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RESUMO 

A publicidade social – de conteúdo e objetivos sociais – vem sendo amplamente 

utilizada há anos, não apenas no seu berço, isto é, nos países desenvolvidos, mas 

também, e cada vez com maior força, nos países subdesenvolvidos e em 

desenvolvimento, dado o valor educativo desse tipo de comunicação persuasiva, bem 

como a variedade de causas sociais para as quais pode contribuir nessas regiões. 

Paradoxalmente, a reflexão teórica sobre esse fenômeno comunicativo não consegue 

acompanhar o seu rápido desenvolvimento, sendo ainda insuficientes as sistematizações 

científicas sobre o mesmo (ALVARADO, 2003). Em particular, sua linguagem constitui 

um objeto de estudo de especial interesse, ao apresentar códigos ainda não totalmente 

estabelecidos, enquanto procura ganhar em distinção em relação à propaganda política e 

à publicidade comercial. Inserida na área de concentração “Estudos discursivos e 

textuais”, especialmente na linha de pesquisa “Língua, literatura e sociedade: discurso 

na comunicação, discurso religioso, discurso pedagógico, discurso político”, do 

Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie, a 

presente pesquisa propõe um estudo comparado da linguagem da publicidade social 

cubana e brasileira atual, com base no caso da publicidade audiovisual de trânsito, de 

uma perspectiva interdisciplinar que reúne aportes teóricos de Comunicação e de Letras. 

O estudo visa identificar as zonas de convergência e divergência entre os traços que 

tipificam a linguagem da publicidade social em cada país. Com base nos resultados da 

análise comparativa, objetiva-se, paralelamente, a determinação daquelas áreas 

potenciais de mudança que, em perspectiva, possibilitariam um ajuste da linguagem da 

publicidade social cubana às transformações que o país vem experimentando com a 

progressiva atualização de sua política econômica e social. Constatou-se que a 

linguagem da publicidade social cubana e brasileira atual apresenta traços em comum, 

como a proximidade das suas representações com relação ao referente, o recurso ao 

apelo ao medo e o predomínio do viés emocional sobre o racional. Em compensação, a 

brasileira se destaca por ser mais próxima do receptor e muito mais elaborada, em 

termos retóricos e audiovisuais, enquanto que a cubana exibe um estilo mais direto e um 

tom mais impositivo, que podem colocar em risco a capacidade persuasiva do anúncio e 

impedi-lo de estabelecer uma conexão eficaz com o público. 

Palavras-chave: Publicidade social. Linguagem publicitária audiovisual. Publicidade de 

trânsito. Publicidade brasileira. Publicidade cubana. 



RESUMEN 

La publicidad social – de contenido y objetivos sociales –  viene siendo ampliamente 

utilizada hace años, no solo en su cuna, esto es, los países desarrollados, sino también, y 

cada vez con más fuerza, en los países subdesarrollados y en vías de desarrollo, dado el 

valor educativo de este tipo de comunicación persuasiva, así como la variedad de causas 

sociales a las cuales puede contribuir en esas regiones. Paradójicamente, la reflexión 

teórica sobre este fenómeno comunicativo no logra seguir su rápido desarrollo, siendo 

aún insuficientes las sistematizaciones científicas sobre el mismo (ALVARADO, 2003). 

En particular, su lenguaje constituye un objeto de estudio de especial interés, al 

presentar códigos aún no totalmente establecidos, mientras busca ganar en distinción 

respecto a la propaganda política y a la publicidad comercial. Insertada en el área de 

concentración “Estudios discursivos y textuales”, especialmente en la línea de 

investigación “Lengua, literatura y sociedad: discurso en la comunicación, discurso 

religioso, discurso pedagógico, discurso político”, del Programa de Postgrado en Letras 

de la Universidad Presbiteriana Mackenzie, la presente investigación propone un 

estudio comparativo del lenguaje de la publicidad social cubana y brasileña actual, a 

partir del caso de la publicidad audiovisual de tránsito, desde una perspectiva 

interdisciplinar que reúne aportes teóricos de Comunicación y de Letras. El estudio 

busca identificar las zonas de convergencia y divergencia entre los rasgos que tipifican 

el lenguaje de la publicidad social en cada país. Teniendo como base los resultados del 

análisis comparativo, se procura, paralelamente, la determinación de aquellas áreas 

potenciales de cambio que, en perspectiva, posibilitarían un ajuste del lenguaje de la 

publicidad social cubana a las transformaciones que el país viene experimentando con la 

progresiva actualización de su política económica y social. Se constató que el lenguaje 

de la publicidad social cubana y brasileña actual presenta rasgos en común, como la 

proximidad de sus representaciones respecto al referente, el recurso de apelar al miedo y 

el predominio de lo emocional sobre lo racional. En cambio, el brasileño se destaca por 

ser más cercano al receptor y mucho más elaborado, en términos retóricos y 

audiovisuales, mientras que el cubano exhibe un estilo más directo y un tono más 

impositivo, que pueden poner en riesgo la capacidad persuasiva del anuncio e impedirle 

conectar eficazmente con el público.  

Palabras clave: Publicidad social. Lenguaje publicitario audiovisual. Publicidad de 

tránsito. Publicidad brasileña. Publicidad cubana. 
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INTRODUÇÃO 

No ano de 2012, concluímos uma pesquisa que indagava sobre a dimensão 

publicitária das práticas institucionais de comunicação de bem público de anunciantes 

cubanos selecionados. Com base em três estudos de caso, a investigação mostrou – de 

forma paralela, pois, embora o estudo tratasse da publicidade social, não tinha na 

linguagem seu objetivo principal – a falta de renovação nas formas expressivas utilizadas 

nesse tipo de publicidade em Cuba.  

Desse modo, vinham a confirmar-se apreciações anteriores, como a de Sarduy 

(apud RUANO, 2009), para quem os spots que se transmitiam na televisão cubana, na 

época, careciam de valor comunicacional devido a um problema conceitual, ou a de 

Muñiz (2002, p. 43), quando afirmava:  

Tengo la preocupación de que en muchos de nuestros mensajes de bien 
público priman largas dramatizaciones poco creíbles, o de las que uno 
pronto se aburre; el dar órdenes o emitir mensajes conminatorios, 
difíciles de apropiarse, y que en ocasiones apelan a un público tan amplio 
que no llegan a tocar diana1. 

A situação de estagnação da publicidade social cubana torna-se ainda mais 

preocupante hoje, visto que o panorama não parece haver mudado substancialmente, 

embora o país se encontre, desde 2011, em um processo de reforma do modelo 

socioeconômico – o que incluiria uma revisão do modo de se fazer a comunicação pública 

–, gerando-se uma defasagem entre a reforma que o governo vem tentando impulsionar e 

a produção comunicativa, em particular a de publicidade social. 

A fim de melhor compreender nosso objeto de interesse, isto é, a linguagem da 

publicidade social cubana, e devido à carência de fundamentos teórico-práticos no país, 

procuramos uma referência no Brasil, dado o alto nível alcançado pela sua publicidade 

internacionalmente. Desde a sua primeira participação, em 1971, no Festival de Cannes, 

o mais importante prêmio da publicidade mundial, até 2015, o país sul-americano 

conquistou 1.150 Leões, deles, 9 Grand Prix e 222 Ouros; do mesmo modo, nos últimos 

                                                           
1 Tenho a preocupação de que em muitas das nossas mensagens de bem público predominam as 
dramatizações longas e pouco críveis ou, então, aquelas que entediam a gente na hora; dar ordens ou emitir 
mensagens ameaçadoras, difíceis de se apropriar, e que às vezes apelam para um público tão amplo que 
não conseguem acertar o alvo (Tradução nossa). 
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15 anos, o Brasil tem sempre aparecido entre os seis primeiros colocados na classificação 

geral do festival (GRUPO ESTADO, 2015)2.  

Assim sendo, a presente tese propõe um estudo comparado da linguagem da 

publicidade social cubana e brasileira atual, com base especificamente no caso da 

publicidade audiovisual de trânsito, que constitui o nosso objeto de pesquisa.  

A publicidade social – de conteúdo e objetivos sociais – vem sendo amplamente 

utilizada há anos, não apenas no seu berço, isto é, nos países desenvolvidos, mas também, 

e cada vez com maior força, nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, dado o 

valor educativo desse tipo de comunicação persuasiva, bem como a variedade de causas 

sociais para as quais pode contribuir nessas regiões.  

Paradoxalmente, a reflexão teórica sobre esse fenômeno comunicativo não 

consegue acompanhar o seu rápido desenvolvimento (ALVARADO, 2003), sendo ainda 

insuficientes as sistematizações científicas sobre o mesmo, inclusive no Brasil, conforme 

pudemos comprovar durante a revisão bibliográfica, ainda que o país se encontre entre os 

principais produtores desse tipo de publicidade em nível internacional, como apontamos. 

Para prosseguirmos, faz-se necessário esclarecer que a Publicidade – em 

maiúsculas –, a partir de uma perspectiva semiótico-comunicacional, constitui uma 

linguagem específica (GONZÁLEZ MARTÍN, 1996; SANDMANN, 2005; 

GONÇALVES, 2006). Nas palavras de Elizabeth Moraes Gonçalves: 

Consideramos a publicidade como um tipo específico de linguagem, pelo 
qual o produtor representa o universo sob uma determinada ótica; 
fazendo interagir diferentes signos a fim de seduzir o interlocutor de uma 
realidade construída (2006, p. 15). 

González Martín (1996 apud ALVARADO, 2003) sustenta a tese de que a 

publicidade é uma linguagem específica, porquanto ela satisfaz três funções em 

particular: a denominação – a publicidade cria uma marca –, a predicação – confere-lhe 

uma personalidade, uma pertinência atributiva – e a positivação-implicação – garante-lhe 

uma promoção que a relacione ao receptor. 

