os ativos e passivos do brand equity, formam um conjunto de associações 

que representam as percepções do consumidor perante a marca, podendo refletir na lealdade e 

no comprometimento que os usuários possuem a mesma. 

  A partir destes conceitos de construção da imagem da marca e das associações feitas 

com esta, é necessário apresentar o histórico do Grupo RBS, desde a sua fundação, e a sua 

trajetória nestes 50 anos, para, assim, cumprir com o objetivo proposto no presente trabalho, 

isto é, a identificação da imagem que as pessoas possuem da empresa. 
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3 HISTÓRICO GRUPO RBS 

 

 Segundo Schirmer (2002), em 3 de julho de 1957, a mais antiga emissora da capital do 

Rio Grande do Sul, a Rádio Sociedade Gaúcha muda de donos e passa a ser dirigida por 

Maurício Sirotsky Sobrinho, juntamente com seus sócios Frederico Arnaldo Ballvé  e Nestor 

Rizzo. No mesmo dia da troca de donos, Maurício e Arnaldo divulgam através da rádio os 

novos planos para a emissora, sem saber que naquele exato momento estava nascendo com 

eles a RBS.   

O primeiro grande acontecimento da rádio Gaúcha foi a cobertura da corrida 

automobilística da Pedra Redonda, sob o comando dos novos donos, transformando a prova 

em um evento importante para a cidade. Mas é o “Programa Maurício Sobrinho” que vai se 

tornar o grande “desbravador” do sucesso na nova trajetória da rádio, trazendo nomes de 

grande importância da música popular brasileira para seu programa em Porto Alegre. Novos 

talentos locais foram surgindo, como Elis Regina, que assinou seu primeiro contrato de 

cantora profissional com Maurício, assim como o humorista e apresentador Carlos Nobre, que 

também foi um dos nomes que ele lançou ao sucesso, misturando humor com esporte e shows 

musicais de todos os gêneros, criando-se assim, um novo padrão de radiojornalismo. 

 
O rádio jornalismo que se mantém aprimorado até hoje, começou em Porto Alegre 
com o Maurício Sirotsky, na Rádio Gaúcha em 1957. Ela começou a trocar a leitura 
dos noticiários feitos com recortes de jornal por uma grande radiojornal pela manhã 
e outra pela noite, mais os boletins de hora em hora com entrevistados ao vivo, por 
telefone ou gravadas (SCHIRMER, 2002, p.17). 

 
 

O esporte também se transformou em um dos trunfos da Rádio na disputa pela 

audiência nos primeiros anos de vida, sob o comando de Ary dos Santos, com o slogan de “A 

maior e melhor”. 

Segundo Schirmer (2002), Maurício Sirotsky descobriu, por acaso, informações sobre 

o andamento de um processo de pedido de concessão para uma TV em Porto Alegre, que 

tinha sido solicitado por Arnaldo Bellé e resolveu, então, dar continuidade aos documentos 

necessários para obter a concessão da TV. Em 24 de novembro de 1959, assinada pelo 

presidente Juscelino Kubitschek, saiu a concessão, mas somente dia 29 de dezembro de 1962, 

às 19h10min, entrou no ar a TV Gaúcha, com o slogan “Imagem viva do Rio Grande”.  

Na disputa pela audiência com a TV Piratini, no canal 5, concorrente da TV Gaúcha 

com sede também em Porto Alegre (e transmissora da TV Tupi), a Gaúcha usava como 

diferencial a valorização da produção local, diferentemente da concorrente que baseava sua 
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grade nos programas prontos das emissoras Tupi de São Paulo e Rio de Janeiro. Fazendo jus 

ao seu slogan, era produzida uma série de programas de auditório locais, como os de Carlos 

Nobre e Teixeirinha e Mary Teresinha. A programação da tarde era voltada para o público 

feminino, com a apresentadora Célia Ribeiro. O telejornalismo foi uma das marcas fortes na 

afirmação do prestígio e da liderança de audiência do canal 12, pois desde a sua inauguração 

contava com dois telejornais diários, sendo que mais tarde, um deles viria a se tornar uma 

grande atração nos fins de noite - O Show de Notícias - fazendo parte o telejornalismo, da 

tradição histórica da RBS TV. 

Em 1964 houve uma proposta de compra da TV Gaúcha pelo Grupo Simonsen, donos 

das TV Excelsior do Rio de Janeiro e São Paulo. Mesmo com a resistência dos irmãos 

Sirotsky, os demais sócios que detinham a maior parte das ações da emissora, optaram por 

vendê-la, permanecendo Maurício e Jayme como diretores contratados. Durante quatro anos a 

TV Gaúcha foi de outros donos; mas em 1967 os irmãos voltam para Porto Alegre e planejam 

a recompra da TV que, na época, pertencia à Folha de São Paulo. Foi uma difícil e longa 

negociação que acabou finalizada com sucesso, pois a TV Gaúcha voltava para os irmãos 

Sirotsky e Fernando Ernesto Corrêa passava a ter participação como sócio. Nessa época, 

surgiu a necessidade de expandir a emissora e a abertura de novos rumos na empresa e a 

solução encontrada foi ter parcerias com as emissoras do Rio de Janeiro e São Paulo; a 

primeira parceira foi a TV Rio, depois a Excelsior, a Record e, finalmente, a TV Globo em 

1967. 

De acordo com Schirmer (2002) a imagem do canal 12 já chegava a muitas áreas do 

interior do estado, porém o objetivo, a partir de 1968, passou a ser outro: instalar em cidades 

interioranas estações geradoras de programação local. A TV Caxias, a primeira a operar em 

cadeia com a TV Gaúcha, foi inaugurada dia 22 de fevereiro de 1969 e produzia também 

programação local. A TV Caxias também foi a responsável pelas primeiras transmissões da 

RBS para Santa Catarina, e foi através desta, que em 1970, os telespectadores catarinenses 

puderam assistir pela TV Caxias o Brasil ser Tricampeão na Copa do México.  

Em 1980 a RBS criou sua sede também em Santa Catarina, com cinco emissoras de 

televisão. Segundo a professora da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Dulce 

Márcia Cruz 
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a RBS era uma empresa moderna e já integrava a indústria cultural, ao contrário das 
emissoras catarinenses, que estruturavam de forma amadora, e dos concessionários 
de radiodifusão locais, que baseavam sua atuação na política partidária. A RBS 
diferenciava-se porque tinha conhecimento profissional, superioridade tecnológica 
e experiência com a produção de programas regionais dentro da programação 
nacional de alta qualidade da Globo, além de manter uma postura pública de 
imparcialidade político-partidária (CRUZ 1995 apud SCHIRMER 2002, 
p.102). 

 

Dessa maneira, juntando esforços e associando-se às pequenas emissoras do interior 

que a Rede Brasil Sul se expandiu, cobrindo todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.  

Mais um passo importante que a RBS concretizou foi o lançamento do Jornal Diário 

Catarinense, em 1992, que se tornou o primeiro jornal no Brasil com redação informatizada, 

acrescentando assim, mais uma mídia impressa em sua história, além da Zero Hora que havia 

sido comprada por Maurício e Jayme em abril de 1970. 

Os anos 90 começaram marcados por avanços em quase todas as áreas de atuação da 

emissora, tanto no jornal, quanto na rádio e na televisão. Na televisão, aconteceu mais um 

pioneirismo: a criação da TVCOM em 1995, um canal comunitário em Porto Alegre, e cinco 

anos depois em Florianópolis, Santa Catarina. 

Segundo Schirmer (2002), a Zero Hora, no ano 1995,  tornava-se o primeiro veículo a 

possuir endereço eletrônico e logo em seguida foi lançado o seu site, tornando-se o segundo 

jornal no Brasil com edição on line. Em 2000, o portal da internet Clic RBS passou a ligar os 

seus veículos de comunicação aos internautas de todo o mundo. 

Ao longo dos anos, muitos outros veículos foram sendo inseridos aos meios de 

comunicação da RBS, tais como o Jornal O Pioneiro em Caxias do Sul, o Diário Popular em 

Porto Alegre e, em 2002, o Diário de Santa Maria, na cidade de mesmo nome. 

Em 2007, a RBS lançou sua nova marca corporativa “Grupo RBS”, contando com 18 

emissoras de televisão, 2 emissoras comunitárias, 26 emissoras de rádio, 8 jornais, 2 portais 

de internet entre outras plataformas multimídias que o Grupo possui (Anexo E)  

Seus slogans retrataram a evolução da RBS ao longo desses 50 anos de história, 

deixando clara a sua imagem de empresa de comunicação e a sua preocupação social com 

seus telespectadores (Anexo A). Seu atual slogan “Comunicação é a nossa vida”, criado na 

campanha dos 50 anos em 2007, acompanha o lançamento da nova marca, a do Grupo RBS e 

mostra o valor da comunicação e a sua importância no desenvolvimento da sociedade, 

juntamente com a nova marca que simboliza o trabalho e a união das suas empresas, 

refletindo sua maneira de trabalhar: em grupo. 
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O Grupo RBS também possui projetos sociais e oferece apoios culturais. Um dos 

projetos sociais é o Portal Social, uma plataforma de relacionamento via web que possui a 

finalidade de mobilizar pessoas e empresas a apoiarem organizações sociais que atuam em 

benefício de todos. O Portal funciona com contribuições financeiras tanto de empresas, como 

de pessoas físicas para as instituições cadastradas. Os internautas que não possuem condições 

de doar dinheiro para essas instituições do Portal Social, podem enviar cartões virtuais através 

do site, com o intuito de conscientizar as pessoas em relação à importância do Projeto e 

conseqüentemente, divulgar o site. Alguns dos temas que abrangem o Projeto são o meio 

ambiente, idosos e pessoas com necessidades especiais, inclusão digital e crianças.  

Como projetos culturais, o Grupo RBS busca cumprir com seu objetivo de forte 

vinculação com a sociedade e apoiar projetos que promovam a cultura e as produções 

culturais, tais como o Fato Literário, que reconhece o mérito de personalidades que se 

destacam na literatura e abre espaço para que sejam reconhecidas e premiadas iniciativas 

públicas, privadas ou comunitárias que incentivem a leitura e a promoção da literatura no 

estado. O prêmio ocorre anualmente, durante a Feira do Livro em Porto Alegre. 

