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RESUMO 

 

Uma das discussões mais recorrentes dos últimos tempos gira em torno da responsabilidade 

social das empresas. Algumas empresas interessam-se em se mostrar preocupadas com o 

futuro do meio ambiente e, através da publicidade e propaganda, apropriam-se desse tema 

como um modo de atingir seus públicos. Estas mensagens são denominadas de comunicação 

institucional, contudo, a partir da visão da comunicação integrada, acredita-se que também há 

intenções mercadológicas nessa comunicação. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é 

verificar os indícios de intenções mercadológicas em anúncios veiculados no Dia Mundial do 

Meio Ambiente no jornal Correio do Povo de 2010. O material coletado foi submetido a 

análise de conteúdo, evidenciando e comparando as possíveis intenções mercadológicas e 

institucionais dos anunciantes. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade Social, Meio Ambiente, Publicidade e Propaganda, 

Comunicação.  

 

 

ABSTRACT 

One of the most recurrent discussions of recent times revolves around corporate social  

responsibility. Some companies are interested to show himself concerned  the future of the 

environment and, through advertising and propaganda, appropriate this theme as a way of  

reach audiences. These messages are called institutional communication, however, from the 

perspective of  integrated communication, it is believed that there are also  intentions in this 

marketing communication. Thus, the objective of this study is to examine the evidence  

intentions in marketing ads served on the Day World Environment in the newspaper Correio 

do Povo 2010. The collected material was subjected to analysis content, showing and 

comparing the possible intentions of marketing and institutional advertisers. 

 

Keywords: Social Responsibility, Environment, Advertising, Communication. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A temática da responsabilidade social está na ordem do dia. Alessio (2008) afirma 

que a expressão responsabilidade social das empresas engloba a conduta dos acionistas, 

dirigentes e colaboradores internos e externos, ou seja, todos os indivíduos que tomam 

decisões de diversos níveis, cujas consequências afetarão a sociedade em geral. Nesse sentido, 

a preservação do meio ambiente também deve ser uma preocupação das empresas que buscam 

ser socialmente responsáveis.  

O assunto é controverso e Freeman (apud STONER, 1994, p.73), afirma que “há 

uma e apenas uma responsabilidade social das empresas: usar seus recursos e sua energia em 

atividades destinadas a aumentar seus lucros”. Sendo assim, toda mensagem socialmente 

responsável das empresas tem também o objetivo de venda, pela consolidação da marca.  

Nesse sentido, Laville (2002, p. n/d) afirma que “uma empresa que está decidida a 

adoptar
1
 a Responsabilidade Social como postura, não deve esquecer-se que a publicidade, 

como forma de comunicação, deve evidenciar os valores da empresa a este nível e não pode, 

por isso, ser deixada de lado”. Assim, as empresas, além de adotarem a responsabilidade 

social como postura, aproveitam a publicidade e propaganda para mostrar como ela está se 

dedicando e trabalhando nesse sentido, para que seja bem vista aos olhos de seus clientes.  

No que tange à publicidade e propaganda, as empresas aproveitam o espaço 

comercial dos meios de comunicação para divulgar sua atuação responsável e assim 

incentivar os clientes a comprar seus produtos. Nesse sentido, a empresa visa persuadir o 

cliente com o argumento de colaborar para que a situação atual de poluição do meio ambiente, 

por exemplo, não venha a piorar. A empresa que busca ser responsável socialmente, além das 

contribuições que traz para o meio ambiente, também agrega valores a sua marca. O 

consumidor, no ato da compra, ou mesmo no momento de decisão de compra, pode lembrar-

se da marca da empresa, produto ou serviço, como socialmente responsável e optar por ela.  

 Desta maneira, as empresas têm se ajustado às novas formas de gestão, ampliando 

sua divulgação não só com foco na comunicação mercadológica, mas também na 

comunicação institucional, para mostrar que buscam ser socialmente responsáveis. Karkotli e 

Aragão (2004) comentam sobre esta transformação da gestão empresarial e afirmam que o 

mercado globalizado tem sido o fator de maior importância nas tradicionais mudanças na 

forma de gestão da empresa. Os autores complementam, ainda, que o modo de organizar as 

                                                 
1
 O autor está usando português de Portugal. 



11 

 

estratégias através de paradigmas qualitativos tende a ter uma postura ética, priorizando uma 

produção de alta qualidade, com respeito e proteção ao meio ambiente. 

Os consumidores, por sua vez, estão cada vez mais se interessando em conhecer os 

processos de produção das empresas e suas estratégias de gestão voltadas para a preservação 

do meio ambiente. As atitudes socialmente responsáveis das empresas têm obtido um 

resultado favorável no Brasil, uma vez que o público tende a descartar a compra de produtos 

que podem causar malefícios às gerações futuras. Com isso, os departamentos de marketing 

das empresas têm se utilizado desta temática como estratégia mercadológica para divulgar a 

empresa como socialmente responsável, através do marketing institucional. Sobre isso, Melo 

Neto e Fróes afirmam: 

 

 Neste caso, o exercício da responsabilidade social é orientado para a melhoria da 

imagem institucional da empresa, o que se traduz na melhoria da sua reputação. São 

os ganhos institucionais da condição de empresa-cidadã que justificam os 

investimentos em ações sociais encetadas pela empresa (MELO NETO e FRÓES, 

2001, p. 40). 

 

Através da publicidade, as empresas têm a oportunidade de apresentar as ações que 

organizam em prol do meio ambiente, gerando benefícios para a imagem da empresa e, 

consequentemente, lucros, além de contribuir para a conscientização do consumidor. É aos 

profissionais da comunicação que convém decidir qual a melhor solução para divulgar as 

ações que a organização empreende sob o âmbito da responsabilidade social. Desta forma, as 

empresas buscam oportunidades de divulgar essas ações em datas especiais, como o Dia 

Mundial do Meio Ambiente, mesclando objetivos institucionais e mercadológicos. 

Diante disso, foi estabelecido o seguinte problema de pesquisa: como as intenções 

mercadológicas aparecem no discurso publicitário das empresas que veicularam anúncios em 

alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente no jornal Correio do Povo?  Para tanto, o objetivo 

geral deste estudo é identificar objetivos mercadológicos no discurso publicitário de empresas 

que veicularam seus anúncios no Dia Mundial do Meio Ambiente no jornal Correio do Povo. 

Como objetivos específicos buscou-se: identificar o perfil das empresas que veicularam 

anúncios com a temática ambiental no Dia do Meio Ambiente no Jornal Correio do Povo; 

comparar o conteúdo institucional e mercadológico em cada anúncio; identificar padrões de 

uso da temática da responsabilidade social no conteúdo dos anúncios analisados. 

Frente ao problema do impacto ambiental, torna-se pertinente qualquer iniciativa das 

organizações em ajudar o meio ambiente. As empresas devem divulgar suas ações sociais 

para a sociedade ficar informada em relação ao seu apoio a causas sociais. As empresas 
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também devem pensar que isto pode vir a contribuir para uma imagem de marca positiva para 

a empresa, agregando valor à mesma. Nesse sentindo, as empresas, além de divulgarem suas 

ações sociais através da publicidade e propaganda, também estarão apoiando a sociedade de 

maneira consciente. 

A publicidade é um processo de comunicação com intuito de informar, persuadir e 

influenciar a decisão do consumidor que é “bombardeado” com estas mensagens diariamente 

(GOMES, 2003). Divulgar ações através da publicidade torna-se eficaz por conter um apelo 

motivador na composição da mensagem que se deseja transmitir. Do mesmo modo, representa 

uma eficaz conscientização da população em relação a causas sociais. Com isso, Gomes 

(2003, p.35) reforça o caráter publicitário da informação: 

 

Informar e persuadir são os objetivos globais da comunicação publicitária. Informar 

é transmitir conhecimentos. Os anúncios transmitem dados idôneos, que sob uma 

forma concreta, assegurem a consecução do objetivo perseguido. Informa o receptor 

sobre tudo aquilo que é julgado como interessante, para que ele adote a decisão de 

adquirir o produto ou serviço (GOMES, 2003, p. 35). 

 

O interesse das empresas em publicar anúncios no Dia Mundial do Meio Ambiente é 

crescente. Todos os anos empresas de grande porte anunciam nesta data, demonstrando que 

este dia é considerado uma oportunidade de manifestação pública dos valores ambientais das 

empresas. Sendo assim, a veiculação das mensagens publicitárias no dia Mundial do Meio 

Ambiente é uma forma de apresentar as preocupações da empresa em relação à sociedade. 

Assim, estes anúncios apresentam-se como objetos de pesquisa relevantes para a compreensão 

deste fenômeno.  

A escolha pelo jornal Correio do Povo partiu da consulta aos dados do IVC (Instituto 

Verificador de Circulação), que realiza levantamentos sobre a média da circulação líquida de 

todos os jornais brasileiros. No ranking das 10 maiores tiragens de jornal no Brasil, o jornal 

Correio do Povo ocupa a oitava posição, com média de 157.409 exemplares mensais. Dos 10 

jornais, apenas três deles crescem anualmente em circulação, e entre eles está o Correio do 

Povo (Dados IVC 2010).  

           O referencial teórico, apresentado a seguir, está dividido em duas partes, sendo a 

primeira sobre responsabilidade social e o papel das empresas na sociedade. Na segundo parte 

encontra-se o referencial sobre comunicação institucional, enfocando a publicidade e 

propaganda com a temática social.  
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2 RESPONSABILIDADE SOCIAL 

  

A evolução histórica da prática da responsabilidade social no Brasil não é muito 

diferente do contexto histórico mundial. Este fenômeno surgiu em meados dos anos 70 do 

século passado, com o surgimento das Organizações Não-Governamentais e outras 

entidades preocupadas com o meio ambiente e com as causas sociais (ARAUJO, 2006). No 

final dos anos 90, o Instituto Ethos foi fundado e serviu de referência para os empresários 

trabalharem e divulgarem suas ações sociais no Brasil. O Ethos tem uma ampla visão da 

ação da prática social e define como socialmente responsável toda e qualquer empresa que 

atenda a comunidade e suas diferenciadas formas de desenvolvimento comunitário 

(ARAUJO, 2006).  

Recorre-se ao Instituto Ethos, para definir o conceito de responsabilidade social 

empresarial, já que é a organização pioneira no Brasil em promover este tema: 

 

Responsabilidade social empresarial é a forma de gestão que se define pela 

relação ética e transparente da empresa com todos os públicos com os quais ela se 

relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais que impulsionem o 

desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e 

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

redução das desigualdades sociais (ETHOS, 2010, p.s/d). 

 

Assim, entende-se que o termo responsabilidade social é considerado em seu 

sentido amplo, contemplando a responsabilidade ambiental. Segundo Alessio (2008), as 

empresas hoje não querem apenas vender seus produtos e serviços, mas também mostrar 

que são socialmente responsáveis. Para implantar esta filosofia de gestão na empresa, é 

necessário analisar todos os impactos da atividade da empresa e fazer um plano com 

previsão de mudanças e evoluções. Neste sentido Araujo (2006) complementa que: 

 

A responsabilidade social é um tema amplo que, ao contrário de assistencialismo, 

estabelece uma proposta de gestão das empresas para ações sociais com 

diferentes públicos. A necessidade de buscar ferramentas de gestão possibilita o 

enfoque complementar em que a beneficiada é a própria sociedade (ARAUJO, 

2006, p. 10).  

 

Quando a empresa age positivamente com o objetivo de colaborar para a mudança 

de atitude em relação aos problemas do meio ambiente na sociedade, está fazendo sua parte 



14 

 

para contribuir com o desenvolvimento sustentável do planeta. Este comportamento da 

empresa pode aumentar suas vendas, através da construção de uma imagem socialmente 

responsável, mostrando em seus anúncios que se preocupam com o meio ambiente e com a 

sociedade como um todo. Chanlat (2000) afirma que ser socialmente responsável para uma 

empresa ou qualquer organização implica em avaliar os efeitos de suas práticas sobre a 

sociedade. É atuar como empresa cidadã e respeitar as regras instituídas pela sociedade.  

A preocupação sobre a temática ambiental tornou-se hoje um dos principais 

esforços de marketing das empresas. Organizações dos mais variados setores, de produtos a 

serviços, não estão mais preocupadas apenas com o intuito de venda e lucratividade, mas 

também com a imagem de marca, para que seus consumidores associem a mesma com a 

temática da responsabilidade socioambiental. Assim, os consumidores começaram a avaliar 

a publicidade criada a partir desta temática e a buscar informações das empresas que 

adotam a responsabilidade socioambiental como estratégia de marketing.  

Através da divulgação de sua gestão focada na responsabilidade social, as 

empresas obtêm um resultado positivo junto ao público para tratar de questões 

fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade justa e consciente. As empresas 

que adotam a responsabilidade social utilizam-se, muitas vezes, do marketing para elaborar 

suas estratégias em prol da causa social de acordo com o público-alvo de cada organização. 