                                                           
2 Vide Anexo A. Cannes Lions Histórico Brasil – Tipo de Leão, e B. Cannes Lions Histórico Brasil – 
Classificação Geral. 
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Essa ideia remete à de Peninou (1974 apud CARVALHO, 2002) sobre os atos 

fundamentais da mensagem publicitária linguística: nomear, que significa conferir uma 

identidade por meio do nome; qualificar, que se traduz em estabelecer uma personalidade 

mediante atributos; e exaltar, que quer dizer assegurar uma promoção por meio da 

celebração do nome e seus atributos.  

Já para Sandmann (2005, p. 12), a especificidade da linguagem publicitária 

encontra-se na criatividade: 

A linguagem da propaganda se distingue, por outro lado, como a literária, 
pela criatividade, pela busca de recursos expressivos que chamem a 
atenção do leitor, que o façam parar e ler ou escutar a mensagem que lhe 
é dirigida.   

Do mesmo modo, de acordo com Alvarado (2003, p. 375), é possível pensarmos 

em uma linguagem da publicidade social. Em relação à Publicidade, a linguagem desse 

tipo de comunicação persuasiva, segundo a autora, possui uma peculiaridade dada pelas 

suas representações, geralmente mais próximas da realidade, e pelos mecanismos de 

codificação que utiliza, devido à simbolização decorrente da ausência de um objeto 

tangível. 

Nesse sentido, os recursos estilísticos da linguagem publicitária são usados com o 

fim de quebrar a expectativa ou até de chocar o público, uma vez que, embora a 

publicidade social seja mais próxima do referente, há também, como em qualquer outro 

tipo de publicidade, a necessidade de alterar o fato real na hora de representá-lo, visando 

à força persuasiva da mensagem. 

Por ter como categoria de análise a linguagem da publicidade social, nossa 

pesquisa enquadra-se na confluência das áreas disciplinares de Letras e Comunicação, já 

que as linguagens constituem objeto de estudo de ambas. Acreditamos, portanto, que 

qualquer investigação que vise ao exame das linguagens da área da comunicação verbal, 

sonora e imagética deve ser desenvolvida a partir de uma perspectiva interdisciplinar que 

reúna as áreas de Comunicação e Letras.  

A esse respeito, vale a pena salientar que a perspectiva de exame da linguagem 

publicitária encontrada no Brasil (CARVALHO, 2002; SANDMANN, 2005; 

GONÇALVES, 2006, etc.), contudo, volta-se fundamentalmente para o estudo dos 



18 
 

elementos verbais nas peças, tendo como unidades de análise, geralmente, anúncios 

veiculados em mídia impressa. 

Especificamente, nossa investigação insere-se na área de concentração “Estudos 

discursivos e textuais”, de forma especial na linha de pesquisa “Língua, literatura e 

sociedade: discurso na comunicação, discurso religioso, discurso pedagógico, discurso 

político”, do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. Nesse contexto, o presente estudo possui como antecedente de pesquisa 

direto a tese de doutorado de Muraro (2009), que, também com foco na publicidade social 

– ainda que entendida pelo autor como propaganda de ideias e ideais –, indagou sobre a 

confluência de linguagens no discurso desse tipo de publicidade.  

A partir da pergunta-problema “Que traços distinguem a linguagem da 

publicidade social cubana e brasileira atual?”, o presente estudo visa identificar as zonas 

de convergência e divergência entre os dois casos em exame. Com base nos resultados da 

análise comparativa, temos como propósito paralelo a determinação daquelas áreas 

potenciais de mudança, que, em perspectiva, possibilitariam um ajuste da linguagem da 

publicidade social cubana às transformações que o país vem experimentando com a 

progressiva atualização de sua política econômica e social. 

Conforme Bloch (1930 apud SCHNEIDER; SCHMITT, 1998, p. 32), “[...] aplicar 

o método comparativo no quadro das ciências humanas consiste [...] em buscar, para 

explicá-las, as semelhanças e as diferenças que apresentam duas séries de natureza 

análoga, tomadas de meios sociais distintos”. Consequentemente, segundo o autor, esse 

método apresenta dois momentos: o analógico, em que se estabelecem as similitudes entre 

os fenômenos, e o contrastivo, em que se colocam as diferenças entre os casos estudados.  

A implementação do método comparativo, de acordo com Schneider e Schmitt 

(1998), comporta três procedimentos: 

1. a seleção de duas ou mais séries de fenômenos que sejam efetivamente 

comparáveis; 

2. a definição dos elementos a serem comparados e 

3. a generalização, isto é, descobrir os elementos comuns aos diferentes casos, bem 

como aqueles que não se repetem. 
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Em relação ao primeiro procedimento, referiremos quais os critérios que nos 

conduziram para a seleção específica  da publicidade audiovisual de trânsito como objeto 

de estudo: além de tratar-se de um problema social em comum para os dois casos 

examinados – com especificidades decorrentes de realidades distintas, como pode-se 

observar no item 2.2 deste trabalho –, a temática do trânsito está presente no Festival de 

Cannes desde a década de 1970 (ALVARADO, 2003), o que sugere que a publicidade 

que aborda essa questão é uma das de maior tradição no contexto mais amplo da 

publicidade social. Coincidentemente, o período em que se inserem os anúncios 

analisados (2011-2015) não só corresponde ao processo de reforma em Cuba, mas 

também ao início da “Década Mundial da Segurança Viária” (2011-2020), iniciativa da 

Assembleia Geral da ONU que busca reduzir pela metade o número de mortes decorrentes 

de acidentes de trânsito até o ano de 2020. 

Por outro lado, vivemos na era do audiovisual e essa predominância da imagem 

em movimento atinge também a produção publicitária: da televisão, passando pela 

internet, até o mobile. No contexto midiático de ambos os países, as mídias audiovisuais 

colocam-se na preferência do público, com destaque para a televisão, meio de maior 

penetração e consumo tanto em Cuba quanto no Brasil (LINARES et al., 2010; SECOM, 

2014a). A escolha de anúncios de suporte televisivo, contudo, não atende apenas a essa 

questão, mas à diferença do acesso a outros suportes audiovisuais como o mobile, tão 

popular na atualidade, pois, enquanto no Brasil, 64% dos acessos à internet se produzem 

por meio de smartphone (KANTAR IBOPE MEDIA, 2015b), em Cuba, apenas 25% da 

população tem acesso à rede e tão-somente 5% pode navegar de casa (RECIO, 2013), 

com velocidade de conexão que impossibilita assistir conteúdos streaming, por exemplo. 

Com o estudo de anúncios de TV, pretendemos, ainda, deslocar a análise da linguagem 

publicitária, tradicionalmente atrelada aos textos impressos, para o exame de textos 

audiovisuais, trazendo para a discussão os condicionantes expressivos do meio televisivo. 

Por fim, selecionamos peças de anunciantes sociais análogos, a saber, agências 

governamentais ligadas à fiscalização do trânsito no Brasil – Polícia Rodoviária Federal 

– e em Cuba – Departamento de Trânsito da Direção Geral da Polícia Nacional 

Revolucionária.  

Quanto ao segundo procedimento, isto é, a definição dos elementos a serem 

comparados, a metodologia antecipa duas possibilidades, de acordo com Schneider e 
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Schmitt (1998): a aplicação de modelos explicativos previamente construídos, aqueles 

expostos nos fundamentos teóricos do estudo, ou o emprego de modelos construídos a 

partir dos próprios casos selecionados. Embora na presente pesquisa adotemos a primeira 

possibilidade, tendo como pontos de comparação a representação do problema, a 

exploração do viés emocional ou racional, as estratégias de positivação-implicação, o 

predomínio do valor denotativo ou conotativo e a manipulação efetiva e pertinente dos 

elementos basilares de composição da sintaxe audiovisual, nos mantivemos abertos a 

assumirmos, também, eventuais categorias decorrentes da análise dos casos, em 

conformidade com o enfoque qualitativo da investigação.    

Para dar cumprimento ao objetivo fixado, a tese adota a seguinte estrutura 

capitular: logo após a introdução, desenvolvemos o capítulo acerca dos fundamentos 

teóricos, dividido em três partes. Na primeira, discutimos, dentre outros assuntos, se a 

publicidade social deve ser entendida como publicidade ou propaganda, com base nos 

condicionantes históricos e técnicos dessas duas áreas matrizes. Uma vez estabelecida a 

especificidade da publicidade social em relação à publicidade e à propaganda, 

aprofundamos o estudo de seus traços distintivos, bem como das implicações expressivas 

do emprego da televisão como veículo dessa publicidade. 

Por sua vez, o segundo capítulo apresenta o contexto histórico no qual se insere o 

nosso objeto de estudo. Dividido em duas partes, o capítulo traz, inicialmente, um 

panorama da atividade publicitária social em Cuba e no Brasil, abordando aspectos como 

os principais anunciantes, a agenda, as agências, as mídias e o público que conforma o 

âmbito da publicidade social em cada país. O objetivo dessa seção é fornecer pistas 

fundamentais sobre as condições de produção das peças que serão analisadas 

posteriormente. A segunda divisão do capítulo apresenta o cenário da segurança viária 

em nível internacional, no Brasil e em Cuba, bem como uma breve caracterização dos 

anunciantes sociais relacionados à questão do trânsito em cada país. Nesse ponto, 

pretendemos abordar a segurança viária na qualidade de referente dos anúncios a serem 

examinados. 

Na sequência, desenvolvemos o capítulo de análises, estruturado em três partes: o 

caso brasileiro, com o exame das três peças que integram o corpus; o caso cubano, em 

que se analisam três peças que igualmente compõem o nosso corpus de pesquisa; e, por 



21 
 

fim, a análise comparativa, que visa estabelecer os principais pontos de encontro e 

desencontro da linguagem da publicidade social de ambos os países na atualidade.   