Outro projeto apoiado pelo Grupo são as Histórias Curtas que existem há cerca de seis 

anos e possuem como objetivo valorizar e incentivar a produção audiovisual e a 

teledramaturgia do Rio Grande do Sul. O projeto Histórias Curtas seleciona, financia e 

viabiliza a produção de oito curtas-metragens por ano, que serão exibidos pela RBS TV e pela 

TV COM durante dois meses. No final do ano, os melhores profissionais, de várias categorias, 

e os melhores curtas-metragens, são premiados. 

O Salão do Jovem Artista também é um evento que recebe apoio do Grupo e ocorre a 

cada dois anos, sendo que no ano de 2008 acontece a 20º edição. O evento promove a 

revelação de jovens artistas das artes plásticas que não reconhecidos ainda no estado, para que 

tenham a chance de participar de uma exposição coletiva realizada em Porto Alegre. 

 

 

3.1 Campanha dos 50 anos do Grupo RBS 

 

Para se obter resultados mais relevantes para o presente estudo, notou-se a necessidade 

de fazer um comparativo entre a imagem que os grupos pré-determinados possuem do Grupo 

RBS, juntamente com o objetivo da Campanha dos 50 anos; para, assim, traçar um paralelo 

entre a intenção dos comercias e a percepção das pessoas. 
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Para isto, foi realizada uma entrevista com Telmo Ramos (2008), diretor de criação da 

Agência Matriz, sediada em Porto Alegre, responsável pela conta de alguns veículos do 

Grupo. O objetivo da entrevista foi detectar quais as intenções da criação dos comerciais 

“Playground” e “Gratidão”, pertencentes à campanha comemorativa dos 50 anos. 

Segundo Ramos (2008), a campanha dos 50 anos do Grupo RBS veio na hora certa, 

pois além de coincidir com a compra da Record para o mesmo grupo que já havia adquirido o 

Correio do Povo e a Rádio Guaíba (emissoras concorrentes de veículos do Grupo), este sentiu 

que era um bom momento para o Grupo RBS se aproximar da comunidade gaúcha, por ele ter 

“nascido” em Porto Alegre e por “possuir toda uma história com os gaúchos”. A exposição 

“No Ar”, realizada na Usina do Gasômetro em POA, mostrou o caminho percorrido nesses 50 

anos pelo Grupo, a sua história e o seu envolvimento com a comunidade, afirmou o 

entrevistado. 

Os comerciais Playground e Gratidão mostraram a nova marca do Grupo e o novo 

slogan. Segundo Ramos  

 

a idéia do comercial é a de passar a imagem do Grupo sempre atuando com a 
população. O filme da menina com deficiência auditiva [Playground] é para vender 
o conceito de Comunicação é a nossa vida, onde reforça a idéia de facilitar a 
comunicação das pessoas com o seu mundo. (RAMOS, 2008). 
 

 
A campanha foi veiculada nos próprios meios de comunicação do Grupo, como a TV e 

o jornal. Em relação à sensação que o Grupo gostaria de transmitir às pessoas, ele afirma que 

é a imagem de uma empresa humana, que se preocupa com as pessoas, principalmente com a 

comunidade que ela está inserida. Ramos (2008) declarou que, em razão do Grupo ser 

detentor de um poder, assustava um pouco a população. A campanha então, de cunho 

institucional, teve como objetivo a idéia de mudar essa imagem fria que os receptores 

possuíam e aproximar a empresa da comunidade.   

Ele ainda declarou que a marca antiga da RBS (Anexo B) transmitia a idéia de “um 

olho frio”; pois foi identificado, muitas vezes, de acordo com resultados de pesquisas, que as 

pessoas julgavam que aquela figura era “um olho que não chorava”. Além desta observação, 

outro aspecto que levou para a mudança da marca foi o fato de as pessoas terem a tendência 

de falar somente da RBS TV e esquecerem-se dos outros meios que compõem o Grupo. 
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Nós queremos mudar essa idéia de uma empresa distante e fria que não se importa 
com a comunidade, e a idéia do Grupo veio em função disto, de mudar essa 
imagem que a RBS tinha na comunidade e de juntar todos os seus veículos, pois as 
pessoas tinham a tendência em falar RBS TV e esqueciam-se dos outros meios que 
também fazem parte (RAMOS, 2008). 

 

 Além destas ações para melhorar a imagem da marca do Grupo RBS, humanizando-a 

perante à audiência, na entrevista, Ramos relembrou algumas campanhas que mostram a 

preocupação da empresa com a sociedade, como a campanha de 2008, “Violência no trânsito: 

Isto tem que ter fim!” e a campanha dos “Bichinhos da RBS”, que era um apelo contra a 

violência infantil. Sobre os projetos e apoios culturais, ele afirmou que faz parte do Grupo 

possuir essa preocupação social como empresa. 

 

3.1.1  Anúncios que representam os objetivos do Grupo RBS. 

 

A partir da identificação das principais mensagens que deveriam, segundo Ramos 

(2008), demonstrar a humanização do Grupo e a divulgar a nova identidade visual e seu 

slogan, a seguir, será feita a descrição das peças e uma análise dos seus elementos. 

 O primeiro comercial, “Gratidão”, tem duração de um minuto e foi captado ao ar 

livre, com os funcionários e colaboradores do Grupo RBS. A primeira cena mostra algumas 

pessoas chegando em um campo, todos vestidos com roupas na cor branca e com expressões 

alegres e felizes. Na segunda cena, alguns dos funcionários estão em um círculo, onde a 

câmera os filma em plano médio no centro deste círculo, na posição de baixo para cima, no 

momento em que eles largam balões também na cor branca para voar com o vento. As pessoas 

se abraçam e se cumprimentam, exibindo gestos de carinho entre eles. Logo em seguida, a 

câmera vai mostrando em primeiro plano algumas pessoas que trabalham para o Grupo RBS e 

que já possuem sua imagem vinculada ao Grupo, como Paulo Santana, Paulo Brito, Ico 

Thomas, Nelson Sirotsky, Neto Fagundes, Rodaika, entre outros profissionais que fazem parte 

dos demais veículos do Grupo, além da televisão, como o jornal, rádio e internet. 

Em outra cena, quando todos estão de frente para a câmera da televisão, é mostrado 

uma funcionária do Grupo registrando essas pessoas com sua filmadora, e em seguida, a 

imagem que ela está capturando é mostrada para os telespectadores. Neste momento as 

pessoas estão cantando, com os braços sendo embalados ao alto e algumas mandando beijos, 

abanando e fazendo gestos de carinho para a câmera. Aparece no vídeo a frase “Todos os 

participantes deste comercial são colaboradores do grupo RBS”. 
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A cena volta para a imagem da filmadora, que começa a abrir o ângulo de captura das 

imagens, mostrando do alto, a palavra Gratidão, formada pelos próprios colaboradores, no 

chão do gramado. 

Na última cena, quando o locutor está encerrando o comercial, as pessoas que, juntas, 

formaram a palavra Gratidão no chão, começam a fazer “ola”, movimento em que levantam 

os braços por ordem, começando este movimento pela letra “G” e terminando na letra “O” de 

Gratidão. 

A música usada foi um jingle, com uma voz masculina cantando e alternando com os 

espaços entre a locução, transmitindo emoção: “Quando começamos, éramos um pequeno 

grupo de sonhadores, uma palavra nos movia: vocação. A cada vitória, a cada nova empresa, 

cada vez que nosso público aumentava, uma outra palavra ganhava importância: 

responsabilidade. Para superar obstáculos, união, foi a palavra chave. Ao completar nossos 

primeiros 50 anos, celebramos acima de tudo a confiança que você deposita no nosso 

trabalho, e só uma palavra é capaz de traduzir o que estamos sentindo. E a gente precisava 

dizer isso pessoalmente. Grupo RBS, comunicação é a nossa vida”. 

Nota-se uma boa iluminação utilizada no comercial, através de um dia ensolarado e 

com nuvens bem azuis, indicando um dia bonito. As pessoas usando cor branca, que 

representa a paz, e assim, contribuem para que se transmita uma mensagem calma e serena, 

para que assim se solidifique a expressão “Gratidão”.  

 

O segundo comercial, “Playground”, tem cerca de um minuto e 30 segundos, e é 

gravado em uma pracinha. A primeira cena é capturada em plano geral, mostra uma mãe 

chegando na pracinha de mãos dadas com a sua filha. A mãe senta no banco e a menina fica 

em pé, expondo ao fundo da cena crianças correndo e brincando. A próxima cena a menina 

está indo em direção aos brinquedos e filma, em plano detalhe, a mãozinha da criança 

deslizando na mão da sua mãe, mostrando que ela está se afastando e indo na direção 

contrária. Essa cena revela também, o momento em que ela rompe o medo de sair de perto da 

mãe misturado com a vontade de descobrir novos caminhos. Por alguns segundos a mãe fica 

com a mão estendida ainda, no sentido de quem dá uma força, um incentivo para que sua filha 

tenha coragem de seguir adiante. 

Na cena seguinte, é filmada a menina em plano médio, olhando para cima e ao seu 

redor, com ar de curiosa, e no fundo da cena, mas desfocada, a mãe, atenta a tudo o que esta 

acontecendo com a filha. Um plano geral mostra umas crianças no balanço e depois em plano 

detalhe, o rosto da menina, com expressão de medo. Ela olha para trás, enxerga sua mãe, que 
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através de gestos através com as mãos faz sinal para ela ir em frente, que está tudo bem. Na 

cena seguinte, aparece um menino brincando em outro brinquedo e sua mãe junto a ele. Volta 

a imagem da menina se comunicando com a sua mãe através de sinais, e, ao fundo, o menino 

da cena anterior, olhando curiosamente para ela. A mãe do menino, na cena seguinte, 

comunica-se com o filho, também através de gestos e, indica para ele que a menina tem 

problemas auditivos. Ele faz sinal de positivo com a cabeça e a cena volta, em plano detalhe 

para a menina. 