Diversos autores abordam este aspecto do marketing, que pode ser denominado de 

marketing social, societal ou relacionado a causa. Contudo, é pertinente diferenciar estes 

termos, conforme abordagem a seguir. 

 

 

2.1 MARKETING: SOCIAL, SOCIETAL OU RELACIONADO A CAUSAS? 

 

Para Yanaze (2007, p.7), o marketing pode ser entendido como “a definição e o 

conhecimento de um determinado produto ou serviço e a forma como eles são elaborados e 

colocados no mercado. Portanto, marketing nada mais é que o planejamento adequado da 

relação produto-mercado”. Contudo, essa definição de marketing ressalta os aspectos do 

produto ou serviço trabalhados para o mercado, enquanto Kotler traz uma definição mais 

ampla. Para Kotler (1999, p.3), o marketing pode ser compreendido “como o processo 
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social e gerencial através do qual indivíduos e grupos obtêm aquilo que desejam e de que 

necessitam, criando e trocando produtos e valores uns com os outros”.  Quando o processo 

de marketing preocupa-se com questões sociais, denomina-se marketing social.   

Segundo Kotler e Armstrong (1998, p.54), “o conceito de marketing social 

sustenta que a organização deve determinar as necessidades, desejos e interesses dos 

mercados-alvos e então proporcionar um valor superior aos clientes de forma a manter ou 

melhorar o bem-estar do consumidor e da sociedade”. Sendo assim, o marketing social vem 

sendo utilizado como uma técnica primordial alinhada às estratégias utilizadas na 

comunicação. Kotler e Zaltman (apud DIAS, 2007) afirmam ainda que o marketing social 

envolve o controle de programas idealizados, criados e implementados com o objetivo de 

incentivar as causas sociais. 

Karkotli e Aragão (2004) comentam esta relação, afirmando que a prática da 

responsabilidade social apresenta a empresa e o seu papel social na sociedade, a fim de 

influenciar seus públicos através da publicidade. Mesmo a empresa visando o bem social, 

esta prática pode apresentar equívocos, pois muitos empresários confundem 

responsabilidade social com marketing social. Em um primeiro momento, a empresa 

acredita que uma simples doação de recursos materiais, financeiros ou humanos auxilie 

nesta prática social, e a seguir, divulga este auxilio através da publicidade, como uma ação 

positiva da empresa. Contudo, conforme abordado no capítulo anterior entende-se que o 

conceito de responsabilidade social é muito mais amplo. Desta forma, pode-se perceber que 

a responsabilidade social distingue-se de marketing social. 

Assim, o marketing social consiste basicamente no aproveitamento das 

ferramentas utilizadas no marketing comercial para influenciar o comportamento dos 

indivíduos a fim de que se engajem em causas sociais. Com isso, é relevante trazer o 

pensamento de Kotler (2000) em relação aos desafios que marketing tradicional teve que 

enfrentar quando a sociedade despertou para tais causas: 

 

Algumas pessoas questionam se a orientação de marketing é adequada a uma 

época de deterioração ambiental, escassez de recursos, explosão demográfica, 

fome e miséria em todo o mundo e serviços sociais negligenciados. As empresas 

que fazem um excelente trabalho em relação à satisfação de desejos dos 

consumidores estão necessariamente agindo segundo os melhores interesses de 

longo prazo dos consumidores e da sociedade? O conceito de marketing não 
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aborda conflitos potenciais entre desejos e interesses dos consumidores e o bem 

estar social a longo prazo (KOTLER, 2000, p. 47). 

 

Diante deste cenário, o conceito de marketing ampliou-se e as responsabilidades 

das organizações também. Estas têm hoje um importante papel para cumprir na sociedade, 

produzindo produtos e gerando novos serviços com o objetivo de levar soluções às 

necessidades da sociedade de forma sustentável. Ou seja, ao perceberem o interesse cada 

vez maior da sociedade diante das causas sociais, as empresas passaram a desenvolver 

ações que visavam à adequação a essas novas questões. Contudo, esta estratégia é 

considerada por alguns autores como uma continuação da “guerra” pelo consumidor 

(LIPOVETSKY, 2004), uma adequação às tendências para que as empresas possam se manter 

no mercado. Isto é, quando uma empresa se utiliza de uma campanha publicitária para 

apresentar o engajamento social que tem com a comunidade e o meio ambiente, na verdade 

estaria divulgando essas ações com o intuito de venda implícito. 

Melo Neto e Fróes (2001, p.73) enfatizam como isso acontece com o marketing 

social: “cria novos atributos aos produtos e suas marcas e induz o cliente a considerá-los 

como vitais e de extrema utilidade”. Eles acreditam que as empresas que trabalham com 

estratégias de marketing social visam reforçar sua imagem de marca, por meio de ações de 

engajamento social, que acontecem através das relações das organizações com a 

comunidade, trabalhando com responsabilidade e ética empresarial. Assim, os referidos 

autores afirmam que ações sociais com períodos de campanha de curto ou de longo prazo, 

buscam a sustentabilidade da empresa, através dos resultados das ações sociais realizadas, 

gerando ganhos, não só pela sua imagem de marca, mas também financeiros. 

É possível relacionar o conceito de marketing social ao conceito de marketing 

societal. Para Kotler (1998) o marketing societal visa à satisfação dos consumidores e o 

interesse de seus públicos. O autor ressalta que o marketing societal:  

 

assume que a tarefa da organização é determinar as necessidades, desejos e 

interesses dos mercados-alvos e atender a satisfações desejadas mais eficaz e 

eficientemente do que os concorrentes, de maneira a preservar ou ampliar o bem-

estar dos consumidores e da sociedade (KOTLER, 1998, p. 44). 

 

Assim, entende-se que o marketing societal ultrapassa os conceitos tradicionais de 

marketing, que enfocam o consumo material e o consumo em curto prazo. O marketing 



17 

 

tradicional não leva em consideração os impactos ambientais como o marketing societal 

que visa apresentar a empresa por meio de atitudes tomadas através da responsabilidade 

social. Ainda assim, o marketing societal não visa apresentar a empresa apenas no sentido 

de mostrar melhorias ao meio ambiente e à comunidade, mas sim desenvolver uma visão 

sobre como do consumo o produto/serviço poderá auxiliar a sociedade. Nesse sentido, 

Veber define as políticas de mercado do marketing societal: 

 

O marketing societal exige que os profissionais de marketing equilibrem três 

fatores ao definirem suas políticas de mercado: os lucros da organização, os 

desejos dos consumidores e os interesses da sociedade. Dessa forma, pode–se 

dizer que o marketing societal convoca as empresas a incluírem considerações 

éticas e socialmente responsáveis em suas práticas de marketing (VEBER, 2011, 

p. 53). 

 

Assim, o marketing societal trabalha com três modelos de políticas de mercado de 

forma integrada. O profissional de marketing deve mensurar as três políticas com o objetivo 

de acatar os desejos da sociedade, e ainda assim ter um resultado positivo para a empresa. 

Entende-se que o marketing societal visa conseguir que as empresas trabalhem de forma 

ética e socialmente responsável através das práticas de marketing. Dessa forma, o 

marketing societal, trabalhado de forma integrada nas organizações, visa mostrar que a 

empresa atua com ética e responsabilidade social. Assim, as empresas que praticam o 

marketing societal, além de trabalhar de forma integrada as políticas de mercado, também 

devem cumprir os seguintes requisitos: 

 

1-ser orientada para satisfazer o bem-estar do cliente; 2- buscar continuamente 

inovações que tragam melhorias para o produto; 3- investir a maioria dos 

recursos, agregando valor e aperfeiçoamentos de qualidade e conveniência ao 

produto; 4- definir sua missão em termos sociais amplos, levando em conta seus 

diversos públicos; 5- tomar suas decisões considerando seus interesses, os desejos 

dos clientes e o bem- estar da sociedade a longo prazo (KOTLER, 2000, p.44). 

 

Nesse sentindo, seja trabalhando o conceito de marketing social ou o marketing 

societal, as empresas estão investindo na comunicação com seus públicos, pois assim, cria-

se uma aproximação, resultando em lucros para a empresa, seja financeiro ou em lembrança 

de sua marca. Em síntese, Dias (2007, p.56) propõe quatro objetivos gerais para 

compreender melhor de que forma o marketing social deve ser trabalhado: “estimular ações 
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benéficas para a sociedade; mudar comportamentos nocivos; proporcionar informações 

através de programas educativos e mudar crenças e valores da sociedade”. 

Através destes objetivos, são elaboradas campanhas publicitárias para as empresas 

que adotam o marketing social como estratégia. Para realizar uma campanha publicitária de 

marketing social é preciso trabalhar e adaptar as quatro variáveis do marketing são elas: 

produto (social), preço, distribuição (praça) e promoção. 

Dias (2001) descreve essas quatro variáveis no âmbito do marketing social da 

empresa: a primeira é o produto social, que é estabelecido através de elementos intangíveis, 

como por exemplo, as ideias, as atitudes, entre outras, levando em conta o contexto social 

em que estiver inserido. A segunda é o preço, que para Dias (2001, p.60), “geralmente está 

associado a valores monetários, mas não precisa ser expresso desse modo, pois pode ser 

não monetário, como o tempo, o esforço, a mudança no estilo de vida, etc”. A terceira é a 

distribuição, que deve ser compreendida através de como, onde e quando o mercado alvo 

atuará conforme o comportamento almejado. Por último, Dias (2001) afirma que a 

promoção, nada mais é que uma forma de persuadir e influenciar comportamentos dos 

consumidores. 

Sendo assim, estas variáveis devem ser trabalhadas cuidadosamente, visando 

sempre campanhas de caráter social. Dias faz uma comparação entre marketing comercial e 

marketing social das empresas:  

 

ações do marketing comercial buscam estimular e facilitar o comportamento do 

consumidor ou usuário de bens e serviços, para que o intercâmbio seja benéfico 

para ambas as partes. No caso do marketing social, os comportamentos que 

almejam alcançar não oferecem benefícios pessoais em curto prazo, e inclusive 

podem ser incômodos. Os benefícios que são gerados pela mudança de 

comportamento são de natureza social e os objetivos só serão alcançados em 

longo prazo (DIAS, 2001, p.67). 

 

O marketing comercial é trabalhado de forma a pensar nos dois lados, o serviço e o 

consumidor, com o objetivo de beneficiar os mesmos. O marketing comercial trabalha com 

campanhas de curto prazo, pois não necessita reforçar a organização e sim o produto ou 

serviço que está sendo apresentado na campanha. Já o marketing societal não trabalha com 

campanhas de curto prazo, ou seja, campanhas promocionais que só estejam sendo 
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divulgadas devido aquele serviço ou produto temporariamente. O marketing societal 

trabalha de forma a apresentar como um todo à empresa e seu caráter social. 

Assim entende-se que, independente da denominação, o marketing comercial, 

social, societal ou relacionado a causa trabalha de forma socialmente responsável e exige 

coerência entre valores e atitudes. Mais do que estratégias e ações, representa um 

comprometimento ético com a comunidade, com a região e com o país onde a empresa 

esteja inserida. O marketing, através da comunicação, apresenta a empresa e seus produtos 

ou serviços de maneira que a torne parceira e co-responsável pelo desenvolvimento social. 

Sendo assim, as estratégias do marketing social, societal e relacionado a causas são 

divulgadas através da comunicação institucional. 
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3 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A comunicação institucional é parte da comunicação organizacional. Para Kunsch 

(2008, p.115) “a comunicação institucional visa criar relações confiantes e construir 

reputação positiva com todo o universo de públicos e a sua natureza precípua é 

institucional”. Kunsch (2003) ressalta ainda que a comunicação institucional tem o objetivo 

de construir, formatar uma imagem, e identidade, criando uma imagem positiva das 

organizações. Para conceituar a comunicação institucional, Rabaça e Barbosa (2001 p.176) 

complementam que o termo é definido como um “conjunto de procedimentos destinados a 

difundir informações de interesse público sobre as políticas, práticas e objetivos de uma 

instituição, interna e externamente, de modo a tornar compreensíveis e aceitáveis essas 

proposições”.  

Sendo assim, Kunsch (2003) afirma que a comunicação institucional é a parte da 

comunicação organizacional, que apresenta as organizações para os seus públicos, 

construindo uma individualidade através da influência do cenário político-social da 

sociedade na qual está inserida. Com isso, a comunicação trabalha de forma integrada, 

tendo em vista os objetivos gerais da organização. Lupetti entende a comunicação 

institucional como uma forma de comunicação que: 

 

[...] tem por objetivo conquistar a confiança, a credibilidade e a simpatia dos 

públicos de interesse da organização. Além desses objetivos, estabelece um 

conceito público para a empresa, difundindo sua filosofia, sua missão, sua visão e 

seus valores, que serão retratados em suas políticas e práticas (LUPETTI, 2006, 

p. 17). 