Nas considerações finais, daremos conta do nosso propósito paralelo para o caso 

cubano: o estabelecimento daquelas áreas potenciais de mudança que possibilitariam uma 

melhor adaptação da linguagem da publicidade social cubana às transformações que vem 

experimentando o país. De tal sorte, a publicidade social, enquanto agente social 

mobilizador em potência, poderia experimentar um redimensionamento que lhe permitiria 

fazer um acompanhamento mais efetivo do que o atual às mudanças em andamento. 

Por fim, acreditamos que o presente trabalho possa ser relevante para o 

desenvolvimento da área de estudos discursivos e textuais, tendo em vista três aspectos: 

primeiro, o próprio objeto de análise – a publicidade social –, cuja natureza introduz uma 

especificidade do ponto de vista de sua linguagem, com códigos ainda não totalmente 

estabelecidos, enquanto tenta ganhar em distinção em relação à propaganda política e à 

publicidade comercial; segundo, os casos escolhidos e as tipicidades deles decorrentes, 

enquanto contextos de produção que lhes dão origem e sentido; terceiro, o olhar 

interdisciplinar – com base em fundamentos teóricos da área de Letras e da Comunicação 

–, que contribui para uma compreensão mais abrangente do objeto de estudo. Igualmente, 

o fato de ser um estudo comparado permite introduzir o exame de uma realidade menos 

conhecida – a publicidade social cubana –, contribuindo para uma diversificação dos 

estudos desenvolvidos na área.  
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1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

1.1 PUBLICIDADE SOCIAL: PUBLICIDADE OU PROPAGANDA? 

O objetivo da reflexão que segue é estabelecer como será entendido em nosso 

trabalho o termo publicidade social, bem como o fenômeno que ele nomeia. Por pertencer 

ao campo da comunicação persuasiva, a publicidade social guarda estreita relação com 

outras formas desse tipo de comunicação: a publicidade e a propaganda. Torna-se 

necessário, então, diante da proximidade conceitual dos três fenômenos, uma revisão dos 

pontos fundamentais de convergência e divergência entre eles. 

Tal verificação ganha maior pertinência se levarmos em conta a compreensão dos 

termos publicidade e propaganda em ambos os contextos em que se ancora o nosso 

trabalho. No Brasil, os vocábulos propaganda e publicidade são usados “[...] ora com 

significados distintos, ora como sinônimos” (LAURINDO; SETTER, 2014, p. 1440). Já 

em Cuba, observamos uma compreensão reduzida desses termos: propaganda é 

comumente entendida como de natureza política, e publicidade, de natureza comercial.  

Há, ainda, mais uma questão a ser esclarecida, relacionada às denominações que 

em cada contexto recebe o fenômeno que o termo publicidade social nomeia. Assim, no 

Brasil temos um leque de denominações a serem examinadas, como publicidade 

institucional, publicidade para causas sociais, campanhas de relevância social, etc. No 

contexto cubano, o termo mais usado nesse sentido é comunicação de bem público ou, 

simplesmente, bem público. 

Pretendemos mostrar que, denominações à parte, há, de fato, na publicidade 

social, sobreposições de traços da publicidade (comercial) e da propaganda (política), mas 

que, ao mesmo tempo, esse tipo de comunicação persuasiva possui características 

próprias que a identificam e distinguem com relação às outras.  
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1.1.1 Publicidade e propaganda. Condicionantes históricos e técnicos 

Na história da comunicação social, a prática publicitária e a propagandística 

percorrem trajetos paralelos. Esses trajetos apresentam, frequentemente, pontos de 

cruzamento que levam ao intercâmbio de influências, questão que contribui para a 

diluição de fronteiras entre elas e, consequentemente, à confusão conceitual que, às vezes, 

surge. 

Assim, Eguizábal (1998) faz referência à influência da propaganda da Revolução 

Francesa (1789-1799) no desenvolvimento posterior da publicidade comercial. Segundo 

o autor, dentre os recursos comunicativos mais importantes que passaram do arsenal da 

propaganda para o da publicidade da época encontram-se: o emprego de uma linguagem 

direta e simples, o uso de símbolos, a elaboração de mitos, a criação de acontecimentos 

e, sobretudo, “[…] la intervención organizada y duradera frente a las acciones aisladas u 

ocasionales” (p. 114)3.  

Entretanto, neste trabalho, partimos do posicionamento de que propaganda e 

publicidade são formas de comunicação persuasiva epistemologicamente diferenciáveis, 

o que tentaremos ilustrar por meio dos condicionantes históricos e técnicos que lhes são 

próprios.  

Desse modo, a publicidade, entendida no seu sentido mais convencional, isto é, 

como atividade comercial, surge no século XIX, impulsionada pela produção em série e 

pelo desenvolvimento dos mercados, processos advindos da Revolução Industrial. No 

entanto, o desenvolvimento posterior da prática publicitária, particularmente durante o 

século XX, fez com que se tornasse um fenômeno polissêmico, sendo definida ao mesmo 

tempo como: 

- […] un système de communication, qui met en relation des 
producteurs et des consommateurs à travers des distributeurs et des 
mass-media ;  

- […] une activité intellectuelle qui groupe des « créatifs » littéraires 
et artistiques pour la production de messages dans la presse, à la 
radio, à la télévision ;  

- […] un univers de signes et une technique de la signification, qui 
relève d'une sémiologie et d'une rhétorique ;  

- […] fait partie des « industries culturelles » qui distribuent une 
culture de masse, de basse qualité ;  

                                                           
3 A intervenção organizada e duradoura diante de ações isoladas ou ocasionais. (Tradução nossa). 
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- […] une « arme » du marketing, au service des stratégies 
commerciales offensives de l'entreprise dans la « guerre » 
économique pour la « conquête » des marchés ;  

- […] une forme capitaliste de propagande et d'exploitation des 
consommateurs, au service des grandes compagnies, pour la 
réalisation du profit maximum ;  

- […] une institution de la « société bureaucratique de consommation 
dirigée ». La publicité ne parle que le langage idéologique de la 
marchandise et de l'aliénation par la quotidienneté. (QUESNEL, 
1971, p. 58)4.  

Colocando à parte o viés irônico ou crítico do autor, qualquer uma das definições 

compiladas por Quesnel é plausível: a publicidade faz parte do processo de distribuição 

de produtos e serviços; é uma atividade criativa e de produção de sentido; tornou-se uma 

indústria cultural; pode constituir um diferencial em relação à concorrência; e, sem 

dúvida, é porta-voz dos valores do sistema capitalista enquanto promove a principal 

prática social em que ele se baseia, o consumo, bem como o mito da ascensão social por 

meio dele. No entanto, nenhuma dessas definições, por si só, é capaz de dar conta do 

fenômeno publicitário em sua totalidade, mas apenas ressaltam alguns aspectos.  

Sem perder de vista tal compreensão plural, mas focando em uma definição mais 

operacional para os propósitos do nosso estudo, tomaremos como base o conceito de 

publicidade fornecido pela Associação Americana de Marketing (AMA, em sua sigla em 

inglês), levando em conta tanto a influência da instituição estadunidense no campo 

acadêmico e profissional do marketing e da comunicação mundo afora quanto a 

diversidade de anunciantes – além das empresas comerciais – e de referentes –  além dos 

produtos e serviços – que a AMA atribui à publicidade:   

The placement of announcements and persuasive messages in time or 
space purchased in any of the mass media by business firms, nonprofit 
organizations, government agencies, and individuals who seek to inform 
and/or persuade members of a particular target market or audience about 
their products, services, organizations, or ideas. (AMA, 2016, s/p)5. 

                                                           
4 Um sistema de comunicação que relaciona produtores e consumidores através de distribuidores e meios 
de comunicação de massa; [...] uma atividade intelectual que reúne “criadores” literários e artísticos para a 
produção de mensagens na imprensa, rádio, televisão; [...] um universo de signos e uma técnica de 
significação, que envolve semiótica e retórica; [...] faz parte das “indústrias culturais” que distribuem uma 
cultura de massa, de qualidade medíocre; [...] uma “arma” do marketing, a serviço de estratégias comerciais 
ofensivas da empresa na “guerra” econômica pela “conquista” dos mercados; [...] uma forma capitalista de 
propaganda e de exploração dos consumidores, a serviço de grandes empresas, para a obtenção do lucro 
máximo; [...] uma instituição da “sociedade burocrática orientada ao consumo”. Publicidade só fala a 
linguagem ideológica dos bens e da alienação pelo cotidiano. (Tradução nossa). 
5A inserção de anúncios e mensagens persuasivas em determinado tempo ou espaço comprado nos meios 
de comunicação por empresas comerciais, organizações sem fins lucrativos, agências governamentais e 
indivíduos que buscam informar e/ou persuadir os membros de um mercado-alvo ou público específico 
sobre seus produtos, serviços, organizações ou ideias. (Tradução nossa). 
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Por sua vez, propaganda – do latim, propagare: ato de difundir algo – é um termo 

utilizado pela primeira vez no século XVII, especificamente em 1622, quando o Papa 

Gregório XV criou a Sacra Congregatio de Propaganda Fide, ou seja, a sagrada 

congregação para a propagação da fé – cristã –, como resposta à reforma calvinista. O 

termo entrou para a língua laica no fim do século XVIII e manteve sua ressonância 

religiosa até o início do século XX. 

No entanto, o fenômeno comunicativo que o termo propaganda nomeia é prévio 

ao emprego da palavra nesse sentido. Diferentemente da publicidade, que só pode ser 

compreendida como resultado da Revolução Industrial e da modernidade, ou seja, com o 

surgimento do modo de produção burguês – poderíamos chamar toda forma de 

comunicação comercial anterior a essa data de antecedente de publicidade ou de 

protopublicidade –, a propaganda já era exercida no mundo antigo, atingindo inclusive 

níveis de requinte nas sociedades clássicas, especialmente em Roma, como prova o 

simples fato da impressão do perfil do imperador nas moedas usadas no vasto território 

do império. A imposição da língua e dos costumes romanos ao povo conquistado, isto é, 

a sua latinização, é igualmente um bom exemplo de propaganda. 