Em plano geral, são filmados novamente, crianças brincando na pracinha e alguns 

meninos jogando futebol. Neste momento, eles chutam a bola para perto da menina, que está 

de costas, e começam a gritar para que ela devolva a bola para eles. Ao mesmo tempo, duas 

crianças convidam a menina para brincar com elas no balanço. A menina, aparecendo na tela 

em plano detalhe, olha para baixo, pois não esta entendo o que elas falam, e neste momento a 

sua mãe levanta do banco para ir em direção á sua filha, quando aparece o menino rindo, 

vindo na direção da menina e apontando com o dedo para um brinquedo, convidando-a para ir 

brincar com ele.  

Em plano médio, são mostradas as duas crianças rindo, vindo em direção a câmera, 

correndo e de mãos dadas, como se estivessem indo para o brinquedo. A última cena é 

filmada de cima, com os dois se embalando na pracinha. O comercial é filmado com uma 

trilha bem leve e somente instrumental ao fundo, juntamente com som ambiente: sons de 

pássaros, das crianças rindo, correndo e brincando. Logo, na segunda cena, quando a menina é 

filmada olhando para as pessoas e para o lugar onde ela se encontrava, a cena fica sem som, 

representando o mundo da menina que possui deficiência auditiva.   

As imagens são em tons cinza, sem muita iluminação, passando a idéia de um dia sem 

sol. Somente na última cena que entra a locução: “Facilitar a vida das pessoas com o seu 

mundo, torna a vida melhor. Há 50 anos, essa é a nossa missão. Grupo RBS, comunicação é a 

nossa vida”. 
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4  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS, DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS 

DADOS. 

 

Segundo Michel (2005), metodologia é o caminho que se traça para atingir um 

objetivo qualquer, é a forma, a maneira como resolvemos os problemas e buscamos respostas 

para as dúvidas e as necessidades. Porém, por meio da metodologia científica, busca-se uma 

maneira de conduzir a pesquisa na procura da verdade ou na aquisição de conhecimentos, com 

procedimentos científicos e critérios aceitos pela ciência. 

Para cumprir o objetivo deste trabalho, foi utilizada a pesquisa de análise qualitativa, 

pois segundo Michel (2005) ela fundamenta-se na discussão da ligação e correlação de dados 

interpessoais, analisados a partir da significação que estes dão aos seus atos. Nessa pesquisa, 

não se busca comprovar a verdade através de números, mas sim na análise detalhada, 

consistente e coerente da argumentação e da lógica das idéias. O pesquisador participa da 

pesquisa, compreende o processo e interpreta os dados coletados. 

Para identificar a percepção de imagem do Grupo RBS, foi utilizada a entrevista com 

grupos focais, conhecida como uma entrevista aprofundada, pois fornece informações 

qualitativas a partir da reunião de um grupo de entrevistados pertencentes ao ambiente de 

análise, como forma de coleta de dados, conforme afirma Michel (2005, p.45). Nessa técnica, 

a utilização dos sentidos para a obtenção de determinados aspectos da realidade não consiste 

em apenas ver e ouvir, mas também em analisar os fenômenos e os fatos na pesquisa, 

perceber algum aspecto que os indivíduos não tenham consciência, mas que se manifestam 

involuntariamente.  

Para captar as informações a respeito da imagem do Grupo RBS, foram utilizados 

como material de apoio para a discussão os anúncios televisivos, veiculados na RBS TV; um 

roteiro prévio (Anexo) para organizar as perguntas durante as discussões; e um questionário 

preenchido pelos participantes para identificar seus consumos culturais e familiaridade com os 

veículos do Grupo RBS, além de outros dados relevantes. 

Como amostra, foram reunidos dois grupos, cada um com quatro pessoas, com 

características em comum: residentes em Santa Maria, faixas etárias semelhantes e de ambos 

os sexos. Um grupo foi formado com pessoas da faixa etária entre 21 e 28 anos e outro grupo 

reunindo pessoas com idades entre 50 e 55 anos.  

O objetivo de reunir dois grupos focais foi de analisar as diferentes percepções de cada 

grupo, pois um dos grupos, o de entrevistados composto pelos mais jovens (Grupo 1) poderia 

possuir um tipo de imagem a respeito do Grupo RBS e o grupo composto pelos consumidores 
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de maior faixa etária (Grupo 2) poderia ter uma visão diferente do grupo dos jovens, pois 

possuem uma idade equivalente com os dos primeiros veículos do Grupo e acompanharam o 

seu crescimento e desenvolvimento ao longo destes anos.  

As reuniões com os Grupos Focais foram realizadas nos dias 15 e 17 de outubro; em 

um primeiro momento os participantes preencheram o questionário e, logo em seguida, 

iniciaram-se as discussões. Estas tiveram dois momentos distintos: o primeiro, com 

percepções gerais sobre o Grupo RBS; e o segundo, com a exibição dos dois comerciais e a 

analise destes. 

 

 

4.1 Perfil dos participantes 

 

GRUPO FOCAL 1  

 

1) Tiago, 25 anos, estudante de Desenho Industrial – programação visual – do 8º 

semestre, da UFSM, faz estágio na agência Due Design e Propaganda em Santa Maria é 

solteiro. Mora com uma irmã e uma colega de faculdade e assiste aos canais abertos Rede 

Globo/RBS, MTV e os canais da TV por assinatura Discovery, Telecine, ESPN, Sportv, WB, 

Fox, TNT e Globo News. 

Possui o hábito de assistir à RBS TV desde criança, mais precisamente desde os 8 

anos. Lê freqüentemente os jornais Diário de Santa Maria, A Razão e Zero Hora. Tiago 

também lê revistas, tais como Quatro Rodas, Fullpower e Zupi. Quanto ao meio de 

comunicação rádio, ele declarou ter preferência pelas rádios FM Atlântida e Pop Rock. 

Tem acesso à internet há mais de 10 anos e os sites que mais acessa são o Orkut, 

Google, site de notícias, e-mails, assuntos relacionados com a sua área de atuação, 

Webmotors e Mercado Livre. Ele afirmou possuir o hábito de ler jornais, revistas, escutar 

rádio e acessar a internet, em média, há mais de 10 anos. 

Em relação às notícias que estão nos meios de comunicação, Tiago declarou que 

discute com os membros de sua família, no seu local de trabalho e na faculdade. Os 

programas que ele declarou mais assistir são o Jornal Nacional, Jornal da RBS, Globo 

Esporte, Jornal Hoje, todos da RBS TV, e, Overhaulin, Mytbusthers e Pimpmyride, da grade 

dos canais de TV por assinatura. 
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2) César, 23 anos, graduado em Administração pela UFSM em 2007, trabalha na 

Prefeitura Municipal de Santa Maria, é solteiro e mora com seus pais. César possui o hábito 

de assistir ao canal aberto da Rede Globo/RBS e os canais da TV por assinatura Globo News, 

Sportv, Universal Channel e Telecine. Quanto à RBS TV, ele diz possuir o hábito de assistir 

desde muito novo e, também, lê com freqüência o jornal Diário de Santa Maria. Não lê 

revistas, mas ouve rádio AM e FM, tais como Atlântida, Itapema e Gaúcha.  

Ele tem acesso à internet há cerca de 7 anos e os sites que acessa com mais 

assiduidade são blogs, sites de notícias, os e-mails e assuntos que sejam pertinentes à sua área 

de atuação. César também afirma, em relação ao seu consumo de mídia, que procura se 

manter sempre bem informado. Quanto às noticias que estão nos meios de comunicação, ele 

discute com sua família em casa e com seus colegas do trabalho. Os programas que César 

mais assiste são Em cima da hora, Redação Sportv, RBS Notícias, filmes nos canais da Net, e 

programas como Cybernet e American Shoppers, que são exibidos nos canais de TV por 

assinatura. 

 

3) Cristina, 21 anos, estudante de Engenharia Química - 6º semestre da UFSM, 

solteira, mora com seus colegas da Universidade, e assiste à RBS TV desde criança e conta 

que também assiste ao SBT e MTV. Não possui o hábito de ler jornal, mas quando lê, são os 

jornais Diário de Santa Maria e Zero Hora. Quanto a leitura de revistas, ela lê apenas a 

Ciência Hoje.  

Possui o hábito de escutar rádio FM, mais especificamente a Atlântida. Em relação a 

internet, Cristina acessa há cerca de 5 anos e os sites mais frequentes são o Orkut, site dos 

seus e-mails e de assuntos referentes à sua área de atuação. 

Ela diz que, em média, possui este consumo de mídia (ler jornais e revistas, escutar 

rádio e internet) há mais de 10 anos. As notícias que recebe dos meios de comunicação são 

discutidas, normalmente, com os membros da família ou com as colegas de quarto, mas 

somente quando estas forem polêmicas. Os programas que mais assiste são os que englobam 

notícias, como o Bom Dia Brasil e Bom dia Rio Grande, RBS Notícias do meio dia e da noite 

e, algumas vezes, a novela A Favorita e o Globo Repórter. 

 

4) Rosa, 28 anos, é acadêmica do Curso de Nutrição, 8º semestre da UNIFRA, solteira 

e mora com seus pais. Rosa assiste aos canais abertos Globo/RBS e aos canais da TV por 

assinatura GNT, Discovery, Globo News, TVCOM, Telecines, Sony, WB, TNT. Rosa assiste 

à RBS TV desde criança (quando tinha 11 anos) e possui o hábito de ler jornais diariamente, 
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tais como o jornal Diário de Santa Maria, O Sul e Zero Hora. Em relação a leitura de revistas, 

ela diz ler Veja e Isto É.  

Possui também, o costume de escutar bastante rádio FM, como a Atlântida, Itapema e 

Antena 1. Rosa também tem acesso à internet há mais de 10 anos e os sites que acessa com 

maior freqüência são o Orkut, e-mails, sites de notícias e assuntos que sejam pertinentes a sua 

área de atuação. Ela declarou gostar de estar sempre bem informado, tendo sempre acesso a 

jornais, revistas, internet e televisão para nutrir esta necessidade.  