 

Com isso, a autora considera que os objetivos principais a serem estrategicamente 

inseridos no planejamento de uma empresa devem trabalhar a comunicação institucional de 

acordo com a comunicação organizacional. Kunsch (2008) traz as modalidades da 

comunicação organizacional integrada que são: comunicação institucional, comunicação 

mercadológica, comunicação interna, e comunicação administrativa. A autora reforça as 

modalidades da comunicação como um todo, na qual, “cada uma das modalidades da 

comunicação integrada é a natureza dessa comunicação. Isto é, quais são os seus propósitos 
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e a que tipo de segmento público se destina” (KUNSCH, 2008, p.115). Essas modalidades 

da comunicação são descritas por Lupetti: 

 

A comunicação institucional tem por finalidade conquistar a credibilidade e a 

confiança dos públicos de seu interesse, divulgando a filosofia, a missão, os 

valores e princípios da organização. [...]  

A comunicação administrativa tem como preocupação a unificação da 

linguagem no que se refere aos fluxos de serviços, aos níveis hierárquicos, as 

redes formais e informais da comunicação [...]  

A comunicação interna, voltada a todos os colaboradores da organização, tem 

como objetivo promover a integração dos funcionários, a troca de informação, o 

estímulo às experiências, e ao dialogo. [...]  

A comunicação mercadológica tem como objetivo divulgar os produtos e/ou 

serviços da organização (LUPETTI, 2006, p.27). 

 

Essas quatro modalidades da comunicação são trabalhadas de forma integrada, a 

fim de transmitir aos seus diversos públicos uma mensagem unificada. Porém, Kunsch 

(2003) ressalta a importância da comunicação institucional, que é bastante complexa e 

precisa de estratégias bem definidas de comunicação, que necessitam ser elaboradas por um 

profissional que conheça a organização e seus públicos de interesse. A autora afirma ainda 

que a comunicação institucional tem como um de seus propósitos agregar valor às 

organizações, tendo em vista o objetivo de causar impactos positivos em seus públicos. 

Para Lupetti (2006), a comunicação institucional tem o objetivo de conquistar a 

confiança, a credibilidade e a simpatia dos indivíduos de interesse na organização. Sendo 

assim, a autora explica que a comunicação institucional trabalha um conceito público para a 

organização, através da missão, visão e valores, que são vistos também por meio de suas 

políticas e práticas. Contudo, Bueno ressalta que a comunicação institucional não se refere 

apenas à imagem, mas também à qualidade e prestígio dos produtos da empresa: 

 

não é incomum encontrar na literatura brasileira autores (geralmente profissionais 

com experiência no mercado) que defendem, com veemência, uma separação 

bastante nítida entre as vertentes institucional e mercadológica, como se fosse 

possível a uma organização distinguir a sua imagem (de empresa moderna, de 

excelência no mercado ou comprometida com a sociedade) da qualidade e do 

prestigio de seus produtos ou marcas (BUENO, 2005, p.106). 

 

Segundo o autor, existem controversas para a definição de comunicação 

institucional. Ou seja, há ainda, no mercado, outros conceitos para comunicação 

institucional, que a confundem com a comunicação interna. Nesse caso, a comunicação 
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institucional se voltaria para a resolução de problemas da comunicação interna da 

organização visando criar um clima adequado entre a empresa e os funcionários, de 

maneira a motivá-los e a instituir uma imagem positiva neste público também. Bueno 

(2005) afirma, no entanto, que quando a comunicação não tem o objetivo de lucro, e sim 

um crescimento pessoal e profissional para todos os envolvidos neste procedimento, é uma 

comunicação interna e não institucional.  

Sendo assim, entende-se que as empresas recorrem à comunicação institucional a 

fim de apresentarem-se ao mercado, utilizando os meios de comunicação e as técnicas de 

publicidade para informar e persuadir os públicos. Contudo, conforme a visão de Kunsch e 

de Bueno, a comunicação acontece de forma integrada. Sendo assim, mesmo uma 

campanha institucional que esteja divulgando ações de responsabilidade social, traz 

implícito o intuito de venda, uma vez que a empresa visa o lucro.  

Esta mensagem publicitária é apresentada ao consumidor como forma de 

informar, mas também visa persuadir, segundo Bueno (2005). Embora não estando clara a 

venda, a comunicação institucional reforça a imagem da empresa e de sua marca. Com isso, 

as empresas tem se ajustado a fim de trabalhar sua comunicação de forma integrada para 

que seja eficaz a comunicação com seus públicos. Assim, apresentam a empresa, seja seus 

serviços ou produtos, seja sua marca, através da comunicação institucional. Uma das 

formas de apresentar a comunicação institucional é através da publicidade e propaganda. 

 

 

3.1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA  

 

 A publicidade está presente em grande parte dos meios de comunicação. Através 

dela é possível transmitir ao consumidor a mensagem que tragam os valores da empresa, do 

produto, ou serviço. Gomes afirma ainda que a publicidade ressalta a marca da empresa:  

 

Uma marca bem firme no mercado necessita somente de reforço dos seus pontos 

positivos para que não caia no esquecimento. Se os pontos de vista das pessoas a 

respeito dela são positivos e não são afetados pelos da concorrência, o papel da 

publicidade não é tanto desafiar o consumidor, mas apoiá-los e destacá-los 

(GOMES, 2003, p.70). 
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Com isso, uma empresa, mesmo quando já está consolidada no mercado, ainda 

assim precisa divulgar seus atributos sociais para fidelizar seus públicos e não cair no 

esquecimento. É através da publicidade e propaganda que as empresas divulgam seus 

serviços e produtos. Mas a publicidade não apresenta apenas produtos e serviços, mas 

também a empresa como um todo a sua comunicação institucional, e causas sociais em que 

a organização auxilia. Com isso, Gomes (2003) conceitua publicidade: 

 

Publicidade é um processo de comunicação persuasiva, de caráter impessoal e 

controlado que, através dos meios massivos e de forma que o receptor identifique 

o emissor, dá a conhecer um produto ou serviço, com o objetivo de informar e 

influir em sua compra ou aceitação (GOMES, 2003, p.42). 

 

A publicidade é apresentada ao público tradicionalmente através dos meios de 

comunicação. Com isso, para acontecer esta passagem de conteúdo deve existir um 

emissor, que é o anunciante, um meio de comunicação, e o receptor que é o consumidor. A 

publicidade não tem a intenção apenas de informar o consumidor, e sim influenciá-lo à 

compra do produto ou serviço que esta sendo mostrado, mesmo que esteja implícito.  

Ainda neste contexto, Ribeiro (1995, p.57) ressalta que, “a publicidade e 

propaganda é uma tática mercadológica, um instrumento de vendas [...] é tão completa e 

rica em dimensões humanas e tecnológicas que frequentemente os seus profissionais 

desviam-se do objeto de mercado”. Assim, a publicidade faz parte da comunicação e está 

em constante evolução. 

Os termos publicidade e propaganda, ainda que utilizados como sinônimos têm 

significados diferentes. Com isso, Gonzales (2003, p.25) apresenta a diferença do conceito 

de propaganda e publicidade: 

 

o termo “´propaganda” é o mais utilizado e abrange tanto a propagação de ideias 

como a venda de produtos ou serviços [...] a palavra publicidade tem origem no 

latim „publicus‟, que designava o ato de divulgar, de tornar público. [...] 

Publicidade passa a ser definida como qualquer forma de divulgação de produtos 

e serviços, por meio de anúncios pagos e veiculados por um anunciante 

identificado, com fins comerciais (GONZALES, 2003, p. 25). 

 

Percebe-se que o termo propaganda é o mais utilizado, quando na verdade, 

segundo o autor, é a publicidade que é definida como a comunicação paga. Pode-se 

entender que, a propaganda também tem intenções mercadológicas, mas implícitas, 
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enquanto que a publicidade tem a intenção mercadológica explícita. Posto de outra forma, a 

publicidade tem o objetivo de apresentar o produto ou serviço no mercado, já a propaganda 

é a mensagem que apresenta os valores institucionais da empresa. Quando um anunciante 

visa o lucro, elas são trabalhadas juntas a fim de atingir o consumidor e o intuito da venda 

estará presente de forma explícita ou implícita. Assim, neste estudo, os termos publicidade 

e propaganda são empregados indistintamente.  

Quanto ao objetivo da comunicação publicitária, Gomes constata que: 

 

O objetivo final da comunicação publicitária é exercer influências sobre o 

consumidor para que ele realize a compra do produto anunciado. A mensagem 

que simplesmente proporciona informação, não passa de um primeiro passo no 

processo de persuasão e, justamente por isso, vai além da simples descrição dos 

fatos (GOMES, 2003, p.115). 

 

Para atingir tais objetivos, é relevante considerar que, dentro de um processo de 

comunicação publicitária, se encontram o emissor (ou transmissor), a mensagem, o canal e 

o receptor desta mensagem (SANT‟ANNA, 2002). O autor explica o processo de 

comunicação: 

 

O transmissor deve conseguir que o receptor o aceite e o considere, e que a 

comunicação ultrapasse a censura e as normas opostas dos grupos visados. 

Comunicação é, portanto, o processo de transmitir idéias entre indivíduos. [...] 

Entre os variados métodos pelos quais as idéias são transmitidas nas 

sociedades humanas, dos mais primitivos gestos às mais sofisticadas técnicas 

digitais, há um setor bastante importante que foi selecionado pela maioria dos 

estudiosos – a transmissão simbólica comumente identificada como 

comunicação de massa (SANT‟ANNA, 2002, p.2).  

 

O receptor, na publicidade, é representado pelo público-alvo do anunciante, ou 

seja, os consumidores. A publicidade visa, então, atingir o receptor em diferentes meios de 

comunicação. Qualquer peça publicitária deve, então, despertar o interesse do público 

receptor e seu conteúdo pode ser transmitido através de diferentes meios de comunicação. É 

importante que as peças publicitárias sejam efetuadas de maneira simples e de modo 

funcional, para que o consumidor guarde em sua memória a marca da empresa em longo 

prazo. Nesse sentido, Ribeiro elenca as características de uma comunicação publicitária 

eficaz: 
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Em primeiro lugar, a peça deve ser capaz de captar a atenção do consumidor, 

atenção que naturalmente tende a se dispersar entre os estímulos do ambiente e do 

contexto comercial e da programação do veículo onde ela foi inserida [...] ela 

deve deixar uma impressão memorável na mente do consumidor, fazendo-o capaz 

de lembrar de tê-la visto, ou mesmo saber reconhecer alguns de seus elementos 

mais impressionantes (RIBEIRO, 1995, p.75). 

 

 

Contudo, a atividade publicitária deve seguir, ainda, os padrões éticos 

recomendados pelos profissionais da área. Segundo o Conselho Nacional de 

Autoregulamentação Publicitária - CONAR, no artigo 2º: “todo anúncio deve ser preparado 

com o devido senso de responsabilidade social, evitando acentuar, de forma depreciativa, 

diferenciações sociais decorrentes do maior ou menor poder aquisitivo dos grupos a que se 

destina ou que possa eventualmente atingir” (CONAR, 2010, n/d). 

 Assim, sendo a publicidade um processo de comunicação persuasiva que informa 

e influi na decisão e aceitação do consumidor (GOMES, 2003), faz-se de extrema 

importância o seu uso na conscientização da população em relação a causas sociais. No que 

tange às questões sociais, é difícil perceber qual o tipo de apelo pode gerar uma percepção 

favorável à causa, visto que, mesmo submetida a diversas campanhas de conscientização, 

que usam diferentes apelos motivadores na composição de sua mensagem, a sociedade 

ainda não se tornou totalmente consciente e responsável em relação a essas causas.  

Motivar a discussão a respeito deste assunto é um passo importante no estudo 

referente ao apelo que será mais eficiente nas campanhas publicitárias de causas sociais 

(GOMES, 2003). Desta forma, o papel da responsabilidade social na publicidade torna-se 

relevante, na medida em que debate-se hoje a função da responsabilidade social na 

publicidade como fator de educação e conscientização da sociedade.  
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4 METODOLOGIA 

 

Frente ao problema de pesquisa apresentado, os objetivos descritos e o referencial 

teórico desenvolvido, foi feita uma pesquisa de natureza qualitativa. Para Michel (2009, 

p.37) “esse tipo de pesquisa se fundamenta na discussão da ligação e correlação de dados 

interpessoais, na coparticipação das situações dos informantes, analisados a partir da 

significação que estes dão aos seus atos”. Também se caracteriza este estudo como uma 

pesquisa exploratória, que, segundo Gil (2009, p.42), “tem como objetivo proporcionar 

maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explicito ou a constituir 

hipóteses [...] tem como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou descobertas de 

intuições” (GIL, 2009, p.42).  

Assim, primeiramente foi realizado o levantamento bibliográfico e documental, para 

fundamentar teoricamente a pesquisa e identificar os anunciantes componentes do corpus. 

Após esta etapa, foi utilizada a análise de conteúdo como coleta e interpretação de dados 

para averiguar a presença de aspectos mercadológicos nas peças do corpus. Para este autor, 

a análise de conteúdo permite perceber as marcas implícitas no texto, considerando também 

o contexto em que os sujeitos, responsáveis pelo ato de falas, estão inseridos. 