Conforme comentado, o termo propaganda perde seu sentido religioso no início 

do século XX. Em 1914, com a Primeira Guerra Mundial, ganha o qualificativo de 

científica, designando a “[...] organización desde el Estado de fórmulas programadas 

(preparadas y aplicadas con cálculo) de información” (ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, 1999, 

p. 82)6.  

A associação do termo propaganda a práticas de desinformação e manipulação 

realizadas durante as duas grandes guerras mundiais, bem como à organização do sistema 

comunicativo de regimes totalitários – modelo leninista ou modelo nazista de propaganda 

–, fez com que o vocábulo hoje carregasse uma conotação negativa, especialmente no 

caso dos Estados Unidos. 

De uma perspectiva teórica, tentando deixar as conotações pejorativas de lado, 

neste trabalho entenderemos propaganda como: 

La propaganda, en el terreno de la comunicación social, consiste en un 
proceso de diseminación de ideas a través de múltiples canales con la 
finalidad de promover en el grupo al que se dirige los objetivos del 

                                                           
6 A organização, a partir do Estado, de fórmulas programadas (preparadas e aplicadas rigorosamente) de 
informação. (Tradução nossa). 
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emisor, no necesariamente favorables al receptor; implica, pues, un 
proceso de información y un proceso de persuasión. Y podemos glosarla 
del siguiente modo: control del flujo de la información, dirección de la 
opinión pública y manipulación – no necesariamente negativa – de 
conductas y, sobre todo, de modelos de conducta. (PIZARROSO, 1990, 
p. 28)7. 

Voltando à questão das interferências mútuas entre publicidade e propaganda, 

havíamos mencionado que foi a propaganda a primeira a influenciar a recém-nascida 

publicidade, ingênua e extremamente hiperbólica como esta era no início do século XIX. 

O contrário, ou seja, a ascendência da irmã caçula sobre a primogênita data da década de 

1950, quando as agências publicitárias começaram a participar do planejamento e 

implementação das campanhas políticas. O caso mais paradigmático, nesse sentido, foi o 

da campanha para presidente dos Estados Unidos do general Dwight D. Eisenhower, em 

1952, que foi o primeiro a contratar uma agência publicitária para desenvolver sua 

campanha. Sob o contagiante slogan “I like Ike” – “Eu gosto do Ike”, apelido de 

Eisenhower –, como mostram os pin buttons a seguir, a campanha foi também a primeira 

a testar o uso do modelo criativo da Proposta Única de Venda (USP em sua sigla em 

inglês), do publicitário Rosser Reeves, para vender outra coisa além de bens de consumo. 

E deu muito certo.           

                                                           
7A propaganda, no terreno da comunicação social, consiste em um processo de disseminação de ideias por 
meio de múltiplos canais, com a finalidade de promover no grupo ao qual se dirige os objetivos do emissor, 
não necessariamente favoráveis ao receptor; o que implica, pois, um processo de informação e um processo 
de persuasão. Podemos dizer que propaganda é o controle do fluxo de informação, direcionamento da 
opinião pública e manipulação – não necessariamente negativa – de condutas e, sobretudo, de modelos de 
conduta. (Tradução nossa). 



27 
 

 

Figura 1: Pin buttons da campanha presidencial de Eisenhower com o contagiante slogan “I like 

Ike” 

Fonte: suspended.tv 

 

Desde então, observa-se um desequilíbrio na influência mútua entre publicidade 

e propaganda, com destaque para a primeira: o termo propaganda não é mais empregado 

para falar de campanhas eleitorais, usando-se geralmente, no Ocidente, expressões como 

publicidade política – no Brasil, no entanto, por motivos que veremos mais adiante, se 

usa também o termo propaganda política. Isso resulta do fato de que os comunicadores 

políticos são oriundos da área comercial e, sobretudo, por se vender um candidato político 

como se venderia qualquer bem de consumo.    

Neste ponto da reflexão, é possível, ainda, sistematizar as diferenças entre 

publicidade e propaganda, com base nos seus condicionantes técnicos, como mostra o 

quadro a seguir, elaborado a partir de Gomes (2001, p. 115-117): 
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Condicionantes técnicos 
Publicidade Propaganda 

Ter um produto ou um serviço para 
oferecer ao mercado, em tal quantidade 
que sua promoção justifique o uso dos 
meios massivos. 

Ter uma ideia ou uma doutrina a oferecer ao 
público ou a um indivíduo, em tal quantidade 
que sua promoção justifique o uso dos meios 
massivos. 

Planejar, criar, produzir um anúncio ou um 
conjunto de anúncios, denominado de 
campanha. 

Planejar, criar e produzir a informação 
persuasiva que se quer difundir na tentativa de 
reforçar ou modificar comportamentos 
ideológicos (religiosos, políticos ou mesmo 
filosóficos) 

Essa campanha deve ser inserida em meios 
de comunicação, pagos por um 
patrocinador. A publicidade sempre será 
identificada por esse patrocinador e 
também sempre ocupará um espaço 
delimitado como espaço comercial, mesmo 
que venha a estar inserida num espaço 
alternativo, como uma novela ou um 
programa de auditório. 

Essa informação de caráter persuasivo deve ser 
inserida em meios de comunicação, não 
necessariamente em forma de anúncios, mas 
pode aparecer sem identificação do promotor e 
não ocupando um espaço formal: pode ser 
inserida ou travestida em reportagens, 
editoriais, filmes, peças de teatro, artes plásticas 
e até em educação, nas salas de aula, por meio 
da seleção ou enfoque de conteúdos didáticos. 

Quadro 1: Condicionantes técnicos da publicidade e da propaganda 

Fonte: Elaboração própria a partir de Gomes (2001) 

Quanto aos condicionantes acima sistematizados, temos algumas ressalvas: se 

levarmos em consideração o conceito de publicidade supracitado, fornecido pela AMA, 

há um novo ponto de coincidência entre a comunicação propagandística e a publicitária, 

sendo que o referente desta também podem ser ideias. Além disso, embora não seja esta 

a sua intenção fundamental, como o discurso publicitário reproduz os valores da 

sociedade em que se insere como requisito obrigatório de conexão com o seu público-

alvo – acentuando e legitimando as diferenças entre os que têm e os que não têm –, acaba 

por contribuir para a manutenção do status quo, tarefa que, juntamente com a mudança 

social, tem sido historicamente atribuída à propaganda.  

Por outro lado, se os suportes da propaganda vão além dos meios de comunicação 

e, portanto, qualquer coisa é suscetível de se tornar propaganda, como parece indicar 

Gomes (2001), então também a publicidade pode ser propaganda. Não falta razão aos que 

afirmam que não existe propaganda melhor do American way of life – o modo de vida 

estadunidense – do que um comercial da Coca-Cola. Com efeito, conforme podemos 

observar na imagem a seguir, a companhia de refrigerantes tem baseado sua publicidade 

nos valores tradicionais do povo norte-americano: a importância da família, o apego aos 

costumes, o welfare state, etc.   
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Figura 2: Coca-Cola tem baseado sua publicidade em valores tradicionais do povo norte-
americano, como a importância da família 

Fonte: lifewithasideofbacon.wordpress.com 

A principal diferença, segundo Eguizábal (1998, p. 109), parece estar na 

explicitação – ou não – dos códigos de cada uma delas: 

Allí donde la propaganda se oculta, se “disfraza” de periodismo, de 
educación, de pintura, de literatura; la publicidad manifiesta siempre que 
lo es. Allí donde hay competencia y mercado, hay publicidad; donde hay 
autoritarismo y monopolio, hay propaganda. No es que la publicidad no 
pueda engañar o manipular, es que lo hace a cara descubierta, utilizando 
los soportes que le han sido asignados y manifestando sus códigos.8 

A propósito da citação anterior, poderíamos complementar a opinião do autor 

afirmando que antes de a publicidade ter sua prática profissionalizada, a sua história é 

repleta de exemplos de produtos que prometiam verdadeiros milagres. De fato, a 

publicidade enganosa foi um dos motivos que levaram à regulação da atividade desde 

1937, quando a Câmara de Comércio Internacional propôs um código de ética para 

regular o exercício publicitário (AZNAR, 2005)9. Se hoje anunciantes, agências e mídias 

agem sob os princípios da legalidade, veracidade, autenticidade e concorrência leal, isso 

não apenas diz respeito a uma atuação correta em termos legais ou éticos, já que violar 

                                                           
8 Quando a propaganda se esconde, se “disfarça” de jornalismo, de educação, de pintura, de literatura, a 
publicidade mostra sempre quem é. Quando existe concorrência e mercado, há publicidade; onde existe 
autoritarismo e monopólio, há propaganda. Não quer dizer que a publicidade não possa enganar ou 
manipular, mas ela faz isso de cara limpa, utilizando os suportes que lhe foram dados e explicitando os seus 
códigos. (Tradução nossa). 
9 Coincidentemente, no ano de 1937, foi fundada a Associação Brasileira de Propaganda (ABP), tendo 
como um dos seus principais objetivos “Trabalhar pelo desenvolvimento e enobrecimento da propaganda.” 
(ABP, s/d, s/p). 
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esses princípios significaria atentar a longo prazo contra a legitimidade social da prática 

publicitária. Nas palavras de Aznar: “Si se engaña a los consumidores, éstos no volverán 

a realizar el acto de compra; si se les ofende, ni siquiera lo harán por primera vez.” (2005, 

p. 269)10. 

Na linha da reflexão sobre os pontos de convergência e divergência entre 

publicidade e propaganda, o Brasil é um caso atípico em relação aos demais países 

ocidentais, na compreensão e uso desses vocábulos. Apesar de sua liderança nos campos 

acadêmico e profissional publicitários mundo afora, o país sul-americano mostra uma 

confusão no emprego de ambos os termos, que são usados indistintamente pelos 

profissionais, nas instituições de ensino superior, no ambiente jurídico e pelo senso 

comum (SIMÕES, 2006). 