Quanto às notícias que são transmitidas pelos meios de comunicação, ela declarou 

sempre comentar e discutir com seus familiares e na faculdade. Os programas que ela mais 

assiste na televisão são Jornal Nacional, Jornal RBS, Jornal TVCOM, Globo Repórter, Em 

cima da Hora, Jornal das Dez, Bom Dia Brasil, Bom Dia Rio Grande,  Mothern, Jô Onze e 

Meia, Marília Gabriela Entrevista, Mulheres Possíveis, Alternativa Saúde, Superbonita, 

Happy Hour, C.S.I.Miami, Law & Order: Criminal Intent e Telecines. 

 

 

4.2  GRUPO FOCAL 2 
 
 

5) Pedro, 52 anos, trabalhador autônomo, é solteiro e mora sozinho. Ele assiste aos 

canais abertos da rede Globo/RBS e MTV, e os canais por assinatura National Geografic e 

outros canais que contemplem programas educativos. 

Ele possui o hábito de assistir à RBS TV há cerca de 20 anos e de ler jornais 

freqüentemente, tais como o Diário de Santa Maria e a Zero Hora. As revistas que ele lê são a 

Veja e a Isto É. Em relação ao rádio, ele escuta tanto AM quanto FM, mais especificamente, 

Itapema e Imembuí. Pedro não possui acesso a internet, mas em relação aos outros meios de 

comunicação, como jornais, revistas e rádio, ele declara que está sempre em contato e procura 

se manter sempre informado. 

Em relação às notícias que são transmitidas nestes meios de comunicação, ele discute 

com familiares e amigos. Os programas que ele mais assiste são o Jornal Nacional, Fantástico 

e programas de esporte. 

 

6) Márcio, 50 anos, é militar da reserva, casado e mora com sua esposa. Ele assiste 

aos canais abertos, como a Rede Globo/RBS e aos canais fechados, tais como DW; RAI; 

TVE; TV5; Animal Planet, National Geografic, CNN, GNT, Multishow e Telecines. Declarou 

possuir o hábito de assistir à RBS TV há cerca de 40 anos e, em relação à leitura, ele afirmou 
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ler diariamente o jornal Zero Hora. Costuma também ler revistas, como a Super Interessante, 

Veja e Isto É.  

Escuta rádio tanto AM quanto FM, tais como a Gaúcha e a Nativa. Márcio possui 

acesso à internet há cerca de 10 anos e acessa com maior freqüência sites que contemplem 

assuntos da sua área de atuação e seus e-mails. Em média, tem o hábito de ler revistas, jornais, 

assistir televisão e escutar rádio há mais de 10 anos.  

As notícias que são transmitidas pelos meios de comunicação são discutidas com os 

membros da família e os programas que ele mais assiste são os programas educativos e de 

entretenimento. 

 

7) João , 53 anos, é corretor de imóveis, casado e mora com a sua esposa e seu filho. 

Ele assiste aos canais abertos da Rede Globo/RBS, Record, Band e possui TV a cabo NET, 

mas declarou que quase não assiste televisão. Quanto à RBS TV, João afirmou assistir há 

muito tempo, desde muito jovem. Possui o hábito de ler jornais diariamente, tais como o 

Diário de Santa Maria e A Razão. Em relação a revistas, declarou não tem o costume de ler e 

nem o hábito de escutar rádio.  

Possui acesso à internet há cerca de 5 anos e os sites que acessa com maior freqüência 

são sites de notícias, emails e sites imobiliários. João também ressaltou que possui o hábito de 

sempre se manter informado e algumas notícias transmitidas pelos meios de comunicação são 

normalmente, discutidas entre os familiares e amigos. 

Os programas de televisão que mais assiste são noticiários em geral e, raramente, 

alguns filmes. 

 

8) Maria, 54 anos, é aposentada, casada e mora com o seu marido. Ela assiste aos 

canais abertos da Rede Globo/RBS TV, Band e aos canais da TV por assinatura Telecine e 

Universal Channel. Maria diz que assiste à RBS TV desde muito tempo, “desde que me 

conheço por gente”. Quanto ao hábito da leitura, ela diz ler jornal diariamente, como a Zero 

Hora, porém, não tem o costume de ler revistas. 

Em relação a rádio, ela escuta tanto AM quanto FM, porém as mais escutadas são a 

rádio Nativa e a Gaúcha. Em relação à internet, possui acesso há cerca de 10 anos e os sites 

que mais frequenta são para verificar os e-mails e realizar pesquisas sobre saúde e artesanato. 

Maria também acrescentou que em relação ao hábito de ler jornais, ter contato com a internet 

e demais meios de comunicação, o tempo em média, é há mais de 10 anos. 
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Maria declarou que as notícias transmitidas são discutidas em casa, com seu marido. 

Quanto aos programas que mais assiste, são basicamente noticiários e filmes. 

 

 

4.3 Descrição e análise das entrevistas com os Grupos Focais 

 

1) O que o Grupo RBS representa para vocês? Qual a impressão que vocês têm do 

grupo, das empresas do grupo? 

A primeira questão teve o objetivo de, em um primeiro momento, verificar qual a 

imagem que as pessoas entrevistadas possuem do Grupo RBS, que relação elas estabelecem 

com os veículos da Rede e se a marca RBS tem a lealdade dos receptores. 

Para João (Grupo 2) a imagem é muito positiva, pois declarou assistir desde muito 

cedo à RBS [TV] e ficou claro o seu posicionamento quanto à confiança depositada na 

empresa: “eu sempre tive muita confiança no que era transmitido; não é um meio de 

comunicação sensacionalista, não gosto de sensacionalismo; então, até hoje mesmo não tenho 

nada para me queixar, estou muito satisfeito nas minhas necessidades”.  

Já para o participante Pedro (Grupo 2) a sua percepção em relação ao Grupo é o da 

qualidade em relação às notícias e também quanto ao profissionalismo daqueles que estão 

aparecendo na telinha e atrás dela: “é o canal mais abrangente em termos de notícia, é um 

espelho do que esta acontecendo no estado. Na Rede é um profissionalismo, tem uma 

credibilidade, a gente acredita”. Já para a participante Maria (Grupo 2) a RBS [TV] mostra 

que está na frente das outras emissoras, pois coloca a notícia de maneira mais elevada, 

deixando para que o público que está assistindo tire suas próprias conclusões, pois na sua 

visão, ela não impõe um posicionamento perante os fatos ocorridos. Esta participante também 

declarou que percebe um elevado nível de cultura quanto à RBS [TV], comparando com 

outras emissoras, pois nota que além da imparcialidade, o tipo de programação e os assuntos 

abordados nos programas acabam refletindo os seus valores como empresa.  

Já o Grupo 1, no geral, demonstrou possuir uma visão diferenciada da RBS em relação 

ao Grupo 2, focando mais para com o lado social. Muitos perceberam que a RBS TV possui 

vários projetos com a sociedade, apoiando as Histórias Curtas, como foi citado, e pelas 

campanhas de conscientização que são transmitidas pelos veículos do Grupo, tais como a 

campanha de 2008, que aborda o tema violência no trânsito (“Isto tem que ter fim”) e a 

“Campanha dos Bichinhos”, que foca o tema contra a violência infantil para com as crianças. 

Outro ponto levantado pelo Grupo 1 é que quando acontecem enchentes, casas destelhadas, 
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pessoas que por algum motivo ficaram desabrigadas, hospitais que precisam de sangue etc., a 

solidariedade na RBS [TV] se manifesta divulgando telefones para contato, caso alguém 

queira doar materiais de construção, roupas ou comida para ajudar as pessoas que estão 

precisando. Esse tipo de informação muitas vezes é transmitido pelo Jornal do Almoço ou 

pelo RBS Notícias.  

Pode-se perceber que participantes do Grupo 2, possivelmente por terem crescido 

junto com a RBS TV, possuem confiança no que é veiculado pela empresa, mais precisamente 

pela televisão, considerando o Grupo RBS imparcial e tendo um compromisso com a 

qualidade das notícias e com o profissionalismo dos que estão trabalhando para a empresa. 

Este fato da confiança pode ser atribuído ao conjunto de associações que é feita com a marca, 

sendo este, um valor intangível soft, fatores emocionais que geram maior reconhecimento dos 

consumidores com o produto/marca/serviço (ver página 28 desse estudo). 

Notou-se também que eles confundem Grupo RBS com RBS TV, referindo à RBS TV 

apenas como “RBS”. Algumas vezes confundiam também com a Rede Globo, falando da 

programação da Rede, tais como novelas, como se fizessem parte da programação e da 

produção local do Grupo RBS. 

 

 

2) Para vocês, o Grupo RBS se interessa pelos gaúchos? 

Na segunda questão, o objetivo era verificar se eles sentem proximidade do Grupo 

com a comunidade, seja através das campanhas sociais, de conscientização e dos projetos e 

apoios culturais, ou de outra maneira que eles percebam essa proximidade. Telmo Ramos 

(2008), diretor de criação dos comerciais, relatou que este é um dos principais objetivos do 

Grupo: passar a idéia de uma empresa que, além de se importar com os gaúchos, se mantém 

bem próximo a eles.  

O fato de a RBS TV ser uma empresa que nasceu em Porto Alegre e ter fincado suas 

raízes aqui, pode ser determinante para a percepção dos participantes. Pode-se perceber que 

estes dão valor para isso quando afirmam que a empresa se preocupa com os gaúchos, através 

dos incentivos à produção gaúcha e as notícias que locais que são transmitidas por programas 

que retratam a cultura do Rio Grande do Sul.  

O participante Tiago (Grupo 1) ainda ressaltou que é obrigação da RBS [TV] se 

preocupar com os gaúchos, em virtude do histórico que ela possui com o Estado. Outra 

participante, a Cristina (Grupo 1) notou que a preocupação da empresa com a comunidade 

também é uma maneira de valorizar as pessoas, mostrar a cultura, a tradição local e manter 
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vivo tudo isso. A participante Maria (Grupo 2) ainda citou como exemplo desta preocupação, 

programas do Jornal do Almoço onde a RBS [TV] vai para outras cidades registrar alguns 

acontecimentos, algum evento que esteja ocorrendo na cidade, para transmitir ao vivo o Jornal 

para todo o Rio Grande do Sul: “a gente nota que eles têm uma preocupação com relação às 

necessidades de cada cidade, para que haja uma melhoria da cidade, relatando fatos que 

acontecem na cidade ou fatos que precisam ser relatados e também, relatando a parte social”. 