Foi utilizado o método de análise de conteúdo, que na área de pesquisa em 

comunicação de massa, tem como objetivo analisar as mensagens transpostas no corpus do 

material selecionado (DUARTE e BARROS, 2005). Lozano (apud BARROS e DUARTE, 

2005) explica a sistemática da análise de conteúdo: 

 

a análise de conteúdo é sistemática porque se baseia num conjunto de 

procedimentos que se aplicam da mesma forma a todo o conteúdo analisável. É 

também confiável – ou objetiva – porque permite que diferentes pessoas, 

aplicando em separado as mesmas categorias à mesma amostra de mensagens, 

podem chegar às mesmas conclusões (BARROS e DUARTE, 2005, p. 286). 

 

Com isso, a análise de conteúdo é um método de pesquisa que cumpre os 

requisitos, tanto de sistematicidade, quanto de confiabilidade, devido à forma em que ela é 

aplicada. A análise de conteúdo é dividida em três fases cronológicas, ou seja, a pré-análise, 

que é o planejamento do trabalho a ser elaborado, em segundo, a exploração do material, 

que é uma análise de codificação em função da pré-análise, e por último, o tratamento dos 
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resultados obtidos e a interpretação, que são os resultados alcançados de maneira 

significativa. Destas três fases, segundo o autor, a pré-análise é a fase de maior importância, 

pois é nela que se escolhem os documentos que tem como objetivo facilitar o trabalho 

(BARROS e DUARTE, 2005).  

Como parte da exploração do material incluem-se a codificação e a categorização.  

Para Barros e Duarte (2005, p. 294), a codificação é “processo de transformação dos dados 

brutos de forma sistemática, segundo regras de enumeração, agregação e classificação, 

visando esclarecer o analista sobre as características do material selecionado” (BARROS e 

DUARTE, 2005, p.294). Esta primeira etapa consiste em selecionar o material escolhido 

para análise como uma forma de organizar os documentos.  

A segunda etapa é a categorização, que é um trabalho que classifica e organiza os 

grupos de unidade em um número menor de categorias, tendo em vista tornar acessível à 

quantidade de dados e a sua diversidade (BARROS e DUARTE, 2005). Ou seja, a 

categorização consiste em realizar uma análise para dividir de forma mais adequada os 

dados dos documentos escolhidos na primeira etapa de codificação, e ainda assim 

classificar a fim de diminuir a quantidade de classificações. Após, tem a fase de 

interpretação e inferências, que é o momento da pesquisa que se tem um maior foco nas 

mensagens implícitas do corpus do trabalho (BARROS e DUARTE, 2005). Esta etapa é 

basicamente a parte que mais requer atenção para analisar as mensagens implícitas. 

A análise de conteúdo pode trabalhar com uma grande quantidade de material, 

contudo, na etapa de definição da amostra, encontraram-se apenas cinco empresas que 

anunciaram do Jornal Correio do Povo do dia 05 de Junho de 2010, em alusão ao Dia 

Mundial do Meio Ambiente. Assim, compõem o corpus desta pesquisa os anúncios 

encontrados em acervo on-line do site do jornal
2
, das seguintes empresas: Braskem, Banco 

Bradesco, Caixa Econômica Federal, Gerdau e Walmart.  

Sobre os critérios de escolha da amostra, é relevante abordar o contexto da criação 

do Dia Mundial do Meio Ambiente. Segundo o site Brasil Escola (Site Brasil Escola, 

2010), esta data comemorativa foi criada em 1972 em um encontro da ONU 

(Organização das Nações Unidas) com 113 países além das 250 organizações não 

governamentais, com o objetivo de tratar de assuntos ambientais. Neste dia a principal 

                                                 
2
Disponível em site do jornal www.correiodopovo.com.br 

http://www.brasilescola.com/datacomemorativas/dia-mundial-do-meio-ambiente-ecologia.htm
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pauta da conferência foi a degradação que o homem tem causado ao meio ambiente e os 

riscos para sua própria sobrevivência. Com isso, foram criados vários documentos ligados 

às questões ambientais, como planos para solucionar ações da humanidade e dos governos 

diante do problema. Hoje, esta data já é conhecida e comemorada em todo o mundo, 

levando empresas a exaltarem suas contribuições ao planeta. 
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5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESUTADOS 

 

Primeiramente, na fase de organização da análise, identificou-se a presença da 

temática da responsabilidade social nos anúncios e o ramo de negócio de cada anunciante, 

conforme a tabela 1. Assim, os cinco anúncios do Jornal Correio do Povo que fizeram 

alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, foram divididos em ramos de negócio, tamanho 

do anúncio e a chamada do anúncio: 

 

Quadro 1: Anúncios que compõem o corpus 

 

Anunciante Negócio Tamanho Chamada 

Braskem Energia Página simples A vida acontece em diferentes cores e 

formas. Mas não dá para esconder que 

agente tem uma ligeira preferência pelo 

verde. 

Bradesco Financeiro Rouba página
3
 Hoje é o dia mundial de marcar presença. 

Caixa 

Econômica 

Federal 

Financeiro Página simples Crédito especial para empresa que adota 

práticas de produção mais limpa e apoio 

ao desenvolvimento sustentável. É o azul 

da CAIXA dando aquela força para o 

verde. 

Gerdau Metalurgia Meia página Para você a Gerdau produz. Para o meio 

ambiente a Gerdau recicla.  

Walmart 

 

Hipermercados Meia página Não utilize sacolas plásticas, preserve o 

meio ambiente e receba descontos em 

suas compras. 
 

A partir da análise do quadro 1, é possível perceber que os anunciantes são de 

empresas de grande porte. As palavras sublinhadas na tabela evidenciam a alusão à 

temática ambiental nas chamadas dos anúncios. As figuras estão reproduzidas ao longo 

deste capítulo e nos anexos deste trabalho. 

Nesse sentido, destaca-se a semelhança do slogan publicitário das empresas com as 

chamadas dos anúncios com a temática do meio ambiente. Dois anunciantes, Bradesco e 

Gerdau, apresentam uma chamada que está explicitamente relacionada ao slogan utilizado 

em suas campanhas publicitárias mercadológicas. 

                                                 
3
Rouba Página: Anúncio que se ocupa quase totalmente a página de uma publicação, deixando pouco espaço 

para matéria editorial, dando-lhes sentido de propaganda exclusiva. 
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Quadro 2: Semelhança entre slogan e anúncios. 

 

Empresa Chamada do anúncio. Slogan da empresa. 

Banco 

Bradesco 

“Hoje é o dia mundial de marcar 

presença” 

“Presença, é Bradesco
4
” 

 Gerdau “Para você a Gerdau produz. Para 

o meio ambiente a Gerdau 

recicla” 

“Nosso produto é aço. 

 Nosso forte é você”
5
 

 

Assim, o apelo publicitário das peças com a temática do Dia Mundial do Meio 

Ambiente parece estar associado ao slogan comercial das respectivas empresas, podendo 

evidenciar a intenção mercadológica de apresentá-las como socialmente responsável. As 

palavras sublinhadas evidenciam esta semelhança. Em continuidade à análise, a seguir, são 

descritas as etapas de codificação e categorização do material. 

Na fase da codificação e da categorização foram definidos os critérios de semântica 

e léxico, ou seja, o texto e a temática das peças foram classificados conforme o sentido das 

palavras empregadas, visando encontrar evidências de cada categoria. Para tanto, elaborou-

se um quadro, dividido em duas unidades de análise, verbal e não verbal. Em cada unidade 

de análise, a evidência da presença da categoria institucional foi classificada em: benefícios 

para a comunidade, e benefícios para o meio ambiente, pois conforme Lupetti (2006, 

p.17), a comunicação institucional “estabelece um conceito público para a empresa, 

difundindo sua filosofia, sua missão, sua visão e seus valores, que serão retratados em suas 

políticas e práticas”.  Já nos aspectos mercadológicos, a evidência da presença de cada 

categoria mercadológica foi classificada em: produto/serviço oferecido, ponto de venda, e 

benefícios do produto, pois para Lupetti (2006, p. 27), a comunicação mercadológica “tem 

como objetivo divulgar os produtos e/ou serviços da organização”. A seguir, descreve-se o 

histórico de cada empresa anunciante, descreve-se e reproduzem-se seus anúncios e 

respectivo texto, e, por fim, é apresentado o quadro de análise de cada anúncio. 

 

5.1 BRASKEM 

 

                                                 
4
 Slogan do Banco Bradesco.  Disponível em: <http://pt.domotica.net/Bradesco>. Acesso em 6 Jun 2011. 

5
 Slogan da Gerdau. Disponível em: <http://www.gerdau.com.br/sobre-gerdau/memoria-gerdau-evolucao-da-

marca.aspx >. Acesso em: 6 de jun de 2011. 

http://pt.domotica.net/Bradesco
http://www.gerdau.com.br/sobre-gerdau/memoria-gerdau-evolucao-da-marca.aspx
http://www.gerdau.com.br/sobre-gerdau/memoria-gerdau-evolucao-da-marca.aspx
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A Braskem
6
 é a maior empresa com centro de Tecnologia e Inovação da América 

Latina. Começou seus trabalhos em 16 de agosto de 2002 e até hoje é destaque na 

fabricação de variados tipos de plástico. A empresa é líder de resinas termoplásticas e 

possui sua própria central de matérias primas do segmento petroquímico. 

A partir do ano de 2002 foram incorporadas outras empresas que trabalham com 

materiais que a Braskem produz isto aconteceu até o ano de 2007. Logo, neste mesmo ano a 

Petrobrás fechou acordo com Braskem e Odebrecht para aportar sua participação em outros 

ativos na Braskem. No ano de 2010 mais uma empresa uniu-se à Braskem, que, assim 

alcançou uma posição entre as cinco maiores e mais competitivas empresas petroquímicas 

do mundo. A companhia chegou à liderança das Américas em capacidade de resinas 

termoplásticas, além de se consolidar como um núcleo de estudos relevante no mercado 

petroquímico internacional (8ª no ranking global de capacidade de resinas). 

No dia 1º de fevereiro de 2010, a Braskem obteve um grande avanço, a aquisição 

de outra empresa chamada Sunoco Chemicalque, que é a 4ª maior produtora de resina de 

ativos de PP
7
 nos EUA. Este avanço ajudou a empresa a agregar valores a sua estratégia de 

internacionalização, que fortaleceu sua imagem de marca no mercado norte-americano, 

onde se encontra matéria prima competitiva e os principais mercados consumidores. A 

seguir é descrito o anúncio da Braskem. 

 

 

5.1.1Descrição do anúncio da Braskem 

 

Em uma página simples e colorida, este anunciante apresenta o corpo do texto 

como uma reflexão sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, afirmando que todos os dias 

são dias para se promover práticas a favor do desenvolvimento sustentável. A chamada “A 

vida acontece em diferentes cores e formas. Mas não da para esconder que a gente tem 

                                                 
6Todas as informações referentes ao perfil da Braskem foram encontradas no site da empresa. Disponível em 

<http://www.braskem-ri.com.br/braskem/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&tipo=28112&conta=28> Acesso em 20 abr. 

2011. 
7 Segundo Imbelloni (2004, p.1): “A Braskem desenvolveu um novo tipo de polipropileno, o PP ISBM (polipropileno com 

tecnologia „injection stretch blow molding‟), para disputar com o PET o mercado de fabricação de embalagens rígidas 

para bebidas não gaseificadas e produtos de higiene pessoal. Segundo informações, essa nova resina é mais resistente a 

impactos, 20% mais leve que o PET e também mais barata. Ela é mais indicada para o envase a quente de bebidas como 

chás e sucos, reduzindo a necessidade do uso de conservantes”.  

Disponível em: <http://www.resol.com.br/curiosidades/curiosidades2.php?id=1756>. Acesso em: 9 de Jun 2011. 

http://www.braskem-ri.com.br/braskem/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&tipo=28112&conta=28
http://www.resol.com.br/curiosidades/curiosidades2.php?id=1756


32 

 

uma ligeira preferência pelo verde”, coloca em evidência argumentos no anúncio que 

abordam a questão ambiental, e também o fator social em relação a educação para a 

sustentabilidade. 

Após, há um texto que dá apoio à chamada do anúncio, argumentando que a 

empresa trabalha constantemente em diferentes formas de sustentabilidade e não apenas no 

Dia Mundial do Meio Ambiente. Após o texto subseqüente ao título, há a assinatura da 

empresa no rodapé da página com a logomarca da mesma e em fonte menor está escrito: “O 

mundo, as pessoas, e a Braskem”.  