Curiosamente, nem as superposições entre essas formas de comunicação 

persuasiva, nem a diluição das fronteiras entre elas no contexto brasileiro – onde, 

conforme Barbosa, “[...] a propaganda se contaminou das estratégias de comunicação 

promocional para difusão de seus propósitos” (1995 apud TRINDADE, 2012, p. 51), 

como ocorreu, aliás, mundo afora –, parecem explicar o motivo do uso indiscriminado; e 

se o fato de o curso se chamar de Publicidade e Propaganda pode indicar que na Academia 

se reconhece a distinção entre elas, segundo a Enciclopédia da Sociedade Brasileira de 

Estudos Interdisciplinares da Comunicação (INTERCOM): 

De acordo com as proposições teóricas e a ontologia daquilo que a 
propaganda recobre, define-se por propaganda ao mesmo tempo o 
processo e o conjunto de meios e ações empenhados para proporcionar 
opinião pública favorável a uma doutrina, um governo, um partido ou 
homem político ou a determinado produto, serviço, instituição, visando a 
orientar o comportamento humano das massas num determinado sentido. 
(ZOZZOLI, 2010, p. 982) 

Para Gomes (2001), essa confusão é um vício do campo profissional que foi para 

o âmbito acadêmico por meio da sociedade e de professores atuantes no mercado de 

trabalho. Contudo, é difícil aceitarmos que o campo acadêmico, nome do curso à parte, 

legitime o uso indiscriminado dos termos, como prova a definição acima citada.  

Autores como Laurindo e Setter (2014), Simões (2006) e Gomes (2001) situam a 

origem do problema na tradução errada dos termos em outras línguas, particularmente em 

                                                           
10 Se os consumidores forem iludidos, eles não voltarão a realizar o ato de comprar; se forem ofendidos, 
nem mesmo comprarão pela primeira vez. (Tradução nossa). 
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inglês, que foram sendo utilizados inadequadamente pelos publicitários brasileiros, a 

partir do início do século XX. Cabe questionar, contudo, como foi possível que o termo 

anglo-saxão advertising se tornasse propaganda no português do Brasil, sendo, no 

mínimo, suspeito que os primeiros publicitários brasileiros escutassem seus sócios 

estadunidenses – as primeiras agências estrangeiras de publicidade a entrar no país foram 

norte-americanas – falarem propaganda – também existente em inglês, mas, como visto, 

com uma conotação depreciativa – referindo-se à publicidade (comercial) – advertising.  

A causa do problema, conforme Simões (2006), seria o vocábulo publicity – em 

comunicação, “[...] o conjunto de ações de mensagens objeto de veiculação, não paga, 

espontânea ou oriunda de release” (ZOZZOLI, 2010, p. 982) –, traduzido para o 

português como publicidade; ficando, assim, apenas a palavra propaganda como 

equivalente em português tanto de advertising quanto de propaganda. 

Entretanto, esse não é um fenômeno extensivo à totalidade da língua portuguesa, 

estando restrito ao português do Brasil, uma vez que em Portugal, por exemplo, 

publicidade e propaganda são termos completamente diferenciados (SIMÕES, 2006; 

GOMES, 2001):  

[...] sobre a propaganda existe ainda muita confusão, sendo para muitos 
uma actividade ligada unicamente à política e tendo para outros o mesmo 
significado de publicidade, isto sobretudo para os países de expressão 
portuguesa, onde, por influência brasileira, publicidade e propaganda 
são sinônimos (LAMPREIA, 1994 apud GOMES, 2001, p. 111-112) 
[g.n.]. 

O marco legal da prática publicitária no Brasil também não parece contribuir para 

o esclarecimento da confusão. Muito pelo contrário: os órgãos que dirigem o exercício 

publicitário no país legitimam-na, ao usarem indistintamente ambos os termos. Assim, 

por exemplo, o Código Brasileiro de Auto-regulamentação Publicitária trata o mesmo 

objeto por vezes de propaganda e outras, de publicidade (GOMES, 2001). 

Um estudo recente (LAURINDO; SETTER, 2014) que, visando ao uso dos termos 

em discussão, contrastou textos originais em inglês do teórico do marketing Philip Kotler 

e suas traduções publicadas no Brasil, aponta para o papel das editoras brasileiras também 

como legitimadoras da confusão. 

A pesquisa descreveu o cenário atual, quando as autoras afirmam que “[...] na 

prática, tanto publicidade como propaganda vêm respondendo no Brasil à palavra 
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advertising. E ainda, publicidade pode também responder por publicity e propaganda por 

propaganda” (LAURINDO; SETTER, 2014, p. 1440). Apontam, ainda, para o cenário 

desejado, embora as autoras se mostrem céticas em relação a mudanças futuras:  

A fim de atingir um significado “global”, ou seja, trazer uma 
padronização de acordo com outros países e pensando na etimologia das 
palavras, a maneira mais adequada de traduzir seria advertising como 
publicidade, propaganda como propaganda e publicity como um terceiro 
termo, a princípio inexistente no Brasil, que está relacionado a Relações 
Públicas e muito se assemelha ao que chamamos de Assessoria de 
Imprensa. Porém, a atual realidade brasileira dos conceitos levou a outro 
direcionamento (Ibid., p. 1441-1442). 

Já no caso de Cuba, a compreensão dos termos em discussão é fortemente 

condicionada por uma mediação político-ideológica. Depois da vitória da revolução em 

1959, a prática publicitária (comercial), associada ao capitalismo e ao consumismo no 

imaginário revolucionário, desapareceu do país por quase trinta anos. Enquanto isso, a 

propaganda revolucionária floresceu, sob a influência do socialismo real soviético. 

Assim, a compreensão da publicidade em Cuba ficou estagnada na década de 

1950, que, mesmo sendo a belle époque da publicidade, restringia-se ao âmbito comercial. 

A compreensão da publicidade foi limitada à questão mercantil e perdeu-se a 

oportunidade de aproveitar a expansão e a aplicação da disciplina publicitária para 

âmbitos não comerciais, como ocorreu em outras partes do mundo. 

Por outro lado, a prática propagandística nunca foi vista com qualquer viés 

pejorativo e foi desenvolvida conforme o modelo leninista de propaganda, que, além do 

monopólio estatal sobre os meios de comunicação, concebia a educação como parte da 

formação político-ideológica das massas, bem como a arte em todas as suas manifestações 

(DOMENACH, 1955). 

 

1.1.2 Publicidade social. Origem histórica. Semelhanças e diferenças com a 

publicidade e a propaganda  

Desde o seu surgimento até hoje, a publicidade tem mudado: conforme as 

exigências de cada época, tem incorporado outras funções ao seu papel originário. “Su 

función comercial va perdiendo terreno, frente a los nuevos cometidos sociales, políticos 
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e institucionales que se le encomiendan” (GONZÁLEZ MARTÍN, 2005, p. 11)11. Como 

resultado, de prática comercial, a publicidade passa a ser considerada como uma prática 

de comunicação pública e, sobretudo, uma prática cultural (MUÑOZ, 2008). Isso permite 

explicar por que sua influência na cultura pós-moderna ultrapassa o conhecido quadro de 

hábitos de consumo, gostos e modas, apontando para modos de vida e atitudes de maneira 

geral. 

Curiosamente, a expansão para campos não empresariais, como o público e sem 

fins lucrativos, não é exclusiva da disciplina publicitária; também tem ocorrido com o 

marketing. Assim, é possível estabelecer o início da história do marketing ligado às causas 

sociais em 1971, a partir do artigo “Social marketing. An approach to planned social 

change”, de Kotler e Zaltman.  

No caso da publicidade, no entanto, não acontece do mesmo modo. A aplicação 

dessa ferramenta originariamente comercial em outros espaços se produz muito antes de 

existir uma reflexão teórica a respeito – de fato, seu uso com fins sociais precede em meio 

século aproximadamente à formulação do conceito de marketing social. 

O primeiro a perceber que a publicidade poderia servir para algo além da venda 

foi o governo, especificamente o dos Estados Unidos. Durante a Primeira Guerra 

Mundial, por exemplo, o Comitê de Informação Pública estadunidense fez um amplo uso 

da publicidade. Entretanto, já havia sido empregada: “Advertising for purely 

administrative purposes is even older: advertisements about tax defaulters, the disposal 

of Government property, and a hundred and one routine matters which are not news but 

must be brought to the notice of the public.” (PIMLOTT, 1948, p. 209)12. 

A Segunda Guerra Mundial constitui um divisor de águas no que diz respeito ao 

desempenho do governo estadunidense enquanto verdadeiro anunciante social. Tal 

mudança foi determinada pelo envolvimento dos atores profissionais do setor publicitário 

na criação do War Advertising Council – Conselho Publicitário de Guerra – e, com ele, 

surgiu uma nova categoria publicitária: a public service advertising – publicidade de 

serviço público. Publicitários, agências e donos de mídia começaram a colaborar de 

                                                           
11Sua função comercial vai perdendo terreno frente às novas responsabilidades sociais, políticas e 
institucionais que lhe são incumbidas. (Tradução nossa). 
12 A publicidade com fins puramente administrativos é ainda mais antiga: anúncios sobre infratores de 
impostos, a disposição da propriedade do governo e centenas de assuntos de rotina que não eram notícias 
mas deviam ser levados ao conhecimento do público. (Tradução nossa). 
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maneira desinteressada ou, pelo menos, sem um interesse financeiro imediato, na criação 

e distribuição de anúncios sobre temas de serviço público propostos pelo governo e por 

outras agências não governamentais. 

Esses anúncios expressavam um interesse que ia além tanto das intenções de 

recrutamento do Departamento de Guerra quanto das informações governamentais 

ligadas à gestão administrativa: “[…] ranging from the sale of savings bonds and the 

prevention of forest fires to the improvement of conditions in the teaching profession, the 

reduction of accidents, and the promotion of better racial relations” (PIMLOTT, 1948, p. 