João (grupo 2) acrescentou, que: 

 

o Jornal do Almoço é uma maneira de aproximar os gaúchos, pois retrata os 
destaques da cidade, os artistas que ela possui, uma culinária específica, sendo 
assim, uma maneira de conhecer o estado e conseqüentemente unir o povo gaúcho 
(JOÃO, Grupo 2). 

 

O participante Márcio (Grupo 2) também acrescentou à conversa:  

 

com certeza há uma aproximação com o povo gaúcho, não somente pelo Jornal do 
Almoço, como também pelo Galpão Crioulo, que retrata bem a nossa cultura e 
nossa tradição, porém não podemos esquecer que atrás disto há um interesse 
comercial, não tem como evitar, mas toda a empresa de comunicação possui essa 
necessidade, pois sobrevive da parte comercial (MÁRCIO, Grupo 2). 

 

A participante Maria (Grupo 2) ainda colocou o seu ponto de vista sobre este assunto, 

dizendo que eles têm que saber combinar o aspecto social com a informação e a cultura: “é 

óbvio que o lado comercial se evidencia, mas está equilibrado com o que ela se propôs, que é 

passar a informação junto com o lado comercial, que ela depende para sobreviver”. 

Em relação ao Grupo 1, os componentes notaram a preocupação da RBS TV com os 

gaúchos, na questão da produção de seriados, curtas ou outros programas que retratam a 

cultura local, e através das campanhas de propaganda social, como foi citado anteriormente. O 

Grupo 2, também notou este lado da valorização da cultura gaúcha, porém através dos 

noticiários e dos programas que já fazem parte há muito tempo da grade da programação, 

como o Galpão Crioulo e Jornal do Almoço. 

Nota-se aí, a visão crítica dos componentes do Grupo 2 devido à sua vivência e 

experiência de vida, pois eles perceberam a necessidade do Grupo RBS em obter lucro para 

sobreviver, assim como qualquer empresa necessita, e ponderaram dizendo que notam a 

preocupação do Grupo com os gaúchos, estando em equilíbrio os dois lados.  

Pode-se perceber aqui que se confirmam afirmações sobre o processo de recepção ser 

entendido, via Estudos Culturais (abordado no Capítulo 1), como sendo o receptor capaz de 

re-elaborar as mensagens emitidas pelos meios de Comunicação do Grupo, pois essa relação 
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informação-lucro não é explicitada na publicidade ou na propaganda, ou ainda, nas matérias 

jornalísticas de veículos do Grupo, mas é incorporada pelos componentes da amostra a partir 

de outras experiências de vida. 

 

  

3) Vocês buscam informações e entretenimento em outros veículos, além dos do Grupo 

RBS, ou se sentem satisfeitos com o que eles oferecem? 

Nesta questão, o que se quer verificar é a fidelidade dos participantes em relação aos 

veículos do Grupo o que pode identificar fidelidade à marca, ao Grupo. 

Participantes do Grupo 2 colocaram que estão satisfeitos com a programação que a 

RBS TV oferece, dentro das suas necessidades, pois a programação contempla vários 

públicos, tratando de temas que vão desde a saúde, alimentação, comportamento da mulher, 

pais e filhos, esporte e, como foi citado, temas polêmicos que são abordados nas novelas da 

Rede Globo, que são tratados no dia a dia.  

Então, através dos depoimentos, percebe-se que eles estão satisfeitos com os assuntos 

que são abordados e com a programação que tenta englobar todos os públicos; porém, não 

ficam somente assistindo à RBS TV, eles também procuram mais informações em outros 

canais de televisão, outras rádios e em outros jornais. Demonstram possuir uma opinião crítica 

em relação àquilo que eles escutam ou lêem de informações: “eu estou sempre me 

complementando com as informações de outros canais, de outras rádios e de outros jornais; 

não fico assistindo somente a um canal. Estou sempre zapeando por outras áreas, se não, 

ficamos bitolados” declarou Pedro (Grupo 2). “Não devemos nos ater somente a um canal, 

devemos buscar em outros também para ficar em dia com a informação, o mais bem 

informado possível” acrescentou João (Grupo 2). 

Componentes do Grupo 1, declaram também estarem satisfeitos com a programação 

disponível, de acordo com o que procuram, sendo bastante citados os programas de notícias 

locais ou regionais, como o Bom dia Rio Grande, Jornal do Almoço e o Teledomingo, mas 

também procuram mais entretenimento em outros canais específicos, como filmes, esportes e 

lazer. Através do perfil deste grupo, notou-se uma preferência por canais mais jovens, e 

alguns canais norte-americanos de seriados, onde contemplam um pouco de outras culturas e 

divertimento. 

Através dos depoimentos de membros dos Grupos Focais, ficou claro que eles 

acompanham o que é transmitido pelo Grupo RBS, estando satisfeitos com a programação e 

alegando suprirem suas necessidades de informações através de seus veículos de 
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comunicação. Porém, os Grupos 1 e 2 declaram também que consomem outros meios que não 

fazem parte do Grupo, mas deixaram claro que possuem como referência o que é transmitido 

pelo Grupo RBS. A partir disso, notam-se os ativos do brand equity em relação à lealdade da 

marca e à qualidade percebida, pois a satisfação com a programação do Grupo RBS, faz com 

que a vontade dos consumidores em migrar para outros veículos concorrentes diminua (ver 

brand equity nas páginas 29-31). 

 

 4) Quando vocês assistem TV? Assistem sozinhos ou acompanhados? Possuem o 

costume de comentar o que é transmitido pela TV?  

Na questão 4, o ponto principal era verificar se para os participantes, o ato de assistir 

TV é solitário ou se é compartilhado com outras pessoas, procurando-se identificar se há 

mediação situacional na recepção dessa amostra.  

Alguns participantes declaram que assistem à televisão com suas famílias ou com as 

pessoas com quem moram. Possuem o hábito, também, de discutir e comentar o que é 

transmitido, normalmente para firmar/tomar posição sobre determinados assuntos e colocar o 

seu ponto de vista também. “Nós discutimos a notícia quando ela é merecedora de 

comentários ou até para falar mal mesmo quando não gostamos do que está sendo passado” 

afirmou Márcio (Grupo 2). 

A partir deste debate sobre as notícias, foi acrescentada a importância da televisão para 

a vida das pessoas, sendo esta um meio de chegar à informação e, também, o meio que mais 

atinge as pessoas, pois grande parte da população possui aparelho de televisão em casa. O fato 

da globalização e da facilidade de tomar conhecimento de coisas que acontecem “do outro 

lado do mundo” foi levantado por Pedro (Grupo 2) mostrando a facilidade de se interar das 

notícias e informações que antes, chegariam com atraso: “com a globalização, tudo quanto é 

notícia acaba chegando aos nossos ouvidos, a gente fica sabendo de coisas que acontecem do 

outro lado do mundo” comentou o participante Pedro (Grupo 2). 

 O fato das pessoas assistirem televisão, normalmente acompanhados, dá margem para 

que os assuntos polêmicos abordados nas novelas sejam também discutidos nos seus lares, 

conseqüentemente, levando à sua reflexão. “A televisão obrigou as pessoas a raciocinarem, 

pois a TV não é mais só um meio de transmitir uma informação, ela faz com que as pessoas 

reflitam sobre determinados assuntos, sendo uma maneira de levar as classes mais baixas a 

terem condições de discutir ou se forçar a pensar sobre esses assuntos que estão sendo 

visados”, comentou Maria (Grupo 2).  
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 Essa afirmação da Maria e de demais componentes dos Grupos 1 e 2 quando se 

referem aos temas polêmicos das novelas, remete aos estudos de Hall (2003), vistos à página 

13-15 quando ele alude ao processo comunicativo da televisão, no qual a produção e a 

construção da mensagem que é transmitida pela televisão se dão através da rotina, do 

conhecimento e de suposições do cotidiano da audiência, fazendo assim, um sistema contínuo, 

transformando a audiência ao mesmo tempo em fonte e recepção do conteúdo televisivo. 

Outro aspecto comentado, é que a informação se reforça quando mais alguém da casa 

ou da escola debate, posteriormente, o assunto transmitido pela TV. É também uma maneira 

de deixar entrar na casa assuntos que se não fossem abordados na televisão, provavelmente, 

não seriam discutidos. Estão evidentes, aí, as mediações institucionais, que são elaboradas e 

re-elaboradas a partir do discurso televisivo, através da interação do sujeito com outras 

pessoas, seja no trabalho, em casa, na escola ou na universidade, produzindo a partir disso, 

sentidos e significados para as mensagens (ver Capítulo 2, Processos de recepção na 

televisão). 

Márcio (Grupo 2), ainda ressaltou que muitas notícias que hoje são discutidas e 

comentadas, ou como ele disse “quando são merecedoras de comentários”, são em função da 

credibilidade e da confiança que a RBS TV possui: “até hoje, não me arrependi nas coisas que 

escutei, sempre confiei naquilo que era transmitido”. 

Pode-se perceber que a maneira como as pessoas recebem a mensagem transmitida 

pela televisão gera repercussão e comentários, quando estas assistem acompanhadas, ou até 

mesmo, quando assistem sozinhas, pois os comentários são feitos posteriormente, com amigos 

ou colegas de trabalho. Esta afirmação reforça a tese de Orozco (página 18 desse estudo) 

sobre os diferentes tipos de mediações, estando elas relacionadas com a cultura na qual o 

indivíduo está inserido.  

 

As próximas questões colocadas em discussão pela mediadora seguiram a exibição dos 

comerciais “Gratidão” e “Playground”. 

 

 

5) Que opinião vocês têm sobre esses comerciais?   

Com a primeira abordagem após os integrantes dos dois grupos terem assistidos aos 

comerciais, a intenção era de tentar perceber se a música, o texto, as imagens, a cor, os efeitos 

sonoros e demais elementos que compõem a linguagem do vídeo, eram percebidos pelos 
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membros dos grupos, e se causavam algum impacto. Nesta pergunta também se pode notar se 

os objetivos de criação da agência Matriz foram atingidos com esses informantes.  