Em primeiro plano está um globo terrestre em marca d‟água. Já em segundo plano, 

fora de foco, há uma mata, com galhos de árvores, plantas verdes, folhas verdes e caules 

marrom, característico das matas presentes na natureza brasileira. Percebe-se que a cor 

verde vem é predominante no anúncio, trabalhado todo com tons de verdes. Segue a 

reprodução do anúncio do Bradesco que foi veiculado no Dia Mundial do Meio Ambiente: 

 

 

Figura 1: Anúncio da Braskem 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Jornal Correio do Povo - 05 e/06/2010, p. 3. 
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Chamada: A vida acontece em diferentes cores e formas. Mas não dá para esconder 

que a gente tem uma ligeira preferência pelo verde. 

Texto de apoio: A Braskem sabe que não é preciso ter uma data especifica para se 

falar em meio ambiente e que todos os dias são dias de promover a compartilhar boas 

práticas a favor do desenvolvimento sustentável. Por isso, para a nossa empresa, o Dia do 

Meio Ambiente é uma maneira de reafirmar este compromisso que se traduz em 

investimentos e resultados. E que acontece de diferentes formas: 

Acontecendo de forma responsável: A Braskem, e 2002 a 2009, reduziu seus 

indicadores de ecoeficiência: 61% na geração de resíduos sólidos, 40% na geração de 

efluentes, 19% no consumo de água e 12% no consumo de energia. E, 2007 a 2009, 

reduziu em 11% intensidade de emissões de gases de efeito estufa.   

Acontecendo de forma sustentável: A Braskem está realizando grandes 

investimentos em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento para oferecer cada vez mais 

produtos a partir de fontes renováveis. Ainda em 2010, será inaugurada a Unidade de 

Eteno Verde em Triunfo - RS, a primeira a produzir em escala industrial matéria-prima 

para o plástico a partir da cana-de-açúcar. 

Acontecendo com a comunidade: E, para complementar esta série de ações em prol 

a sustentabilidade, este ano a Braskem entregará o Parque da Amizade. Um projeto que 

integra educação, cultura e meio ambiente com a comunidade de Paulínia- SP.  

Assinatura: Braskem; O mundo, as pessoas e a Braskem. 

 

 

5.1.2 Análise do anúncio da Braskem 

 

A empresa procurou não só trabalhar com o texto verbal, como também apostou na 

simplicidade do anúncio, com poucas imagens, mas de forma que essas imagens 

conseguissem relacionar o que o texto queria passar. Este apelo visual da imagem do 

anúncio reforça o discurso verbal do texto, tendo em vista a utilização de uma fotografia de 

uma floresta, colocada no topo do anúncio. É importante ressaltar que a abordagem do 

anúncio apresenta as diferentes formas de ações de responsabilidade social que a empresa 

trabalha, deixando explícito o interesse do anunciante em reforçar sua imagem perante a 
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sociedade. Junto com a assinatura da empresa, está escrito: “O mundo, as pessoas, e a 

Braskem”, que reflete o posicionamento do anunciante. Esta frase sugere que a empresa 

visa estabelecer uma relação importante com as pessoas e o mundo. 

O layout do anúncio é simples em questão de imagens e de cor utilizadas nele. 

Acredita-se que o layout foi pensando desta maneira para chamar a atenção do leitor ao 

texto escrito. Os textos trazidos no anúncio são separados em círculos, o que posse ser um 

esforço no sentido de não tornar a leitura cansativa, e fazer o leitor compreender as práticas 

de responsabilidade social adotadas pela Braskem.  

Além disso, os círculos verdes representam o globo terrestre que também está em 

verde no topo do anúncio. Esta representação do globo na cor verde pode ser que a  

Braskem queira representar que o mundo pode melhorar se a sociedade ser tornar 

consciente em relação as causa ambientais que percebe-se ser o foco da Braskem. 

O quadro 3, a seguir, traz as informações categorizadas e quantificadas conforme 

previsto na metodologia. No quadro o conteúdo verbal encontra-se na cor azul, e o não 

verbal na cor vermelha para distinguir melhor, e ainda, o conteúdo verbal está em itálico 

para colocar em evidência que está escrito da mesma forma que está no anúncio. 

Pode-se perceber que a categoria dos aspectos institucionais é a que apareceu com 

mais frequência. Foram encontradas as duas classificações de evidências da presença da 

categoria institucional. A classificação benefícios para o meio ambiente foi a que mais 

apareceu, contabilizando 15 aparições, sendo cinco não verbais e o restante verbal, 

deixando claro que a Braskem tem o foco no meio ambiente. A segunda classificação é dos 

aspectos institucionais, benefícios para a comunidade, que apareceu cinco vezes. 

Já os aspectos mercadológicos são menos presentes no anúncio. Em relação ao 

produto ou serviço oferecido, a Braskem apresenta uma informação importante, que é: 

Matéria prima para o plástico. É um tipo de produto fabricado pela empresa, que, no 

anúncio, são apresentados como ecologicamente corretos. O anúncio não deixa claro o 

ponto de venda de seus produtos, mas faz referência a duas cidades em que mantém 

fábricas: Triunfo- RS, e Paulínia- SP. O ultimo item a ser analisado no quadro foram os 

benefícios do produto em si, que apareceram em três ocasiões.  
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Quadro 3: Análise do anúncio da Braskem 

 

Unidade de análise: 

 

Conteúdo verbal e  

Conteúdo não verbal 

CATEGORIA  EVIDÊNCIAS 

 

Aspectos 

institucionais 

Benefícios para a 

comunidade  

- Promover [...] compartilhar boas práticas a 

favor do desenvolvimento sustentável 

-Entregará o Parque da amizade 

- Educação, cultura e meio ambiente com a 

comunidade de Paulínia - SP 

- Natureza 

- Globo terrestre 

Benefício para o 

meio ambiente 

-Preferência pelo verde 

- Forma sustentável 

- Dia do meio ambiente 

- Forma responsável 

- Reduziu seus indicadores de ecoeficiência: 

[...] na geração de resíduos sólidos, [...] de 

fluentes, [...] no consumo de água, [...] no 

consumo de energia 

- Reduziu [...] intensidade de emissões de 

gases de efeito estufa   

- Em prol da sustentabilidade 

-Imagem de uma floresta  

-Imagem de um globo terrestre 

-Predominância da cor verde 

 

Aspectos 

mercadológicos 

 

 

 

Produto/serviço 

oferecido 

 

-Matéria prima para o plástico 

 

Ponto de venda - Unidade de Eteno Verde em Triunfo- RS 

- Entrega do Parque da Amizade em 

Paulínia- SP 

Benefícios do 

produto 

 

- Tecnologia, pesquisa e desenvolvimento  

- Grandes investimentos em tecnologia, 

pesquisa e desenvolvimentos 

- Cada vez mais produtos de fontes 

renováveis 

 

Através do quadro 3, pode-se perceber que o anúncio da Braskem apresenta mais 

aspectos institucionais do que aspectos mercadológicos. E dos aspectos institucionais, o que 

a Braskem colocou em evidência foram os benefícios que a organização traz para o meio 

ambiente, tantos no verbal quanto no não verbal.  
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5.2 BRADESCO 

 

O banco Bradesco
8
 foi fundado em 1943 no interior de São Paulo, tendo seu 

primeiro nome de Banco Brasileiro de Desconto. O banco tinha como estratégia inicial 

atrair os pequenos comerciantes, ao contrário dos bancos da época, que visavam grandes 

proprietários de terras. Em 1946, a matriz é transferida para a capital paulista, no centro da 

cidade. Suas Agências passam a receber pagamento de contas de luz, que foi uma inovação 

no País. 

Com apenas oito anos de fundação, em 1951, o Bradesco torna-se o maior Banco 

privado do Brasil. Cinco anos após foi criada a Fundação Bradesco, com o objetivo de levar 

educação gratuita a crianças, jovens e adultos carentes. 

  Na década de 60 o Banco Bradesco foi a primeira empresa a adquirir o primeiro 

computador da América Latina, assim possibilitando o acesso a extratos diários aos 

clientes, que era uma prestação de serviço inédita para a época. Seguindo a estratégia de 

pioneirismo, o Bradesco implanta o Cartão de Crédito Bradesco. 

Já na década de 70, o banco incorpora 17 outros bancos e, ao inaugurar duas novas 

unidades, o banco chega à milésima agência. É implantada a cobrança automática e o 

Banco começa a atuar em projetos agropecuários. Logo, é formado o Grupo Bradesco 

Seguros, e ainda implantado o uso do cartão magnético que se torna popular aos clientes no 

decorrer dos anos. Ainda neste período é implementado o Telesaldo, assim chamado na 

época o conhecido hoje por Fone Fácil. 

No inicio de 1986, todas as Agências Bradesco passaram a trabalhar on-line e o 

Autoatendimento se expande em todo o Brasil. O sistema de Internet Banking conquista os 

clientes passando a ser um dos mais importantes canais de atendimento. É implantado o 

Bradesco Mobile Banking, que permite operações de consulta de saldos ou extratos e 

pagamento de algumas contas através do aparelho celular. O Bradesco fecha o século sendo 

líder entre os Bancos privados do Brasil. 

 

 

                                                 
8
Todas as informações referentes ao perfil do Banco Bradesco foram encontradas no site da empresa. 

Disponível em <http://www.bradesco.b.com.br> Acesso em 20 abr. 2011. 

http://www.bradesco.b.com.br/
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5.2.1 Descrição do anúncio do Bradesco 

 

O anúncio tem formato de rouba página, colorido, com o pano de fundo ilustrado 

com um plano médio fechado de uma imagem de um caule de uma árvore e ao lado folhas 

verdes pequenas formando o mapa do Brasil. O texto encontra-se à esquerda do anúncio, ao 

lado da imagem que forma o mapa do Brasil. Abaixo do texto de apoio está apenas uma 

faixa vermelha com a logomarca do Bradesco. Segue a reprodução do anúncio que o 

Bradesco veiculou no Dia Mundial do Meio ambiente: 

 

Figura 2: Anúncio do Bradesco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Jornal Correio do Povo - 05 e 06/06/2010, p. 7. 

 

Chamada: Hoje é dia mundial de marcar presença. 

Texto de apoio: Preservar o planeta para as gerações futuras não é um objetivo que 

se possa alcançar sozinho. Por isso, a ONU criou o Dia Mundial do Meio Ambiente para 
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conscientizar pessoas, empresas e nações sobre a importância da preservação ambiental. 

O Bradesco aproveita este dia para mostrar que faz a sua parte adotando práticas 

sustentáveis no dia a dia, estabelecendo parceiras com importantes organizações não 

governamentais, criando um portfólio de produtos socioambientais e investindo em 

projetos e eventos de educação ambiental. Afinal, para o Bradesco, a consciência 

ecológica é presença nas atitudes. Bancodoplaneta.com.br. 

Assinatura: Logomarca do Bradesco 

 

 

5.2.2 Análise do anúncio do Bradesco 

 

Referindo-se explicitamente ao dia 05 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, 

o Banco Bradesco veiculou um anúncio que relaciona o slogan da empresa com a temática 

ambiental, através da chamada: “Hoje é dia Mundial de marcar Presença”. Este argumento 

permite perceber que a empresa preocupa-se em divulgar práticas de sustentabilidade. 

Torna-se evidente que o Bradesco quer mostrar que se preocupa com todos os brasileiros 

através destes elementos visuais. 

O Bradesco apresenta este anúncio como modo de divulgar a responsabilidade 

social da empresa. A intenção de venda não é explícita para o leitor, acredita-se que o 

anúncio tem como objetivo divulgar o site bancodoplaneta.com.br, que traz informações do 

Bradesco relacionadas com a responsabilidade social. A imagem utilizada no plano de 

fundo é o caule de uma árvore, relacionando o anúncio ao meio ambiente. Ao lado 

encontram-se folhas verdes que estão reunidas formando o mapa do Brasil. O quadro a 

seguir traz o resumo dessas informações. Ainda, o quadro traz o conteúdo verbal que se 

encontra na cor azul, e o não verbal na cor vermelha para distinguir melhor, e o conteúdo 

verbal está em itálico para colocar em evidência que está escrito da mesma forma que está 

no anúncio. 
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Quadro 4: Análise do anúncio do Bradesco 

 

Unidade de análise: 

 

Conteúdo verbal 

 

Conteúdo não verbal 

 

 CATEGORIA  EVIDÊNCIAS 

 

Aspectos 

institucionais 

Benefícios para a 

comunidade 

 - Parceria com importantes 

organizações não governamentais 

- Conscientizar pessoas. Empresas 

e nações sobre a importância da 

preservação ambiental 

Benefício para o meio 

ambiente  

- Portfólio de produtos 

socioambientais 

- Investindo em projetos e ventos 

de educação ambiental 

- Consciência ecológica 

- Preservar o planeta 

- Dia Mundial do Meio Ambiente 

- Adotando práticas sustentáveis 

- Folhas verdes 

- Caule de árvore 

 

Aspectos 

mercadológicos 

 

 

 

Produto/serviço oferecido 

 

- Logomarca 

Ponto de venda - www.bancodoplaneta.com.br  

 

Benefícios do produto 

 

- Um Brasil verde 

 

Percebe-se que o anúncio do banco Bradesco apresentou um maior número de 

evidências na categoria dos aspectos institucionais. A maior quantidade de itens 

apresentados encontra-se na evidência classificada como benefícios para o meio ambiente, 

contabilizando oito aparições. A outra evidência institucional, benefícios para a 

comunidade, aparece em apenas duas ocasiões. 