210)13.  

Com o fim da guerra, o Conselho passou a se chamar apenas Conselho Publicitário 

e reorganizou-se de tal forma que o programa foi ampliado para incluir campanhas de 

serviço público promovidas por outros anunciantes sociais, além das agências do 

governo.        

O uso da publicidade pelo Estado iria além de tornar as relações burocratizadas 

com a cidadania em relações midiatizadas ou de agir como uma arma estratégica que 

convence o cidadão de que existe uma preocupação por ele, encurtando a distância 

Administração-administrados, para “La necesidad misma […] de utilizar formas de 

comunicación masiva para difundir informaciones de interés general (leyes, servicios 

públicos, etc.) y malear actitudes y comportamientos hacia la norma social aceptada” 

(ALVARADO; DE ANDRÉS, 2005, s/p)14. Assim, a técnica publicitária provaria o seu 

valor para o exercício da comunicação pública, uma das funções do Estado: 

Hacia los años 70, en muchos países de Europa […] se empieza a difundir 
un modelo de presentación de la información de interés social, utilizando 
las técnicas y las estrategias publicitarias empleadas en la publicidad 
comercial, no solo con la intención de presentar la información de forma 
más lúdica o creativa, sino con la finalidad de exhortar a un 
comportamiento concreto, o mejor dicho, a persuadir a los receptores de 
la información a aceptar de forma voluntaria nuestro punto de vista, 
nuestras actitudes, nuestros valores y nuestras normas sociales. 
(MARTÍN, 2004, p. 27)15. 

                                                           
13 Iam da venda de bônus de poupança e da prevenção de incêndios florestais até o melhoramento das 
condições do ensino, a redução de acidentes e a promoção de melhores relações interraciais. (Tradução 
nossa). 
14 A própria necessidade [...] de utilizar formas de comunicação massiva para divulgar informações de 
interesse geral (leis, serviços públicos, etc.) e moldar atitudes e comportamentos no sentido da norma social 
aceita. (Tradução nossa). 
15 Por volta dos anos 70, em muitos países da Europa […] começa a se difundir um modelo de apresentação 
da informação de interesse social, utilizando as técnicas e as estratégias publicitárias empregadas na 
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Enquanto isso, no setor empresarial estadunidense, o surgimento do Conselho 

Publicitário e seu desenvolvimento imediatamente posterior ao fim da guerra 

condicionaram o advento de um fenômeno pouco comum na época, ao associar a prática 

da publicidade de serviço público à imagem de empresas que apoiavam esse tipo de 

iniciativas: “For when public service advertising appears over your Company name, you 

are giving evidence with deeds instead of words that your business is conscious of its 

social responsibilities” (MORTIMER, 1947 apud PIMLOTT, 1948, p. 213)16. 

Até 1940, a dimensão social só se encontrava implícita como tópico no 

pensamento econômico e comercial, interessado por métodos eficientes de produção e 

distribuição (VÁZQUEZ, 2004). No entanto, apenas algumas décadas mais tarde, 

cristaliza-se o fenômeno da responsabilidade social corporativa (RSC), “[…] basado en 

la noción de que las corporaciones tienen responsabilidades más allá de sus obligaciones 

legales” (RAMOS; PERIAÑEZ, 2003, p. 66)17. 

Na medida em que as empresas compreenderam que eram melhor percebidas entre 

seus clientes por sua ação social, a RSC tornou-se um recurso de diferenciação 

corporativa, o que, segundo Mattelart, pode ser considerado como “[…] una de las formas 

en que se manifiesta la toma de consciencia por parte de las empresas de que su imagen 

es parte de su capital” (1985 apud ALVARADO, 2003, p. 166)18. 

La RSC pasa a tener así una relevancia corporativa cuando las empresas 
de capital privado destinan parte de sus recursos a una causa social, no 
como donación o una simple filantropía, sino como una estrategia de 
posicionamiento institucional o de marca, para sus clientes y toda la 
sociedad. (RAMOS; PERIAÑEZ, 2003, p. 66)19. 

                                                           
publicidade comercial, não apenas com a intenção de apresentar a informação de forma mais lúdica ou 
criativa, mas com a finalidade de estimular um comportamento concreto ou, melhor dito, a persuadir os 
receptores da informação para aceitarem de forma voluntária o nosso ponto de vista, nossas atitudes, nossos 
valores e nossas normas sociais. (Tradução nossa). 
16 Quando a publicidade de serviço público aparece sobre o nome de sua companhia, você está fornecendo 
evidências com atos em vez de palavras de que sua empresa é consciente de suas responsabilidades sociais. 
(Tradução nossa). 
17 Baseado na noção de que as corporações têm responsabilidades além de suas obrigações legais. (Tradução 
nossa). 
18 Uma das formas pelas quais se manifesta a tomada de consciência por parte das empresas de que sua 
imagem faz parte de seu capital. (Tradução nossa). 
19 A RSC passa a ter, assim, uma relevância corporativa quando as empresas de capital particular destinam 
parte de seus recursos a uma causa social, não como doação ou uma simples filantropia, mas como uma 
estratégia de posicionamento institucional ou de marca, para seus clientes e toda a sociedade. (Tradução 
nossa). 
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Desde então, esse fenômeno tem-se propagado e consolidado, legitimando-se no 

setor corporativo por seu valor estratégico:  

En los años ochenta, las empresas se dieron cuenta de su papel como 
servicio público, de la necesidad de apoyar y promover causas de interés 
general en su propio beneficio y de comunicarse con la sociedad, 
expresando sus opiniones y anunciando sus puntos de vista sobre asuntos 
sociales o políticos (ALVARADO, 2003, p. 166-167)20. 

Como vimos, é possível afirmar que a conceitualização do fenômeno que nomeia 

a expressão publicidade social21 é posterior à realidade fática que tem por base. Conforme 

aponta Alvarado, “[…] la práctica de este fenómeno precede ampliamente su reflexión 

teórica y explicación” (2005, p. 265)22. 

Embora todo anúncio publicitário, enquanto produto de um determinado contexto 

social e reflexo dos valores sociais vigentes ou predominantes, possua uma acepção 

social, “Hay una publicidad que [...] es específica y doblemente social, ya que persigue 

fines vinculados con la mejora de los individuos y de las sociedades” (ALVARADO, 

2005, p. 265)23.    

A publicidade social pode ser considerada como uma derivação da publicidade 

(FELIU, 2004). Autores como Feliu (2004) e Sorribas e Sabaté (2006) entendem que 

“[…] la Publicidad Social es a la publicidad lo que el Marketing Social al marketing” 

(FELIU, 2004, p. 02)24 e que “[…] no tiene por qué limitar su campo de aplicación al 

ámbito del mercado” (Ibid. p. 03)25. Tais princípios confirmam-se no conceito de 

Alvarado, quando afirma: 

Se entenderá por Publicidad Social la comunicación publicitaria, es decir, 
la actividad comunicativa de carácter persuasivo, pagada, intencional e 
interesada que sirve, a través de los medios publicitarios, a causas 
concretas de interés social. Por lo tanto, la publicidad social se plantea 
objetivos de carácter no comercial, buscando efectos que contribuyan, ya 
sea a corto o a largo plazo, al desarrollo social y/o humano, y formando 

                                                           
20 Nos anos oitenta, as empresas se tornaram conscientes de seu papel como serviço público, da necessidade 
de apoiarem e promoverem causas de interesse geral em seu próprio benefício e de se comunicarem com a 
sociedade, expressando suas opiniões e anunciando seus pontos de vista sobre assuntos sociais ou políticos. 
(Tradução nossa). 
21 ALVARADO, María Cruz. La publicidad social: una modalidad emergente de comunicación. Tese 
(Doutorado em Comunicação Audiovisual, Publicidade e Relações Públicas) –Universidade Complutense 
de Madri, Madri, 2003. 
22 A prática desse fenômeno precede amplamente a sua reflexão teórica e a sua explicação. (Tradução 
nossa). 
23 Há uma publicidade que [...] é específica e duplamente social, pois persegue fins relacionados à melhora 
dos indivíduos e das sociedades. (Tradução nossa). 
24 A Publicidade Social é para a publicidade o que o Marketing Social é para o marketing. (Tradução nossa). 
25 Não há motivo para limitar o seu campo de aplicação ao âmbito do mercado. (Tradução nossa). 
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parte, o no, de programas de cambio y concienciación social (2005, p. 
266)26. 

O fim último da publicidade social é contribuir para o desenvolvimento social – 

no pressuposto da autora de uma mudança social racional, que pode ser planejada e 

orientada –, fazendo parte de campanhas mais amplas de mudança e conscientização 

social; no entanto, como aponta Alvarado, “[…] su contribución real atañe sólo a una 

pequeña parcela de todo el proceso” (2005, p. 266)27. 

A esse respeito, a autora também destaca que a publicidade social é tão-somente 

uma das possíveis formas de comunicação que podem ser utilizadas a serviço dessas 

causas ou projetos e que nem todos os problemas sociais precisam da comunicação para 

ser resolvidos; caso seja preciso, podem ou não fazer uso da publicidade. Portanto, a 

publicidade social pode: 

 Asumir de forma total como única vía posible, la solución de un 
problema social determinado.  

 Compartir esa responsabilidad con otras modalidades de 
comunicación (personal, relaciones públicas, etc.).  

 No ser útil en absoluto para resolver el problema (ALVARADO, 
2005, p. 268)28. 

Dentre as características que a autora propõe como definidoras desse tipo de 

publicidade, as mais relevantes são: 

 Derivada de una causa o proyecto social.  
 Promovida por anunciantes sin ánimo de lucro.  
 Que tiene como principales beneficiarios el bienestar individual o 

colectivo, ya sea de los receptores y de la sociedad en que estos viven 
o de individuo o sociedades lejanas.  