 

Exibição do “Gratidão” 

 

“O texto, a música, foi feito para tocar o coração dos gaúchos, para mostrar que a RBS 

não é aquela coisa fria. Esse comercial é para forrar o espírito, fazer as pessoas suspirarem. A 

impressão desse comercial para mim foi essa, para mostrar que a RBS [TV] está presente em 

todos os lares” comentou o participante Tiago (Grupo 1).  

A declaração do Tiago, confirma o que foi abordado, na página 23 sobre a música em 

comerciais de televisão, sobre seu poder de atingir os sentimentos das pessoas em poucos 

segundos. Sant’Anna também afirma que anúncios com apelos emocionais, no caso como o 

“Gratidão”, são mais lembrados, pois mexem com os sentimentos das pessoas, fazendo com 

que crie uma identificação com o que esta sendo transmitido, tornando-se mais marcantes. 

Participantes do Grupo 2, ainda comentaram que notaram a presença de algumas 

palavras-chave no comercial, que o locutor deu ênfase na hora de pronunciá-las, encaixando-

se com o que eles pensam sobre a RBS. Quando questionados sobre qual a imagem que eles 

tinham do Grupo, a resposta foi:  

 

Confiança, união, gratidão, responsabilidade. Deu para perceber que eles deram 
ênfase nestas palavras. Esse comercial mostra como a RBS chegou até aqui, 
integrando a necessidade do público ao trabalho que a empresa teve, através da 
união, do trabalho sério e da responsabilidade. Ela chegou ate o público e 
agradeceu a resposta deles. (MARIA, Grupo 2) 

 

  Maria (Grupo 2) deixou clara a sua idéia, de que este comercial é um agradecimento 

da RBS aos seus telespectadores, uma maneira de agradecer à audiência. Tiago (Grupo 1) 

ainda conclui a sua percepção sobre este comercial, dizendo: 

 

se a idéia deles era uma maneira de agradecer pela audiência, agradecer ao povo 
gaúcho que assiste, então eles atingiram isso perfeitamente. Eles estão 
representando a empresa, todos juntos praticamente, que trabalham no grupo. Eu 
me sinto influenciado pelo comercial, eu percebo essa intenção deles, mas ele me 
afeta, eu suspiro também (TIAGO, Grupo 1). 

 

Para Márcio (Grupo 2), o comercial “Gratidão” foi um resumo da imagem que ele 

possui da RBS [TV], pois a locução e as palavras frisadas refletiram as características que o 

participante declarou perceber da empresa: “o que eu disse antes veio sob encomenda agora, 
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pois [a propaganda] falou da confiança que a gente tem [na RBS TV], a responsabilidade que 

eles tem em nos passar a noticia, o conhecimento, a informação; então a gente devolve a 

confiança. Repito o que digo antes: confiança é fundamental”. 

Outra visão que foi levantada pelo Grupo 1, é que o comercial, por mostrar os 

funcionários e colaboradores da empresa, retrata também a importância do trabalho das 

pessoas que não aparecem na tela, que estão atrás dela, mas que possuem funções importantes 

para o bom funcionamento das atividades. A integrante Rosa (Grupo 1), comentou que “dá 

para ver também, toda uma integração do lado de lá e do lado de cá, todo mundo interligado” 

e Cesar (Grupo 1) complementou a idéia, dizendo que “o comercial representa o sucesso do 

Grupo, mais pela equipe que está lá; não somente os que a gente sempre vê na TV, pois o 

comercial mostra todos os funcionários do Grupo. Mostra também que eles [os que estão por 

trás das câmeras] são maiores do que os que sempre estão ali, aparecendo na tela.”. 

A partir dos comentários, notou-se que o Grupo 1 percebeu no comercial a união dos 

funcionários do Grupo RBS, do envolvimento de toda uma equipe, tanto de quem aparece na 

tela da televisão, quanto das pessoas que estão trabalhando por trás dela. Eles notaram 

também, que todos os aspectos que compõem a mensagem audiovisual [cor, trilha, locução, 

personagens...] colaboraram para que a mensagem fosse transmitida de maneira clara, e 

conseqüentemente, causando-lhes de alguma forma, um impacto positivo.  

Já o Grupo 2, percebeu que a finalidade do comercial foi o agradecimento pela 

audiência durante esses 50 anos; pela confiança que o público possui na RBS TV e pela 

responsabilidade debitada pelos telespectadores no veículo. Os componentes do Grupo 2 

acreditam que a RBS TV percebe essa responsabilidade que ela, como empresa de 

comunicação possui, e fizeram o comercial “Gratidão” como uma resposta em forma de 

agradecimento e de reconhecimento da confiança que as pessoas depositam em seu trabalho.   

 Percebe-se nesta questão, que o objetivo da campanha, segundo Ramos (2008), em 

aproximar o Grupo RBS com a comunidade e de passar a imagem de uma empresa humana, 

demonstra estar surtindo efeito, pois os componentes dos Grupos Focais sentiram-se 

emocionados com o comercial, através das cenas, da música, do jingle e da locução. Além 

disso, Ramos declarou que a RBS possui responsabilidade social como empresa, notando 

através dos depoimentos dos participantes, que eles também enxergam este aspecto social do 

Grupo RBS. 
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Exibição do “Playground”  

 

Segundo Telmo Ramos, diretor de criação dos comerciais, este anuncio foi criado para 

reforçar o conceito de “Comunicação é a nossa vida” (o slogan), reforçar a idéia de que o 

Grupo RBS facilita a comunicação das pessoas com o seu mundo.  

Para o participante Tiago (Grupo 1), no comercial foram usadas metáforas, como por 

exemplo, o menino representando a RBS TV.  

 

ele é mais tocante que o primeiro [comercial “Gratidão”]. Lá a música é forte, já a 
imagem não é tanto; mas nesse segundo [“Playground”] a imagem é muito mais 
forte. No começo tu não percebe que a menina é surda, depois de um tempo que vai 
percebendo. Parece que a gente até consegue entrar no mundo da mocinha [a que 
possui deficiência auditiva] (TIAGO, Grupo 1). 
 

César (Grupo 1) ainda complementa a mesma idéia, dizendo que a RBS [TV] quis 

mostrar através do problema auditivo da menina, o papel que a empresa possui na inclusão 

social, enfatizado a preocupação social da RBS [TV]. 

Maria (Grupo 2) notou que a cor mostrou o mundo da menina, segundo ela: “um 

mundo parado mesmo com as imagens e o som, deu para notar que a menina estava perdida. 

A propaganda mostrou aquilo que a RBS se propôs, que foi mostrar o caminho da integração; 

no caso, a menina se integrando com o grupo”.  

Outro ponto que foi comentado pela participante Rosa (Grupo 1), é a cena em que o 

menino vai buscar a menina pela mão para brincarem juntos; na opinião dela, essa cena retrata 

também a união, simbolizando que quando as pessoa se deparam com alguma dificuldade, 

elas se dão as mãos. 

O integrante Pedro (Grupo 2) colocou sua visão sobre o comercial, demonstrando uma 

outra interpretação: “faz uma alusão a estas pessoas que são perfeitas auditivamente, mas em 

função da falta de conhecimento não conseguem entender a mensagem. E o objetivo da RBS 

[TV] é abranger a todos, mostrar a todos o caminho certo”. 

A integrante Maria (Grupo 2) também comentou que a menina com deficiência 

auditiva retratou o caminho que a  RBS [TV] percorreu, as dificuldades enfrentadas durante 

esse período, mas que eles conseguiram vencer essas dificuldades. 

Através dos comentários, pode-se notar que alguns participantes do Grupo 1 

relacionaram o menino como sendo a RBS TV no comercial, pois quando ele vai brincar com 
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a menina na pracinha, mostra a responsabilidade que a RBS TV possui em “facilitar a vida 

das pessoas com o seu mundo” e representando a facilidade de levar a informação, a notícia 

ou o entretenimento para todas as pessoas, sendo esta, a sua missão. Os participantes 

comentaram também, que o comercial representa a preocupação social que a empresa possui, 

correspondendo à imagem que eles possuem da empresa, que está focada mais para o aspecto 

social, assistencialista. 

Pessoas do Grupo 2, no comercial “Playground” demonstraram captar o sentimento 

transmitido pela menina, pois eles prestaram muita atenção nos sons, nas cores e nas cenas 

que eram retratadas, sendo colocado no grupo de discussão esses aspectos que compõe a 

linguagem do audiovisual; relacionando também, o menino como o Grupo. Portanto, segundo 

os comentários, notou-se, que o Grupo Focal 2, também observou que as dificuldades da 

menina em se enturmar e brincar na pracinha com as outras crianças, pode ser relacionado 

com a dificuldade que o Grupo enfrentou no começo, há 50 anos atrás, e também pode ser 

relacionado com as pessoas que não têm informação, que não sabem o que acontece ao seu 

redor. O papel do menino, que segundo eles, representa o Grupo, é de levar informação para 

todas as pessoas, reforçando a idéia do Slogan “Comunicação é a nossa vida”. 

 Através das discussões, percebe-se que o enquadramento neste comercial 

“Playground” deu maior ênfase na fisionomia da menina, possibilitando aos componentes dos 

Grupos Focais captarem o que ela estava sentindo naquele momento, ressaltando a partir 

disto, a valorização das imagens e dos planos nos anúncios audiovisuais para transmitir com 

ênfase a mensagem (ver o item 2.3 Mensagem Persuasiva, nesse estudo).  

Pode-se reafirmar, de acordo com as explanações dos participantes, o grau de 

importância que possuem os elementos que compõem a linguagem audiovisual, tais como a 

música, a iluminação, os enquadramentos e a locução, trazendo vários sentidos para o 

comercial e provocando sensações que, por conseguinte, deram mais ênfase e tornaram mais 

marcantes os anúncios.  

 

 

6) O que dá para pensar ou sentir sobre o Grupo, a partir do que diz o slogan? 