Já nos aspectos mercadológicos, em relação ao conteúdo verbal, o anúncio do 

banco Bradesco não deixa explícito o serviço oferecido, a única aparição é na logomarca 

Banco do Planeta. Também não está explícito qual é o seu ponto de venda, ou seja, as 

agências do banco. Contudo, há o endereço do site institucional no qual são fornecidos 

telefones específicos para dúvidas sobre os serviços do banco. Os benefícios do produto ou 

serviço oferecido aparecem apenas na forma de conteúdo não verbal. 

http://www.bancodoplaneta.com.br/
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O banco Bradesco apresenta no anúncio uma quantidade maior de evidências de 

texto verbal do que não verbal. Também se percebe que o anúncio traz pouca informação 

sobre suas ações sociais e serviços prestados. Isso reflete que a empresa se considera uma 

marca consolidada no mercado, que não necessita colocar imagens do banco, nem 

informações detalhadas. Após esta análise do quadro 4, é possível perceber que os aspectos 

institucionais do banco Bradesco são os que apareceram em um maior número de vezes.  

 

 

5.3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

 

A Caixa Econômica Federal
9
 atua no mercado brasileiro há 150 anos.  Foi em 

1861 que Dom Pedro II assinou o Decreto n° 2.723a e fundou a Caixa Econômica da Corte. 

Ao longo de sua trajetória, com experiência no ramo de negócios, a Caixa estabeleceu 

estreitas relações com a população brasileira, vindo a atender suas necessidades imediatas, 

dentre elas a poupança, empréstimos, seguro-desemprego, financiamento, entre outros 

benefícios. Também, através das loterias federais, proporcionar o sonho de uma vida 

melhor para população, que detém monopólio desde 1961. 

Hoje, a Caixa Econômica Federal tem uma posição frente ao mercado brasileiro 

como um banco de grande porte, sólido e também moderno. Como principal agente das 

políticas públicas do governo federal, está presente em todo o país. 

 

5.3.1 Descrição do anúncio do Bradesco 

  

Em uma página simples, o anúncio traz no topo da página uma chamada em três 

linhas. O cenário é a beira de um rio ou lago com muitas árvores e seu reflexo na água. 

Logo abaixo da chamada, encontram-se algumas setas em formato de rabiscos, como se 

                                                 
9
Todas as informações referentes ao perfil da Caixa Econômica Federal foram encontradas no site da 

empresa. Disponível em <http:// www.caixa.gov.br/acaixa/historia_missao.asp> Acesso em 20 abr. 2011. 
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fossem feitas à mão livre, apontando para um totem
10

 da empresa também desenhado a 

mão, entre as árvores.  

O anúncio traz uma fotografia de uma árvore, onde aparecem seus galhos fartos de 

folhas verdes, o céu azul, e neste céu azul que se localiza a chamada onde está escrita em 

branco com uma fonte manuscrita, ou seja, remete ao leitor que foi escrita a mão. 

Este anúncio traz ainda uma ilustração com a logomarca da Caixa, sobre a foto de 

fundo no anúncio, lembrado um “totem” de sinalização da empresa. O rodapé da página é 

composto apenas por informações para contato e a logomarca da Caixa, à direita na 

imagem. 

 

Figura 3: Anúncio da Caixa Econômica Federal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornal Correio do Povo 05 e 06/06/2010 p. 09. 

 

 

                                                 
10

 Totem na linguagem técnica, o totem é uma forma de sinalização ou mídia off out home. 
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Chamada: Crédito especial para empresas que adotam práticas de produção mais 

limpa e apoio ao desenvolvimento sustentável. É o azul da CAIXA dando aquela força para 

o verde. 

Texto de apoio: Preservar o meio ambiente com desenvolvimento é o papel da 

Caixa para fazer a vida dos brasileiros cada vez melhor. A caixa tem soluções para você, 

sua empresa, sua cidade e para o meio ambiente. Apoio para o desenvolvimento 

sustentável é com a CAIXA. Procure uma de nossas agências. 

Texto de informações/rodapé:  

SAC CAIXA: 0800 726 0101 

Informações, reclamações, sugestões e elogios 

0800 726 2492 – atendimento a deficientes auditivos 

0800 725 7474 – Ouvidoria 

 

 

5.3.2 Análise do anúncio da Caixa Econômica Federal 

 

Ainda na chamada, notadamente, a Caixa deixa claro para qual público específico 

ela está direcionando esta campanha do Dia Mundial do Meio Ambiente, as empresas: 

“Crédito especial para empresas que adotam práticas de produção mais limpa e apoio ao 

desenvolvimento sustentável”. Assim, ficam claras as intenções mercadológicas da Caixa 

neste anúncio. 

No rodapé da página, se encontra um texto de apoio do anúncio, que complementa a 

chamada. Este texto de apoio aumenta a cobertura dos públicos-alvos que não estavam 

evidentes na chamada do anúncio: “A caixa tem soluções para você, sua empresa, sua 

cidade e para o meio ambiente”. Neste texto a Caixa ressalta que ela possui soluções não 

só para as empresas que adotam práticas de produção sustentável, mas também a sociedade, 

as empresas, as cidades, evidenciando seu intuito mercadológico. A ilustração das setas 

desenhadas à mão livre sob o fundo de natureza demonstra indícios que a Caixa se 

preocupa com a natureza e o meio ambiente. 

A Caixa Econômica Federal apresentou, conforme o quadro 3, que trabalha em seu 

anúncio mais a parte  de conteúdo verbal do que não-verbal. Nos aspectos institucionais,  

apresentou uma quantidade maior de evidências nos benefícios para o meio ambiente, 
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aparecendo em 4 ocasiões, sendo duas de conteúdo verbal e duas não-verbal. Já os 

benefícios para a comunidade aparecem de forma não muito clara com o trecho: soluções 

para a comunidade, deixando implícito o que seriam estes benefícios para a comunidade.  

Ainda nos aspectos institucionais, é possível perceber que a Caixa cita uma 

palavra em comum, tanto nos benefícios para a comunidade como os benefícios para o 

meio ambiente, que é: soluções, mas também ficam implícitos na mensagem quais seriam 

estas soluções.                            

 
Quadro 5: Análise do anúncio da Caixa Econômica Federal 

 

Unidade de análise: 

 

Conteúdo verbal 

 

Conteúdo não verbal 

 

 CATEGORIA  EVIDÊNCIAS 

 

Aspectos 

institucionais 

Benefícios para a 

comunidade 

 - Soluções para você, sua empresa, sua 

cidade 

 - Caixa junto à floresta 

Benefício para o meio 

ambiente  

- Meio ambiente 

- Desenvolvimento sustentável 

- Preservar o meio ambiente com 

desenvolvimento 

- Força para o verde 

- Meio ambiente 

-Florestas 

- Rio 

 

Aspectos 

mercadológicos 

 

 

 

Produto/serviço 

oferecido 

- Crédito especial para empresas 

Ponto de venda - Procure uma de nossas agências 

 

Benefícios do produto 

 

________ 

 

A Caixa Econômica Federal apresentou em seu anúncio mais conteúdo verbal do 

que não-verbal. No quadro o conteúdo verbal encontra-se na cor azul, e o não verbal na cor 

vermelha para distinguir melhor, e ainda, o conteúdo verbal está em itálico para colocar em 

evidência que está escrito da mesma forma que está no anúncio. Os benefícios para a 

comunidade não estão muito claros nos anúncios, pois o texto Soluções para você, sua 

empresa, sua cidade, deixa implícito o que seriam estas soluções. Já os benefícios para o 
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meio ambiente estão mais explícitos, aparecendo em oito evidências, sendo seis de 

conteúdo verbal e apenas duas de não verbal. 

Nos aspectos mercadológicos, é relevante ressaltar que não foi encontrada 

nenhuma evidência de conteúdo não verbal, todas as palavras citadas fazem parte do texto 

verbal do anúncio. Destaca-se que, nesta categoria, o ponto de venda está explícito: 

Procure uma de nossas agências. Assim, a primeira vista, o conteúdo mercadológico deste 

anúncio é trabalhado de forma implícita, mas em relação ao ponto de venda ele trabalha de 

forma explícita, devido ao aparecimento do ponto de venda através da palavra agência. 

Percebe-se que os aspectos institucionais aparecem pelo menos uma vez em cada 

evidência. Já os aspectos mercadológicos, além de não aparecerem em todas as evidências, 

aparecem em menor quantidade. Ainda assim, os aspectos institucionais trabalham com o 

conteúdo verbal e não verbal, enquanto que os aspectos mercadológicos são trabalhados 

apenas no conteúdo verbal. 

 

 

5.4 GERDAU 

 

A fundação do grupo Gerdau
11

 foi em 1901, quando João Gerdau e seu filho Hugo 

lançam a fabrica de pregos pontas. Logo esta mesma indústria é lançada em Porto Alegre – 

RS. Mais de 10 anos se passaram, e Hugo Gerdau tornou-se um dos sócios fundadores da 

tradicional Cia Geral de Indústrias do Rio Grande do Sul que deu origem aos fogões Geral, 

mas foi em 1947 que Hugo Gerdau assumiu o controle da empresa. 

O crescimento do grupo Gerdau era constante, mas na década de 70 aconteceram 

grandes realizações. Logo no inicio do ano de 1971, o Grupo realizou uma compra em 

associação a um grupo alemão de uma Cia Siderúrgica. Um mês após esta fusão é criada a 

comercial Gerdau, que até hoje é uma distribuidora de aços longos e planos. No final deste 

mesmo ano, o Grupo assume o controle da produção pioneira de aço do Paraná. 

Em 1980, aconteceu o marco inicial da internacionalização do Grupo com a 

instalação de uma siderúrgica no Uruguai. Em 1991 o grupo comemora 90 anos de sucesso. 

                                                 
11

Todas as informações referentes ao perfil da Gerdau foram encontradas no site da empresa. Disponível em 

<http://www.gerdau.com.br/sobre-gerdau/memoria-gerdau-linha-do-tempo-interna.aspx > Acesso em 20 abr. 

2011. 
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No ano de 2000, é implantado o Business to business
12

, se tornando a empresa pioneira de 

vendas em aço no Brasil pela internet. Sua capacidade de produção é dobrada, a partir da 

instalação de novas máquinas modernas de corte de aço. 

Em 110 anos de história, o grupo assina o acordo definitivo com a segunda maior 

produtora de barras de aço da América do Norte. Essa aquisição reforçou a diversificação 

de produtos criando um maior valor agregado à marca e aumentando sua participação 

global no setor siderúrgico. 

 

 

5.4.1 Descrição do anúncio da Gerdau 

 

O anúncio tem o formato de meia página, sendo parte dele com uma fotografia de 

plano geral do Parque Eólico de Osório – RS. Nesta fotografia encontram-se as turbinas de 

vento da cor branca, e um céu azul que aparenta ser no fim da tarde devido ao dégradé 

utilizado na imagem, do azul escuro no topo da página ao azul mais claro no rodapé da 

fotografia. No topo do anúncio, junto à fotografia, há informações da sucata produzida no 

Brasil. O modo em que isto aparece no anúncio é a quantidade em mil de cada tipo de 

sucata, as bicicletas, os fogões entre outros sendo somados, e no final da soma um sinal de 

igual. A resposta do sinal de igual é uma turbina de vento. Ou seja, o anuncio quer passar 

que toda aquela sucata é transformada em turbinas de vento, que produzem energia, e ainda 

não poluem o meio ambiente. 

Abaixo da fotografia, tem uma faixa na cor azul, que é a cor do símbolo da 

Gerdau, com a chamada do anúncio. Logo abaixo outro retângulo amarelo com as 

informações que completam o título e a chamada do anúncio. Ainda neste retângulo 

amarelo, há a assinatura da Gerdau. 

 

                                                 
12

 Termo em inglês que significa “negócio para negócio”. (KOTLER, 2003) 
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Figura 4: Anúncio da Gerdau 

 

Fonte: Jornal Correio do Povo de 05 e 06/06/2010, p.14 

 

 

 

Chamada: Para você, a Gerdau produz. Para o meio ambiente, a Gerdau recicla. 

5 de junho. Dia Mundial do Meio Ambiente. 