 Cuyo referente principal serán “productos sociales”.  
 Cuyo contenido es también social, y cuya finalidad prioritaria es 

servir a esa causa o proyecto. (2005. p. 267)29.     

                                                           
26 Entende-se por Publicidade Social a comunicação publicitária, isto é, a atividade comunicativa de caráter 
persuasivo, paga, intencional e interessada que, pelos meios publicitários, está a serviço de causas concretas 
de interesse social. Portanto, a publicidade social se propõe objetivos de caráter não comercial, buscando 
efeitos que contribuam, seja a curto ou a longo prazo, para o desenvolvimento social e/ou humano e fazendo 
parte ou não de programas de mudança e conscientização social. (Tradução nossa). 
27 A sua contribuição real diz respeito somente a uma pequena parcela de todo o processo. (Tradução nossa). 
28 Assumir totalmente, como única via possível, a solução de um problema social determinado. 
Compartilhar essa responsabilidade com outras modalidades de comunicação (pessoal, relações públicas, 
etc.). Não ser útil de nenhuma forma para resolver o problema. (Tradução nossa). 
29 Decorrente de uma causa ou projeto social. Promovida por anunciantes sem visar ao lucro. Que tem como 
principais beneficiários o bem-estar individual ou coletivo, seja dos receptores e da sociedade em que estes 
vivem ou de indivíduos ou sociedades distantes. Que tem “produtos sociais” como referente principal. Que 
tem conteúdo também social. Que tem como fim prioritário servir a essa causa ou projeto. (Tradução nossa). 
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Neste ponto, é possível refletirmos sobre as zonas de contato e de divergência que 

a publicidade social possui com relação à publicidade e à propaganda. Abordaremos, a 

seguir, apenas as questões mais gerais, uma vez que dedicaremos outra seção deste 

capítulo às suas especificidades. 

Em primeiro lugar, como o próprio nome indica, a publicidade social é um tipo 

ou derivação da publicidade, perfeitamente cabível na definição que adotamos da AMA 

se levarmos em conta a pluralidade de anunciantes – empresas comerciais, organizações 

sem fins lucrativos, agências governamentais e indivíduos – e de referentes – produtos, 

serviços, organizações ou ideias – que a definição comporta.  

Sua especificidade em relação à publicidade genérica encontra-se na natureza 

social dos conteúdos que veicula e dos objetivos que almeja. Justamente a relevância do 

intercâmbio que a publicidade social propõe para seu target é o que melhor a diferencia 

do tipo de publicidade mais convencional (a publicidade comercial) e também é o que 

mais a aproxima da propaganda. 

Enquanto a compra de qualquer produto, sobretudo os de consumo massivo, não 

implica uma escolha muito importante, a adoção de uma ideia ou prática social, ao 

contrário, implica uma escolha relevante. A publicidade social discute assuntos de 

relevância para o indivíduo e, ao mesmo tempo, para a sociedade, questão que a 

assemelha à propaganda, visto que as duas, em geral, tentam direcionar a conduta do 

indivíduo para a norma social aceita – embora, às vezes, possam ter por objetivo 

justamente o contrário, ou seja, questionar ou contestar tais convenções sociais, 

assumindo, então, um caráter contra-hegemônico. 

Assim como a propaganda, a publicidade social busca a influência, a mudança ou 

a mobilização da opinião pública em algum sentido; no entanto, ela age num contexto de 

livre concorrência de pessoas e ideias, como a publicidade faz. Já a propaganda transmite 

uma ideologia em situação de dominância das mídias, sem concorrência possível de 

emissores.    

 

1.1.3 Terminologia usada em Cuba e no Brasil 

Conforme mencionamos, o uso do termo publicidade, em Cuba, foi por muito 

tempo quase uma heresia. Isso explica por que, apesar do grande volume de produção de 
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publicidade social no país, essa denominação, ou qualquer outra que inclua a palavra 

publicidade, não é utilizada.    

O termo mais empregado, nesse sentido, seria comunicação de bem público ou, 

simplesmente, bem público. As peças publicitárias que respondem a tal denominação 

enfrentam também a possibilidade de serem chamadas de propaganda, sobretudo por 

decisores políticos, devido à dominância da propaganda revolucionária em relação a 

outras formas de comunicação pública. 

No entanto, o termo comunicação de bem público nos parece amplo demais para 

nomear um tipo de comunicação puramente publicitária, isto é, de suportes e formatos 

próprios dessa prática comunicativa. Como já afirmamos: 

[…] entenderemos por comunicación de bien público al conjunto de 
acciones comunicativas de contenido y finalidad social, que persiguen 
promover entre los individuos y la sociedad en su conjunto, actitudes y 
comportamientos socialmente aceptados como correctos, a través de 
canales de comunicación de alcance micro, meso y macro social. 
(GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 2012, p. 28)30.  

Embora a denominação seja ampla demais para fazer referência apenas à 

dimensão publicitária do fenômeno, o termo comunicação de bem público é o mais usado 

em Cuba para falar de publicidade social. Desse modo, temos, por exemplo, Tocoro: 

Festival Internacional de Comunicação de Bem Público, organizado pela Associação 

Cubana de Comunicadores Sociais, assim como a categoria bem público do prêmio de 

spots televisivos Imagen de Cristal, patrocinado pelo Instituto Cubano de Rádio e 

Televisão (ICRT). Por outro lado, e em contraste com o grande volume de peças de bem 

público veiculadas pelas mídias cubanas, a produção teórica sobre esse tipo de 

comunicação no país é praticamente inexistente (MUÑOZ, 2008). 

No caso do Brasil, não há uma denominação única equivalente ao termo 

publicidade social, mas uma diversidade de expressões que mais atrapalha do que ajuda, 

tendo em vista a sistematização teórica sobre essa prática comunicativa. De acordo com 

a natureza da publicidade, a Enciclopédia INTERCOM de Comunicação propõe a 

classificação de publicidade de causas sociais, enquanto que, segundo o tema, pode ser 

rotulada como: “[...] ambiental (engajadas aos princípios do desenvolvimento 

                                                           
30 Entenderemos por comunicação de bem público o conjunto de ações comunicativas de conteúdo e fim 
social que busca promover entre os indivíduos e a sociedade atitudes e comportamentos socialmente aceitos 
como adequados por meio de canais de comunicação de alcance micro, meso e macrossocial. (Tradução 
nossa). 
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sustentável), ética (discursos versus ações de responsabilidade socioambiental), 

social/cultural (alinhado aos valores do público)” (KREUTZ, 2010, p. 1186-1187).   

Também não há consenso no meio profissional do país. Ao revisarmos as 

categorias propostas pelos mais importantes prêmios publicitários brasileiros – por 

exemplo, Club de Criação de São Paulo, Profissionais do Ano, Festival Mundial de 

Publicidade de Gramado –, nas quais podem ser encaixadas as temáticas da publicidade 

social, temos um leque de denominações: propaganda de causa, ideia, institucional, 

mensagem de sensibilização, etc. 

No Brasil, a definição teórica mais próxima à da nossa pesquisa seria a de 

propaganda de ideias e de ideais, entendida como: 

A Propaganda de Ideias e Ideais ainda que utilize os mesmos princípios 
e técnicas da propaganda de bens de consumo difere desta, pois discute 
assuntos de relevância para o todo, muito além da parte (questões de 
interesse global e menos específico), abordando temas importantes como 
meio ambiente violência doméstica, mão-de-obra infantil entre outros. 
Assim, o compromisso da propaganda com questões desta relevância 
auxilia sobremaneira na divulgação, no combate e na diminuição de 
problemas de natureza socioeconômico-ambientais (MURARO, 2009, p. 
08). 

A princípio, tanto essa categoria quanto a de publicidade social descrevem o 

mesmo fenômeno, porém não concordamos com a designação de “propaganda de ideias 

e de ideais”. Em primeiro lugar, pelo emprego do termo propaganda – que, logicamente, 

atende ao uso dado a esse termo no Brasil, no sentido de advertising –, tendo em vista as 

razões já expostas; em segundo lugar, porque, embora o termo ideias seja preciso o 

suficiente para excluir produtos e serviços, é ambíguo no que se refere ao objeto desse 

tipo de publicidade, abrindo-se para a inclusão de subcategorias como a de publicidade 

política.    

Entretanto, desenvolvimentos recentes no país vêm abordando a questão da 

publicidade social, sob essa denominação, a partir de duas perspectivas, pelo menos. De 

um lado, temos os estudos de Bragaglia (2012, 2016, etc.) sobre ética na prática 

publicitária, que discutem o uso do apelo social na publicidade e até que ponto essa 

publicidade “social”, como vem sendo feita atualmente, se equivale a oportunismo. 

Conforme a autora:  

Publicidade (verdadeiramente) social é a propaganda que divulga causas 
sociais pelo benefício da própria causa social. Já a publicidade emocional 
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com apelo social é a publicidade comercial que, para divulgar a venda de 
um produto e de uma marca específica, se utiliza da causa social. 
(BRAGAGLIA; ALBUQUERQUE, 2016, p. 06) [g.n.]. 

Apesar do uso, na citação anterior, do termo propaganda que, como apontado, 

constitui um traço próprio do contexto brasileiro, essa visão alinha-se com a definição de 

Alvarado por nós assumida, ao entender publicidade social como aquela publicidade de 

conteúdo e objetivo sociais. Bragaglia, por sua vez, traz à tona a diferença entre 

publicidade social e publicidade de apelo social – ou publicidade comercial de apelo 

sócioconsciente, conforme definida por Alvarado (2003) –, o que constitui uma questão 

central na discussão que estamos desenvolvendo sobre os limites entre publicidade social 

e comercial.    