 Nesta questão, vale ressaltar que, por não serem da área da comunicação, os 

participantes de ambos os grupos na hora não sabiam identificá-lo. Entretanto, depois de 

mencionado qual era o slogan do Grupo, eles se deram conta e comentaram sobre o seu 

significado.   
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Para a participante Cristina (Grupo 1): “o slogan passa que a empresa faz o máximo 

para deixar todo mundo comunicado, para passar as informações”. A participante Rosa 

(Grupo 1), complementou a mesma idéia dizendo que eles pensam no coletivo das pessoas. 

Para a integrante Maria, do Grupo Focal 2, o slogan representa “aquilo o que a RBS se propõe 

a fazer, que é a comunicação (...) a partir de tudo, que é representado através das imagens, das 

palavras, associando palavras e imagens”. Maria refere-se ao slogan “Comunicação é a nossa 

vida” sendo retratado em todas as ações da empresa, na sua imagem perante o público, através 

dos comerciais, das notícias e de programas de entretenimento. 

Tiago (Grupo 1) disse que o slogan transmite a idéia de que a RBS [TV] vai fazer o 

possível para que haja comunicação entre as pessoas e deixá-las bem informadas: “o que vejo 

também é que quando tiver alguma coisa importante aqui no Sul, um evento, por exemplo, a 

RBS [TV] não vai deixar de nos comunicar, eles vão nos trazer a notícia”. 

Percebeu-se que, para os participantes de ambos os Grupos focais, o slogan 

“Comunicação é a nossa vida” traduz o que a RBS [TV] já se propõe a fazer, que é levar a 

informação, o entretenimento e a notícia com qualidade e não deixar as pessoas sem serem 

comunicadas, sem a informação.  

Mesmo sem os componentes dos Grupos Focais saberem o que significava a palavra 

slogan, a imagem que eles possuem da empresa e a confiança que relatam possuir na RBS 

[TV], deixa claro o conceito do slogan através nos comentários sobre os comerciais e da 

imagem que eles possuem, sendo o slogan, uma reafirmação de tudo o que eles já haviam 

comentado e ressaltado da RBS TV.  

A declaração dos participantes em reafirmar o que eles pensam sobre o Grupo RBS e 

sobre a filosofia do Grupo, a partir do slogan, confere com o que afirmam Rabaça e Barbosa, 

quando definem slogan como o grito de guerra da empresa, como uma frase de fácil 

percepção que ressalta as qualidades ou a superioridade de um produto, marca ou serviço. A 

partir disso, conclui-se que “Comunicação é a nossa vida” retrata de maneira fiel a imagem da 

empresa perante o público-alvo. 

 

  

 7) Vocês diriam que o Grupo RBS é uma empresa que se preocupa com as 

pessoas? 

A questão seguinte retoma tudo o que eles falaram sobre a imagem do Grupo RBS, 

sobre a relação da empresa com os gaúchos e com as pessoas em geral. Aqui, se encaixa a 
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idéia de grupo, de uma empresa humana, que foi defendido por Telmo, como um objetivo de 

comunicação.   

Foi nítido, para o Grupo 1, o seu posicionamento em relação ao Grupo RBS, quanto a 

imagem que eles possuem da empresa, dando ênfase para o lado social. Nesta questão lançada 

para discussão no Grupo, a idéia persistiu, sendo citados exemplos de casos onde o Grupo 

RBS demonstrou ter interesse pelas pessoas. “Dá para perceber nessas campanhas, de quando 

tem temporais, para arrecadar alimentos, eles têm um grande envolvimento em cima disso” 

comentou Tiago (Grupo 1) e complementou, logo em seguida, Cristina (Grupo 1):  

 

também tem as campanhas da doação de sangue, quando um hospital precisa de um 
tipo sanguíneo. Eu acho que não é cobrado, porque as pessoas precisam disso. De 
uma lado é a obrigação deles como empresa, mas por outro mostra a preocupação 
que eles tem com a população (CRISTINA, Grupo 1). 

 

Foram comentados alguns casos de pessoas que, quando precisaram utilizar a TV para 

pedir ajuda, a RBS [TV] se mostrou interessada em ajudar, mostrando assim a confiança que a 

população possui nas notícias que são transmitidas por ela.  

 

Quando famílias inteiras perdem suas casas, ou quando alguém precisa de ajuda e é 
mostrado nos noticiários, logo em seguida aparecem muitas pessoas querendo 
ajudar. Isso mostra a repercussão que a RBS tem. Eu acho que isso é pela audiência 
e pela confiança que eles têm na empresa. (ROSA, Grupo 1). 

 

 Pessoas do Grupo 2 lembraram-se do fato de a empresa atingir diversos públicos, com 

diferentes níveis culturais e de várias classes sociais, demonstra uma maneira de se preocupar 

com as pessoas, especialmente por abordar temas e programas que se não fosse pela TV, eles 

não teriam acesso e, por utilizar um tipo de abordagem que permite a estas pessoas 

compreender a mensagem. “Mostrar cultura, comportamento, de maneira que eles se 

identifiquem. Mostrar assuntos que a gente convive, para trazer informações para esta camada 

mais humilde” declarou Maria (Grupo 2).  

Márcio concluiu dizendo que, sempre há o aspecto comercial envolvido com a 

preocupação social e com as pessoas em geral, pois qualquer empresa depende disto para 

sobreviver: 

 

deve haver uma troca, tem que ter retorno financeiro para eles e ao mesmo tempo 
dar um retorno para a comunidade. A comunidade tem que estar satisfeita, 
recebendo alguma coisa [informação, notícias..] e a empresa atingindo o objetivo 
que é lucro. Ambos ficam satisfeitos. (MARCIO, Grupo 2). 
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Notou-se que os participantes dos Grupos Focais percebem que sempre existe uma 

necessidade comercial, em qualquer empresa para a sua sobrevivência, porém eles destacam 

que no caso da RBS [TV], este interesse não é escancarado. Percebem que existe também a 

necessidade de se obter lucro, porém, a empresa sabe balancear o aspecto social com a 

obtenção de retorno financeiro; evidenciam também, que há o interesse com a população e 

com os gaúchos, na opinião dos participantes, é evidente, sobrepondo-se à questão capitalista. 

 

 

8) Vocês saberiam citar os veículos que fazem parte do Grupo RBS? 

O Grupo 1 lembrou dos seguintes veículos: Jornais Diário de Santa Maria, Zero Hora, 

O Pioneiro; Rádios Atlântida, Gaúcha e Itapema; Televisão:  TV COM e RBS TV; Internet 

Click RBS (Anexo E). 

O Grupo 2 citou os seguintes veículos: Jornais Zero Hora, Diário de Santa Maria e 

Diário Gaúcho; Rádios Gaúcha e Atlântida; Televisão RBS TV; Internet Click RBS 

[estimulado, quando o grupo foi questionado se lembrava de algum site que pertencesse ao 

Grupo RBS]. 

Nesta questão, podemos observar que muitos integrantes do Grupo Focal não sabiam 

identificar os veículos que são do Grupo RBS, pois demoraram a responder, exigindo certa 

ajuda da pesquisadora para lembrá-los.  

Segundo Ramos (2008), a idéia de reformular a marca antiga para uma marca 

corporativa, se sucedeu em função da maioria das pessoas não associarem os veículos que 

compõe o Grupo RBS como pertencentes à empresa. Pela análise das respostas dos 

participantes, alguns tiveram dificuldade em conectar os veículos aos quais eles têm acesso 

como sendo do Grupo, e muitas vezes, resumindo todo o Grupo RBS como sendo somente a 

RBS TV. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através dos depoimentos dos integrantes dos Grupos Focais, notou-se que estes 

possuem visões diferenciadas a respeito do Grupo RBS. Os membros do Grupo 1 

demonstraram ter a imagem da RBS TV como uma empresa que realmente se preocupa com a 

comunidade onde ela está inserida, sendo ressaltadas em vários momentos das discussões as 

campanhas de conscientização, como a “Campanha dos Bichinhos” e a campanha “Violência 

no trânsito: isto tem que ter fim!”, como exemplo de ações que a empresa realiza, 

demonstrando este seu aspecto social.  

Também foi muito discutido o lado assistencialista do Grupo, sendo lembrado que, 

quando ocorrem desastres naturais ou fatos onde as pessoas precisam da ajuda da população 

em geral, o Jornal do Almoço ou a RBS Notícias transmitem estes acontecimentos para a 

população tomar conhecimento, para que ela possa ajudar quem precisa.  

Muitos integrantes do Grupo 1 também comentaram sobre os projetos que o Grupo 

RBS apóia, de incentivo á cultura, como projetos sociais, e incentivo à produção local, como 

as Histórias Curtas, sendo este, uma maneira de valorizar a cultura local e dar importância 

para os gaúchos. A construção da imagem do Grupo RBS para os componentes do Grupo 1, 

pode ser conectada com as experiências que eles possuem em assistir programas da RBS TV e 

demais iniciativas sociais dos veículos, bem como pode ser atribuído ao fato das leituras dos 

jornais que fazem parte do Grupo RBS (Anexo C, perfil dos participantes) 

Componentes do Grupo 2 deixaram claro a confiança e o respeito que eles depositam 

no Grupo RBS, ressaltando em diversos momentos que a RBS TV possui uma credibilidade 

muito forte, devido ao comprometimento com a veracidade das informações e das notícias 

que são transmitidas e devido a responsabilidade que a empresa possui com seus 

telespectadores. Eles caracterizaram a RBS TV como fonte de referência para saciar as 

necessidades de informação e entretenimento, porém declararam que estão sempre atentos a 

outras emissoras de televisão e diversas rádios, como uma forma de complementar a notícia e 

não ficarem somente em um veículo. De acordo com o perfil dos componentes do Grupo 2 

(Anexo C), notou-se que eles tem acesso a vários veículos concorrentes, tanto canais de 

televisão, como rádios e jornais, verificando-se as possibilidades de buscar diversas formas de 

entretenimento e informação. 

Foi colocada de maneira muito objetiva, na opinião de membros deste Grupo Focal, a 

superioridade dos profissionais que atuam no Grupo RBS, a qualidade das produções locais e 
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a maneira discreta de como muitas vezes são transmitidas as informações, sem utilizar o 

sensacionalismo. 