Texto de apoio: 50.000 geladeiras + 50.000 bicicletas + 3.250.000 latas + 5.000 

carros + 50.000 fogões = 

Como uma das maiores recicladoras mundiais, a Gerdau retira das cidades, todo 

ano, milhões de toneladas de sucata para produzir o aço que está na sua casa, na sua 

escola, na sua vida. E vai mais além do que reaproveitar: faz isso através de processos 

industriais ambientalmente sustentáveis. Tanto que alguns dos seus produtos para a 

construção civil são os primeiros do Brasil, certificados com o selo Ecológico do Instituto 

Falcão Bauer da Qualidade, que atesta o uso de práticas sustentáveis na produção. Tudo 

isso porque, mais do que transformar sucata em aço, a Gerdau se preocupa em 

transformar o planeta num lugar melhor para as pessoas viverem.  www.gerdau.com.br 

 Assinatura: Gerdau 

 

http://www.gerdau.com.br/
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5.4.2 Análise do anúncio da Gerdau 

 

Através da descrição do anúncio, parece que a Gerdau tem o intuito apenas de 

divulgar sua preocupação com o meio ambiente. A imagem do anúncio, uma fotografia do 

Parque Eólico de Osório-RS cria uma sensação de um ar puro devido às turbinas de ventos 

estarem ali presentes. O anúncio, em um primeiro momento, pode ser caracterizado como 

institucional, pois a foto não apresenta os produtos da empresa. Contudo, há intenção de 

venda implícita na mensagem, pois a Gerdau explica de uma forma prática, utilizando 

símbolos da matemática, que a empresa pode transformar sucatas em matéria prima para a 

produção de aço para as turbinas de vento. Essas turbinas de vento têm a função de 

produzir energia sem poluir o meio ambiente, ou seja, fornecem benefícios através de um 

desenvolvimento sustentável.  

Percebe-se que a Gerdau trabalhou seu anúncio com um propósito de chamar a 

atenção do leitor primeiro para imagem, com um grande céu azul, para suscitar o lado 

emocional do mesmo. Após a fotografia, é utilizada uma faixa azul escura e logo uma 

amarela que contém o texto verbal. Esta faixa amarela pode ter o propósito de destacar o 

texto que contém informações de produtos, valores e benefícios da organização. É 

importante ressaltar que o anúncio não deixa claro qual é a relação da Gerdau com o Parque 

Eólico de Osório- RS, que só foi verificada após consulta ao site da empresa
13

.  

O quadro 6, apresenta o conteúdo verbal na cor azul, e o não verbal na cor 

vermelha para distinguir melhor cada evidência encontrada, e ainda, o conteúdo verbal está 

em itálico para colocar em destaque que está escrito da mesma forma que está no anúncio. 

Percebe-se que a maior frequência de conteúdo foi encontrada na categoria institucional. 

Dentre esses aspectos institucionais, os benefícios para o meio ambiente é a evidência que 

aparece um maior número de vezes, contabilizando 7 aparições, sendo todas as evidências 

de conteúdo verbal. Já nos benefícios para a comunidade, foram encontradas duas 

evidências, sendo uma verbal e outra não verbal. Ainda nos aspectos institucionais é 

relevante observar que o conteúdo verbal deixa claro o que a Gerdau faz em suas ações 

                                                 
13 “O aço Gerdau também pode ser encontrado em projetos que visam a sustentabilidade do planeta. É o caso do Parque 

Eólico de Osório, RS (Brasil), construído com aços longos ao carbono da Gerdau e capaz de gerar energia suficiente para 

atender uma cidade de 700 mil habitantes. Maior usina eólica da América Latina, o Parque tem capacidade instalada 

estimada em 150 MW. O aço Gerdau faz parte da estrutura e fundação das 75 torres de aero geradores presentes no local, 

com 98 metros de altura e 810 toneladas de peso cada uma”. Disponível em: < http://www.gerdau.com/produtos-e-

servicos/projeto.aspx?id=12&language=pt-BR>. Acesso em: 20 Jun 2011. 

http://www.gerdau.com/produtos-e-servicos/projeto.aspx?id=12&language=pt-BR
http://www.gerdau.com/produtos-e-servicos/projeto.aspx?id=12&language=pt-BR
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sociais: retira das cidades milhões de toneladas de sucata, deixando evidente sua 

preocupação ambiental. Mas para compreender o que é feito com esta grande quantia de 

sucata, as evidências aparecem nos benefícios do produto que se encontram nos aspectos 

mercadológicos. 

 

Quadro 6: Análise do anúncio da Gerdau 

 

Unidade de análise: 

 

Conteúdo verbal 

 

Conteúdo não verbal 

 

 CATEGORIA  EVIDÊNCIAS 

 

Aspectos 

institucionais 

Benefícios para a 

comunidade 

 - Retira [...] das cidades milhões de 

toneladas de sucata 

- Turbinas de vento 

Benefício para o meio 

ambiente  

- recicla 

- Recicladora 

- Reaproveitar 

- Práticas sustentáveis na produção 

- Transformar o planeta num lugar melhor 

para as pessoas viverem 

- processos industriais ambientalmente 

sustentáveis 

- Selo Ecológico do Instituto Falcão Bauer 

da Qualidade 

 

Aspectos 

mercadológicos 

 

Produto/serviço 

oferecido 

- produtos para a construção civil 

- aço 

-aço 

Ponto de venda - www.gerdau.com.br 

Benefícios do produto ______ 

 

 

Com isso, o produto/serviço oferecido aparece em três momentos nos aspectos 

mercadológicos, sendo dois de conteúdo verbal e um não verbal. Já a evidência ponto de 

venda é encontrada apenas uma vez, indiretamente, através do site da empresa que fornece 

contatos e endereços para vendas no Brasil. Por último, a evidência benefícios do produto 

oferecido não apareceu no anúncio. 

A Gerdau parece ter uma intenção institucional com o anúncio, mostrando para a 

comunidade sua preocupação com o meio ambiente. No entanto, há a intenção de venda 
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explícita para as empresas que trabalham no ramo de energia eólica, entre outros materiais, 

deixando claro que a empresa pode vender aço para a construção das turbinas de vento. 

 

 

5.5 WALMART  

 

O Wal-Mart
14

 chegou ao Brasil em 1995, com a abertura do SAM‟S CLUB em 

São Caetano do Sul – SP.. Nos anos seguintes, foram inaugurados os hipermercados Wal-

Mart Supercenter, os atacados SAM‟S CLUB e as lojas Wal-Mart Todo Dia. Até o ano de 

2004 existiam 23 lojas em todo o Brasil. Ainda no ano de 2004, a companhia adquiriu o 

grupo Bompreço, que era a maior rede varejista da região Nordeste do país.  

Em 2005, a empresa adquiriu os ativos da rede Sonae Distribuição, acrescentando 

mais 140 lojas. No ano seguinte, a Wal-Mart Brasil contava com mais de 300 lojas em todo 

o País e em torno de 57 mil funcionários. A partir de 2007, a rede expandiu para mais de 28 

novas lojas em diferentes cidades, com investimento em média de R$ 850 milhões. Além 

de novos pontos de venda, a Wal-Mart também reformou cerca de 70 lojas e aumentou o 

número de farmácias instaladas dentro de seus centros comerciais. Com a expansão, 

calcula-se mais de 6 mil empregos gerados pela Wal-Mart. 

 

 

5.5.1 Descrição do anúncio da Walmart 

Em meia página colorida, a Walmart apresenta no anúncio um layout simples e 

informativo. O anúncio tem a predominância da cor verde, principalmente na imagem de 

plano de fundo que é um gramado No layout encontra-se como plano de fundo uma 

fotografia de um gramado visto de cima, e sobreposta a um retângulo da cor bege. Nos 

quatros cantos do retângulo há um elemento ligado ao meio ambiente. No canto superior à 

esquerda há um boneco verde segurando um coração verde também com uma camada 

amarela em volta do coração, ao lado há uma frase. Nos demais cantos do layout, há um 

                                                 
14

  Todas as informações referentes ao perfil da Walmart foram encontradas na internet. Disponível em 

<http://www.comuniquee.com.br/produtos/saladeimprensa/walmart1/show.asp?_mat=21754&_ed=701&_tar

=S&_sec=hi> Acesso em 20 abr. 2011.  

 

http://www.comuniquee.com.br/produtos/saladeimprensa/walmart1/show.asp?_mat=21754&_ed=701&_tar=S&_sec=hi
http://www.comuniquee.com.br/produtos/saladeimprensa/walmart1/show.asp?_mat=21754&_ed=701&_tar=S&_sec=hi
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galho pequeno com folhas verdes. No canto superior à direita, o galho é maior que nos dois 

cantos da parte inferior do layout. 

No retângulo verde, no meio do layout, há uma mancha na cor verde escuro sob a 

chamada. No rodapé ficam as logomarcas das marcas que a Walmart trabalha. O texto é 

simples e informativo na chamada, assim como o texto de apoio que vem logo abaixo.  

 

 

Figura 5: Anúncio da Walmart 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Jornal Correio do Povo - 05 e 06/-6/2010 p. 17. 

 

Chamada: Não utilize sacolas plásticas, preserve o meio ambiente e receba 

descontos em suas compras.  

Texto de apoio: Ganhe R$ 0,03 de desconto a cada 5 itens comprados, não 

utilizando sacolas plásticas. Peça seu desconto no momento da compra e aproveite. 

Assinatura: BIG, Nacional, TodoDia, Walmart 

 

 

5.5.2 Análise do anúncio da Walmart 
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Percebe-se que a Walmart apresenta o layout do anúncio de forma simples e 

objetiva. O anúncio é apenas de meia página, e tem maior ênfase no seu conteúdo verbal. O 

anúncio traz um maior número de informações verbais do que não verbais. Com isso, 

entende-se que a Walmart colocou como prioridade a informação objetiva para seus 

consumidores, em detrimento da imagem.  No quadro a seguir, o conteúdo verbal encontra-

se na cor azul, e o não verbal na cor vermelha para distinguir cada evidência, e ainda, o 

conteúdo verbal está em itálico para colocar em destaque que está escrito da mesma forma 

que está no anúncio. 

 

Quadro 7: Análise do anúncio da Walmart 

 

 

Unidade de análise: 

 

Conteúdo verbal 

 

Conteúdo não verbal 

 

 Categoria  Evidências 

 

Aspectos 

institucionais 

Benefícios para a 

comunidade 

 __________ 

Benefício para o 

meio ambiente  

- Preserve o meio-ambiente 

- Não utilize sacolas plásticas 

- Não utilizando sacolas plásticas 

- Folhas verdes 

- Gramado 

- Boneco 

 

Aspectos 

mercadológicos 

 

 

 

Produto/serviço 

oferecido 

- Itens 

Ponto de venda ____________ 

 

Benefícios do 

produto 

- receba descontos em suas compras 

- R$ 0,03 de desconto a cada 5 itens 

comprados 

- Peça seu desconto 

-Bom para o seu bolso 

 

É percebida a intenção mercadológica neste anúncio devido ao texto verbal, que 

oferece descontos para os consumidores que não utilizarem a sacola plástica. E a intenção 

institucional está explicita no texto que enfatiza: preserve o meio ambiente. Ou seja, tanto a 

intenção mercadológica quanto a institucional estão explícitas neste anúncio. 
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 O quadro 7 mostra que, nos aspectos institucionais, as evidências que 

apresentaram conteúdo verbal e não verbal são os benefícios para o meio ambiente. Nesta 

categoria encontraram-se 6 evidências, sendo três verbais e três não verbais. Não foi 

encontrada nenhuma evidência nos benefícios para a comunidade. Nos aspectos 

mercadológicos, foram encontradas apenas três evidências de conteúdo verbal, sendo uma 

evidência na categoria de produto/serviço oferecido e as outras duas nos benefícios do 

produto. 

 

 

5.6 RESULTADOS COMPARATIVOS DOS ANÚNCIOS 

 

A tabela a seguir apresenta os anunciantes do corpus deste trabalho apresentando os 

aspectos institucionais e os aspectos mercadológicos de cada. 

 

 

 

Gráfico 1: Comparação dos aspectos Institucionais e Mercadológicos dos anunciantes do corpus 

 

 
 

 

 A tabela 1, apresenta os 5 anunciantes e as duas categorias de análise, os aspectos 

institucionais e o mercadológicos. A primeira empresa foi a Braskem que apresentou 15 

evidências institucionais e apenas 6 mercadológicas. Já o Bradesco obteve uma quantidade 
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mais próxima, sendo 10 institucionais e 3 mercadológicas. A Caixa Econômica Federal 

também obteve uma quantidade próxima, 9 institucionais e 2 mercadológicas. A gerdau 

obteve 9 evidências insitucionais e 4 mercadológicas. Por último, a Walmart foi a que 

obteve uma quantidade menor de evidências, sendo 6 institucionais e 3 mercadológicas. 

Foram contabilizos 49 evidências institucionais, e com menos da metade, os 

aspectos mercadológicos contabilizaram um total de 18 aparições.  Após esta tabela é 

relevante separar as empresas para diferenciar a quantidade de evidências nos aspectos 

institucionais para os aspectos mercadológicos. As tabelas são apresentadas conforme a 

ordem trazida no corpus do trabalho: Braskem, Bradesco, Caixa Econômica Federal, 

Gerdau e Walmart. Assim, através da tabela 1, identifica-se como padrão na amostra 

analisada uma quantidade superior de aspectos mercadológicos do que institucionais. A 

média calculada foi de 2,7 aspectos institucionais para cada aspecto mercadológico. 