Essa visão que cada grupo possui a respeito do Grupo RBS influencia na maneira de 

como estes, interpretam os comerciais, fazendo com que eles atribuam diferentes 

interpretações e obtenham outras percepções da mensagem que está sendo transmitida, 

reforçando a idéia de Hall (2003) de que a audiência pode interpretar dados e produzir novos 

significados (ver página 14, processos de recepção na televisão). 

 Percebeu-se durante as discussões com os dois Grupos Focais, que eles se referem ao 

Grupo RBS somente ao veículo da televisão, ou seja, eles falaram muito a respeito da RBS 

TV e esqueceram-se dos demais veículos que também fazem parte do Grupo, mostrando que a 

imagem que as pessoas tinham antigamente da RBS, associando-a somente com a televisão, 

em muitos casos, continua, talvez pelo fato da nova marca corporativa não ter significado para 

eles, o englobamento dos jornais, das rádios, dos portais de internet, e até mesmo, de outros 

canais de televisão. Essa confusão foi mais nítida no Grupo 2, do que no Grupo 1, pois este 

último grupo referiu-se ao jornal Diário de Santa Maria e ao canal comunitário TV COM 

como sendo parte da empresa, quando se referiram ao aspecto social, citando exemplos de 

matérias e noticia que apareceram nestes veículos. 

Outro fator que não pode ser esquecido é que o Grupo RBS teve seus primeiros 

veículos nascidos na capital do Rio Grande do Sul, despertando assim, o sentimento bairrista 

que a maioria dos gaúchos possui, contribuindo para que a imagem do Grupo seja de uma 

empresa de comunicação que esta próxima à comunidade, sempre incentivando e valorizando 

as tradições e a cultura local. Um dos fatores que também contribuem para que a imagem do 

Grupo RBS seja positiva perante a comunidade, é o fato das pessoas terem declarado que têm 

contato diário com a RBS TV desde muito novas, e assim, familiarizando-se com a empresa e 

adquirindo confiança não somente na emissora, mas em outros meios de comunicação que 

foram sendo incorporados ao Grupo RBS. 

O slogan “Comunicação é a nossa vida”, segundo os participantes das discussões, 

traduziu fielmente o que a empresa se propôs a fazer, comprometendo-se de levar a 

informação para todas as pessoas, refletindo esse comprometimento através do seu trabalho 

diário. 

 Portanto, através de todas as informações obtidas por intermédio dos Grupos Focais, 

pode-se concluir que todos os participantes possuem uma imagem muito positiva do Grupo 

RBS, podendo esta imagem ser atribuída ao comprometimento e responsabilidade do que é 

transmitido pela TV e do que é veiculado nos demais meios de comunicação do Grupo, 
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também pela credibilidade conquistada ao longo dos anos, bem como pelo profissionalismo 

dos funcionários, colaboradores e pela confiança que muitas pessoas depositam na empresa, 

devido aos 50 anos trilhados construindo uma imagem forte perante os gaúchos. 
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ANEXO A: SLOGANS 

 

Slogan RBS TV: 

- A imagem viva do Rio Grande (1962) 

- A emissora da comunidade (1976) 

- Aqui o Rio Grande se vê (1993) 

- Tudo por você (1996) 

- A gente mostra você vê (2000) 

- Sua vida na TV (2003) 

 

Slogan Grupo RBS: 

- Comunicação é a nossa vida (2007) 
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ANEXO B: MARCA ANTIGA RBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVA MARCA GRUPO RBS 
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ANEXO C: PERFIL DOS PARTICIPANTES 

 
1. Nome: 

2. Idade: 

3. Ocupação: 

4. Estado civil:  

5. Mora com quem? 

6. Assiste à televisão? Quais emissoras? 

( ) Globo/RBS    ( ) Record   ( ) MTV 

( ) SBT    ( ) Band 

( ) TV por assinatura. Quais?____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 
7. Possui o hábito de assistir à RBS TV? Há quanto tempo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. Possui o hábito de ler jornal?  

( ) Diário de Santa Maria    ( ) O Pioneiro    

( ) A razão      ( ) Zero Hora    

( ) O Sul      ( ) Diário Gaúcho     

( ) Outro. Qual?______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 
 
9. Com que freqüência é feita a leitura dos jornais? 

( ) Diária      ( ) 1x por semana  

( ) Freqüentemente       ( ) Quase nunca  

 
 

10. Possui o hábito de ler revista? 

( ) sim     ( ) não. 
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Se sim, quais? 

( ) Super interessante   ( ) Contigo  ( ) Isto É 

( ) Exame    ( ) Caras   

( ) Veja    ( ) Você S/A 

( ) Outra. Qual?______________________________________________________________

         

 
 
 
11. Ouve rádio?  

( )AM 

( )FM  

Qual rádio mais escuta? 

( ) Atlântida    ( ) Medianeira  ( ) Antena 1  

( ) Itapema    ( ) Imembuí   ( ) Nativa 

( )Outra. Qual? ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 
12. Possui acesso à internet?  

( ) sim   ( ) não  

 

 
13. Se sim, desde quando possui contato com este mundo virtual? 

( ) Há 2 anos  ( ) Há 7 anos  ( ) Há mais de 10 anos 

( ) Há 5 anos  ( ) Há 10 anos 

 
 
14. Quais os sites que você acessa com maior assiduidade? 

( ) Orkut    ( ) Email   

( ) Site de notícias   ( ) Blogs 

( ) Assuntos pertinentes à sua área de atuação 

( ) Outros. Quais?_____________________________________________________________ 
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15. Em média, há quanto tempo possui este consumo de mídia (de ler jornais revista ou 

assistir televisão, escutar rádio e acessar a internet)? 

( ) Há 2 anos    ( ) Há 7 anos   

( ) Há 5 anos    ( ) Há 10 anos ou mais 

( ) sempre me mantenho informado. 

 
 
16. As notícias atuais que estão nos meios de comunicação são discutidas entre os membros 

da família ou no local de trabalho/estudo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
17. Quais os programas de televisão que mais assiste? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO D: ROTEIRO DA DISCUSSÃO 

Antes de apresentar os VTS para as pessoas: 

O que o grupo RBS representa pra vocês? Qual a impressão que vocês têm do Grupo, das 

empresas do grupo? 

Para vocês, o Grupo RBS se interessa pelos gaúchos? Tem uma ligação com as comunidades? 

Vocês sentem alguma proximidade com veículos do Grupo? 

Vocês buscam informações e entretenimento em outros veículos, além dos da RBS, ou se 

sentem satisfeitos com o que eles oferecem? 

Quando você assiste TV, assiste sozinho ou acompanhado? Possui o costume de comentar o 

que é transmitido pela TV?  

 

Depois de assistirem os VTS 

Que opinião vocês têm sobre esses comerciais? O que eles transmitem, na opinião de vocês? 

Música, imagens, alguma coisa chamou a atenção, especialmente, nesses comerciais? 

O que dá para pensar ou sentir sobre o Grupo a partir do que diz o Slogan? “comunicação é a 

nossa vida” 

O que passa pela cabeça de vocês quando assistem a este comercial?  

Vocês diriam que o Grupo RBS é uma empresa que se preocupa com as pessoas? 

Vocês saberiam listar os veículos que fazem parte deste grupo?  
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ANEXO E: VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DO GRUPO RBS NO RS. 

 

- Rádio Atlântida: Com 13 emissoras no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a Rádio 

Atlântida é a maior rádio jovem do Sul do Brasil. A sua programação traz o rock e o pop 

nacional e internacional, abrangendo jovens entre 15 e 29 anos. 

 

- Rádio Itapema FM: A rádio está presente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, sendo 

voltada para o público adulto contemporâneo, entre 30 e 49 anos. 

 

- Rádio Rural: É voltada para a divulgação da cultura do Rio Grande do Sul. Sua programação 

mescla jornalismo e programas de musicas tradicionalistas. 

 

- Rádio CBN 1340: Transmite em Porto Alegre, via satélite 24h de jornalismo, abordando 

principais fatos nacionais e internacionais. 

 

- Rádio Farroupilha: Rádio AM de Porto Alegre e presta serviços á população, oferecendo 

informações aos ouvintes das comunidades carentes. 

 

- Rádio Cidade: Programação que reúne músicas, informações, agenda de festas e shows d e 

Porto Alegre e região metropolitana. Público entre 15 e 39 anos. 

 

- Jornais Zero Hora: Circulação em todo o estado do RS, possui 23 cadernos segmentados e 

cerca de 60 colunistas. Segundo dados do IVC é líder em circulção. 

 

-Jornal Diário Gaúcho: Direcionado para um público mais popular da grande Porto Alegre e 

das principais cidades do interior. 

 

- Jornal O Pioneiro: Circula na região da serra gaúcha e cobre cerca de 64 municípios. 

 

- Jornal Diário de Santa Maria: Jornal local, abrangendo cerca de 35 municípios da região 

central do RS. 

 

- RBS TV: A maior rede regional, com 18 emissoras distribuídas entre o RS e SC, atingindo a 

cobertura de 790 municípios e possui 15% da sua programação local. 
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- TV COM: Programação exclusivamente local, com boa parte da sua programação ao vivo e 

com a participação dos telespectadores. voltada para as comunidades de Porto Alegre e 

Florianópolis. 

 

 Canal Rural: Abrange cobertura nacional, com 18 horas diárias de programação e possui 

estúdios em Porto Alegre, São Paulo e Brasília. 

 

- Click RBS: Portal de internet voltado para RS e SC, com ações de interatividade, conteúdo 

multimídia, entretenimento e serviços. 

 

- Hagah: Portal de serviços e oportunidades, com dados de estabelecimentos e serviços da 

região sul do país. Possui mapas, rotas, bares, restaurantes, guias locais, cultura, diversão, 

cinema, classificados de imóveis e veículos. 

 

- Kzuka: Empresa de marketing e relacionamento focada para o público jovem. Vários canais 

mantém o vínculo com o Kzuka, tais como site, jornal mensal na Zero Hora, páginas 

encartadas no Diário de Santa Maria e programa semanal na rádio Atântida. 

 