A seguir, a tabela 2 apresentou os aspectos institucionais da empresa, sendo 

separados em benefícios para a comunidade e os benefícios para o meio ambiente. Os 

benefícios para o meio ambiente foram os que apareceram em um maior número de vezes. 

A Braskem apresentou nos benefícios para comunidade 5 aparições, o Bradesco,  a Caixa 

Econômica Federal e a Gerdau apresentaram 2 vezes cada, já a Walmart não apareceu 

nenhuma vez. Nos benefícios para a comunidade que foram contabilizados um maior 

número de aparições. A Braskem contabilizou 10 vezes, o Bradesco e a Caixa Econômica 

Federal 8 cada, a Gerdau 7 e a Walmart 6 vezes. Com isso, foram contabilizados nos 

benefícios para o meio ambiente um total de 9 vezes, e os benefícios para o meio ambiente 

com 31 vezes. Assim, através da tabela 2, identifica-se como padrão na amostra analisada 

uma quantidade superior de benefícios para o meio ambiente do que benefícios para a 

comunidade. A média calculada foi de 3,4 benefícios para o meio ambiente para os 

benefícios para a comunidade. 
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Gráfico 2: Aspectos Institucionais dos anúncios 

 
 

A seguir, a tabela 3 apresenta os aspectos institucionais das empresas, 

contabilizando o conteúdo verbal e não verbal. Com isso, percebe-se que a quantidade de 

conteúdo verbal é maior que a de conteúdo não-verbal. A Braskem contabilizou 10 de 

conteúdo verbal, e 5 de não verbal, o Bradesco também obteve 10 aparições verbais, e 2 de 

não verbal, a Caixa Econômica Federal apareceu com 7 de verbal e 3 de conteúdo não 

verbal. A Gerdau apareceu 8 vezes com conteúdo verbal e apenas 1 de não verbal, e por 

último, a Walmart obteve 3 de conteúdo verbal e 3 também de não verbal. Com isso, nos 

aspectos institucionais, o conteúdo verbal obteve um total de 38 aparições e o não verbal 

com apenas 14 aparições. Assim, através da tabela 3, identifica-se como padrão na amostra 

analisada uma quantidade superior de conteúdo verbal do que não verbal nos aspectos 

institucionais. A média calculada nos aspectos institucionais foi de 2,71 de conteúdo verbal 

para cada conteúdo não verbal. 
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Gráfico 3: Aspectos Institucionais: conteúdo verbal e não verbal 

 
 

 

A tabela 4 que é mostrada a seguir apresenta as empresas em seus aspectos 

mercadológicos classificados nas evidências: Produto/serviço oferecido, ponto de venda, e 

benefícios do produto. A Braskem contabilizou uma aparição no produto serviço oferecido, 

duas no ponto de venda e 3 nos benefícios do produto. Já o Bradesco contabilizou uma 

aparição em cada evidência mercadológica, a Caixa Econômica Federal apresentou uma 

evidência no produto/serviço oferecido, e uma no ponto de venda mas nenhuma aparição 

nos benefícios do produto, a Gerdau apresentou 3 aparições no produto/serviço oferecido, 

uma no ponto de venda, e nenhuma nos benefícios do produto. A Walmart contabilizou 

uma evidência no produto/serviço oferecido, nenhuma no ponto de venda e duas aparições 

nos benefícios do produto. Contabilizando 7 aparições no produto/serviço oferecido, 5 no 

ponto de venda, e 6 nos benefícios do produto. Assim, através da tabela 4, identifica-se 

como padrão na amostra analisada uma quantidade superior de produto/serviço oferecido 

ao ponto de venda. A média calculada foi de 1,4 de serviço oferecido em relação ao ponto 

de venda. Já o produto/serviço oferecido em relação aos benefícios do produto a média é de 

1,16 de produto/serviço oferecido para cada benefícios do produto. 
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Gráfico 4: Aspectos Mercadológicos dos anúncios 

 

 

A seguir, a tabela 5 apresenta os aspectos mercadológicos das empresas, sendo 

classificada em conteúdo verbal e conteúdo não verbal. Pode-se perceber que não só nos 

aspectos institucionais, quanto nos aspectos mercadológicos o maior número de aparições 

são encontrados através do conteúdo verbal. A Braskem contabilizou 6 aparições verbais e 

nenhuma não verbal, o Bradesco foram 2 aparições de conteúdo verbal e apenas uma de 

não verbal, a Caixa Econômica Federal foram encontradas 2 de conteúdo verbal e nenhuma 

de não verbal, a Gerdau foram 4 evidências de verbal e nenhuma de não verbal, e a 

Walmart também foi contabilizado 3 evidências apenas de conteúdo verbal. Contudo, o 

conteúdo verbal contabilizou 15 aparições enquanto o conteúdo não verbal contabilizou 

apenas uma aparição. Assim, através da tabela 5, identifica-se como padrão na amostra 

analisada uma quantidade superior de conteúdo verbal do que não verbal nos aspectos 

mercadológicos. A média calculada foi de 15 de conteúdo verbal para cada conteúdo não 

verbal nos aspectos mercadológicos. 

 

 

 

 

 

 



57 

 

Gráfico 5: Aspectos Mercadológicos: conteúdo verbal e não verbal 

 

 

A tabela 6 apresenta os aspectos institucionais e mercadológicos através do 

conteúdo verbal dos anúncios. A Braskem nos aspectos institucionais obteve 10 aparições 

de conteúdo verbal, enquanto nos mercadológicos foram 6, a Caixa Econômica Federal 

apresentou nos institucionais 8 aparições, enquanto no mercadológico foram apenas 3 

aparições. A Caixa Econômica Federal apresentou nos aspectos institucionais 7 aparições 

enquanto no mercadológico foram 2, a Gerdau apresentou 8 aparições no aspecto 

institucional e 4 no mercadológico, e a Walmart teve 3 aparições no institucional e 3 no 

mercadológico. Com um total de 36 aparições de conteúdo verbal nos aspectos 

institucionais, e a metade, 18 aparições nos aspectos mercadológicos. Assim, através da 

tabela 6, identifica-se como padrão na amostra analisada uma quantidade superior do 

conteúdo verbal no aspecto institucional do que no aspecto mercadológico. A média 

calculada foi de 2 de aspecto institucional para cada aspecto mercadológico no conteúdo 

verbal. 
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Gráfico 6: Aspectos Institucionais e mercadológicos: conteúdo verbal 

 

 
 

 

A tabela 7, apresenta a quantidade de aparições de conteúdo não verbal dos aspectos 

intitucionais e dos aspectos mercadológicos. A braskem apresentou no aspecto intitucional 

5 aparições de conteúdo não verbal e nenhuma vez no mercadológico, o Bradesco teve 2 

aparições no institucional e 2 também no mercadológico, a Caixa Econômica Federal 

obteve 3 aparições no institucional e nenhuma no mercadológico, já a Gerdau obteve 

apenas uma aparição no institucional. Por último, a Walmart teve 3 aparições somente no 

institucional. Totalizando nos aspectos institucionais com 14 aparições enquanto nos 

aspectos mercadológicos foram apenas 2 aparições. Assim, através da tabela 7, identifica-se 

como padrão na amostra analisada uma quantidade superior do conteúdo não verbal no 

aspecto institucional do que no aspecto mercadológico. A média calculada foi de 2 no 

aspecto institucional para cada aspecto mercadológico no conteúdo não verbal. 
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Gráfico 7: Aspectos Institucionais e mercadológicos: conteúdo não verbal 

 

Assim, os padrões encontrados na amostra foram: Na tabela 1, que apresenta os 

aspectos institucionais dos anúncios para os aspectos mercadológicos, com uma média de 

2,7 de aspectos institucionais para cada aspecto mercadológico. A tabela 2, a média 

calculada foi de 3,4 benefícios para o meio ambiente para cada benefícios para a 

comunidade. Já a média calculada ainda nos aspectos institucionais, foi de 2,71 de conteúdo 

verbal para cada conteúdo não verbal. A tabela 3, a média calculada nos aspectos 

institucionais foi de 2,71 de conteúdo verbal para cada conteúdo não verbal. A tabela 4 

apresentou as evidências dos aspectos mercadológicos, sendo a média calculada de 1,4 de 

serviço oferecido para cada ponto de venda. Já o produto/serviço oferecido em relação aos 

benefícios do produto a média é de 1,16 de produto/serviço oferecido para cada benefícios 

do produto. A tabela 5 identificou-se como padrão na amostra analisada uma quantidade 

superior de conteúdo verbal do que não verbal nos aspectos mercadológicos. A média 

calculada foi de 15 de conteúdo verbal para cada conteúdo não verbal. A tabela 6 calculou a 

média em relação aos aspectos institucionais e aos mercadológicos no conteúdo verbal, 

sendo a média de 2 de aspecto institucional para cada aspecto mercadológico no conteúdo 

verbal. E, por último, a tabela 7 que calculou a média também de 2 de aspectos institucional 

para aspectos mercadológico, mas no conteúdo não verbal. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Inicialmente, foi encontrada uma grande dificuldade na revisão bibliográfica desta 

pesquisa, notadamente pode-se observar a escassez de publicações brasileiras em que há 

uma abordagem da temática ambiental sob o ponto de vista da publicidade e propaganda. 

Neste sentido, buscaram-se textos que possibilitassem auxiliar a problemática deste estudo. 

A partir da análise dos dados apresentados, pode-se averiguar que as empresas 

Braskem, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Gerdau e Walmart trabalharam o seu 

conteúdo institucional com certa integração ao discurso mercadológico, uma vez que o 

tema do meio ambiente abordado nos anúncios enfatiza a responsabilidade social adotadas 

pelas organizações. As empresas mesmo adotando uma das temáticas da responsabilidade 

social, e anunciando de caráter social, as empresas têm implícito em cada anúncio a 

intenção mercadológica de venda. As empresas tiveram o objetivo de venda, não só do 

produto ou serviço, mas sim para firmar a empresa perante a sociedade como uma empresa 

que adota práticas sustentáveis.  

A investigação exploratória para analisar a temática da responsabilidade social 

empresarial mostrou que os autores da área ainda não chegaram a um consenso. Da mesma 

forma, a análise das peças publicitárias demonstra que as empresas adotam essa temática 

sem se preocupar com o conceito de uma gestão socialmente responsável. Na análise de 

cada anúncio, a empresas encontraram de alguma forma apresentar seus projetos sociais, ou 

futuros projetos. Os objetivos da pesquisa apontam-se caminhos para uma compreensão da 

forma com que os anúncios analisados notem a relação entre incentivos mercadológicos e o 

engajamento ambiental e social das organizações, apresentando isso através da publicidade. 

O tema é mais abordado em evidências de conteúdo verbal, talvez isso se deva ao 

caráter institucional dos anúncios, que visam mais informar, através de palavras, ao 

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

disso, as empresas apresentam em seus anúncios evidências em comum nos cinco anúncios 

palavras ligadas ao meio ambiente, e a sustentabilidade ambiental. Tanto é importante para 

as empresas divulgarem essa preocupação com o meio ambiente, que as empresas buscaram 

apresentar aspectos de base social e de preservação do meio ambiente. 
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Percebe-se que as empresas não tiverem explícitas o intuito da venda em seus 

anúncios. Assim, por um lado, a comunicação institucional está de acordo com a 

mercadológica, evidenciando sua integração. A pesquisa permitiu o conhecimento da 

prática da responsabilidade social das empresas através dos anúncios veiculados.  Contudo 

essa prática da responsabilidade social, como diz Bueno (2005), não deveria ser atrelada ao 

consumo, pois uma empresa realmente preocupada com a ética não visa o lucro antes da 

responsabilidade social. Com isso, a responsabilidade social apresenta intenções 

mercadológicas a partir dos resultados qualificados nas tabelas. 

É relevante nesta pesquisa, ressaltar que dos 5 anunciantes, quatro se destacam 

devido a serem empresas que trabalhem no mesmo ramo de negócios.Sendo assim, a 

Braskem de energia e a Gerdau uma empresa de metalurgia. Essas duas organizações são 

empresas que vendem seus produtos para outras empresas, e aproveitam o Dia Mundial do 

Meio Ambiente para veicular em anúncios institucionais da empresa. O Banco Bradesco e a 

Caixa Econômica Federal também são duas organizações do mesmo segmento que é o 

financeiro. Estas duas organizações que também fizeram alusão ao Dia Mundial do Meio 

Ambiente para apresentar a responsabilidade social  em seus anúncios. 

Encerra-se aqui, trazendo como sugestão aos eventuais pesquisadores que 

vislumbrarem no marketing social e na comunicação um tema para suas pesquisas, 

abordarem como se trabalha estas questões a partir da comparação do jornal Correio do 

Povo de 2010 com o de 2011. Um trabalho multidisciplinar que analise a quantidade de 

intenções mercadológicas e institucionais, e ainda analisar a quantidade de anunciantes, se é 

crescente neste dia, também se apresenta como um fértil território de investigação. 
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ANEXO 4 
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