De outro lado, há os estudos desenvolvidos por Saldanha (2012, 2016, etc.), a 

partir do LACCOPS – Laboratório de Investigação em Comunicação Comunitária e 

Publicidade Social –, que tentam aprofundar a compreensão do fenômeno publicitário 

social no sentido epistemológico e empírico com base em pesquisas sobre os processos 

hegemônicos, contra-hegemônicos e não-hegemônicos da comunicação midiatizada e 

comunitária. Por certo, a compreensão da publicidade social pela autora dá ênfase para o 

papel do receptor que, ao participar do ato comunicativo por meio de suportes como o 

mobile, torna o processo da comunicação publicitária, tradicionalmente unidirecional, 

uma autêntica mediação colaborativa, o que definitivamente contribui para seu caráter 

“social”. Do mesmo modo, conceitos como o de “vínculo” (SODRÉ, 2002), constitui 

elemento imprescindível para se compreender a publicidade social brasileira. Todavia, 

trata-se de uma definição ainda em construção (SOUZA; SALDANHA, 2016).  

 

1.2 ESPECIFICIDADES DA PUBLICIDADE SOCIAL: TEMÁTICAS, REFERENTES, 

OBJETIVOS E LINGUAGEM 

Os temas da publicidade social estão determinados pelas causas sociais atribuídas 

a esse tipo de publicidade. Por causa social pode-se entender: “Aquel objetivo social que 

los agentes del cambio creen que proporcionará una respuesta deseable a un problema 

social” (KOTLER; ROBERTO, 2003, p. 20)31. Portanto, as causas sociais são formas de 

concretizar esses problemas – por exemplo, o alcoolismo – em objetivos atingíveis pelas 

                                                           
31 Aquele objetivo social que os agentes da mudança acreditam que fornecerá uma resposta desejável para 
um problema social. (Tradução nossa). 
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instituições – fazer com que os consumidores de uma comunidade sejam conscientes dos 

riscos que a bebida acarreta. 

São muitas as causas sociais porque, infelizmente, são inúmeros os problemas 

sociais em nível mundial. Num esforço de sistematização, Kotler e outros (2002 apud 

SORRIBAS; SABATÉ, 2006, p. 09) propõem uma classificação em quatro grandes 

grupos das 50 causas mais favorecidas nos últimos anos por meio do marketing social: 

 

Para melhorar a 
saúde 

tabagismo, alcoolismo, uso do álcool durante a gravidez, sedentarismo, 
gravidez precoce, DST, consumo de gorduras, consumo de vegetais e 
frutas, colesterol elevado, obesidade, lactação materna, câncer de 
mama, câncer de próstata, câncer de cólon, câncer de pele, osteoporose, 
ácido fólico para prevenir malformações congênitas, imunizações, 
saúde bucal, diabete, hipertensão, transtornos alimentares   

Para a 
prevenção de 
acidentes 

beber e dirigir, outros acidentes de trânsito, cinto de segurança, 
cadeirinhas nos veículos, suicídio, estupro, afogamento, violência 
doméstica, posse de armas, incêndios, quedas, utensílios do lar e outros 
venenos    

Para proteger o 
meio ambiente 

redução de resíduos: reduzir, reusar, reciclar; desmatamento, proteção 
do habitat natural, fertilizantes tóxicos e pesticidas, conservação das 
águas, poluição do ar por automóveis, poluição do ar por outras fontes, 
incêndios involuntários, compostos orgânicos (lixo) como fertilizante e 
desperdícios do quintal, economia de energia, lixo, vertedouro, chuva 
ácida 

Para o 
engajamento da 
comunidade 
 

doação de órgãos, doação de sangue, votação 

Quadro 2: As 50 causas mais favorecidas nos últimos anos por meio do marketing social 

Fonte: Kotler e outros (2002, apud SORRIBAS; SABATÉ, 2006, p. 9) 

A partir de uma perspectiva talvez mais humanista, Alvarado (2005) propõe a 

proteção dos direitos humanos como tema universal do qual decorrem todas as causas e 

projetos sociais que se desenvolvem no mundo. Logo, segundo a autora, é possível 

estabelecer quatro núcleos em torno dos quais se articulam outras temáticas específicas. 

São eles: 

 A saúde e o bem-estar público e social 

 A marginalização e a discriminação 

 A proteção do ambiente natural e urbano 

 A solidariedade internacional 
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O discurso da publicidade social, como acontece com qualquer tipo de 

publicidade, não é autorreferencial, o que significa dizer que ela tem um objeto, um 

referente que deve comunicar, como o faz a publicidade comercial sobre produtos ou 

serviços. 

A publicidade social, condicionada pela emergência de percepções de problemas, 

sua difusão e conscientização na sociedade, desenha uma espiral, como a da publicidade 

comercial:  

1. Percepción social del problema por los consumidores.  

2. Percepción de la necesidad y posibilidad de solucionarlo, así como 
de su implicación en la solución.  

3. Propuesta de una solución por parte de alguna institución pública o 
privada, que se ofrece como mediadora o prescriptora, 
estableciéndose así una categoría pionera.  

4. Otras instituciones ofrecen soluciones similares o diferentes para el 
mismo problema, pudiendo considerar así, una etapa competitiva 
[…] 

5. Emergencia de una nueva categoría capaz de solucionar mejor el 
problema y satisfacer mejor la necesidad del consumidor. 
(ALVARADO, 2005, p. 362)32. 

Na medida em que a sociedade reage diante de um problema determinado, os 

referentes da publicidade social poderão ser de modo individual ou de conjunto: 

 O problema, caso ainda não haja consciência dele. 

 As soluções, quando elas ainda não sejam percebidas. 

 As instituições ou entidades proponentes ou mediadoras da solução, que podem 

ser públicas ou particulares.  

 Os diversos produtos, de caráter conceitual ou material, nos quais as soluções 

oferecidas podem chegar a se concretizar. 

Com base em Kotler e Roberto (2003), Alvarado (2005) afirma que a publicidade 

social promove basicamente conceitos: o produto da publicidade social pode ser uma 

ideia – uma crença, uma atitude, um valor – ou uma prática – isolada e pontual ou mais 

                                                           
32 1. Percepção social do problema pelos consumidores. 2. Percepção da necessidade e possibilidade de 
solucioná-lo, bem como de seu envolvimento na solução. 3. Proposta de uma solução por parte de alguma 
instituição pública ou particular, que se oferece para mediar ou prescrever, estabelecendo-se, assim, uma 
categoria pioneira. 4. Outras instituições oferecem soluções similares ou diferentes para o mesmo problema, 
podendo considerar-se, assim, uma etapa competitiva [...] 5. Emergência de uma nova categoria capaz de 
solucionar melhor o problema e satisfazer melhor a necessidade do consumidor. (Tradução nossa). 



44 
 

regular, inclusive definitiva –, que podem ter como referência um objeto tangível – a 

camisinha, por exemplo. 

Portanto, a publicidade social encara um desafio se comparada à publicidade de 

produtos, pois, como a de serviços, deve vender intangibilidade33: 

En la comercialización de un intangible es más etérea la forma de 
comunicarse con el adoptante objetivo. Vender la idea de solidaridad o 
participación ciudadana puede convertirse en una difícil tarea si no se 
tienen motivaciones claras que despierten el interés de la comunidad. […] 
lo intangible requiere por su parte de procesos de reconocimiento, 
análisis, para finalmente persuadir a la acción (OROZCO, 2010, p. 
172)34. 

A isso soma-se a relevância do intercâmbio para o público da publicidade social. 

Conforme explanamos, a compra de um produto não supõe um grande envolvimento por 

parte do consumidor, diferentemente do que ocorre com o abandono de hábitos 

enraizados. Dentre as condições de sucesso em campanhas de informação direcionadas 

para as mídias, Lazarsfeld e Merton (1949) identificaram a canalização:  

Las campañas sociales orientadas a la información en los medios de 
masas dependen de una actitud base favorable en el público. La 
publicidad comercial es eficaz porque su tarea no es sugerir actitudes 
básicas nuevas o crear nuevos esquemas de conducta, sino analizar las 
actitudes y la conducta existentes hacia una u otra dirección. Por ejemplo, 
un fabricante de pasta de dientes no tiene que convencer a la gente que se 
cepille los dientes, sino solamente dirigirles al uso de una marca 
particular de pasta. Las actitudes preexistentes son más fáciles de reforzar 
que de cambiar (apud KOTLER; ROBERTO, 2003, p. 12)35. 

Assim, considerando a importância emocional para o público-alvo, é possível 

classificar os produtos sociais em duas categorias: produtos sociais de alto envolvimento, 

que precisarão de menos publicidade, e produtos sociais de baixo envolvimento, que 

precisarão de mais publicidade (ALVARADO, 2005). A publicidade social deverá agir 

então como catalisador da mudança social (FELIU, 2004).    

                                                           
33 Vide Anexo C. “E daí que ganhou Leão?”. 
34 Na comercialização de um bem intangível, a forma de se comunicar com o adotante-objetivo é mais 
etérea. Vender a ideia de solidariedade ou participação cidadã pode tornar-se uma difícil tarefa se não se 
têm motivações claras que despertem o interesse da comunidade. [...] o intangível precisa, por sua vez, de 
processos de reconhecimento, análise, para finalmente persuadir para a ação. (Tradução nossa). 
35 As campanhas sociais orientadas para a informação nas mídias dependem de uma atitude-base favorável 
no público. A publicidade comercial é eficaz porque sua tarefa não é sugerir atitudes básicas novas ou criar 
novos esquemas de conduta, mas canalizar as atitudes e a conduta existentes para uma ou outra direção. 
Por exemplo, um fabricante de creme dental não tem de convencer as pessoas para escovarem os dentes, 
mas apenas direcioná-las para o uso de uma marca específica de creme. As atitudes preexistentes são mais 
fáceis de reforçar do que de mudar. (Tradução nossa). 
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Essa é a razão pela qual os produtos sociais, sobretudo os de baixo envolvimento, 

precisam de um bom ajuste produto-mercado, isto é, que sua conceitualização leve em 

conta a relação custo/benefício, que, para o público-alvo, implicará a ideia ou a prática 

que se quer promover, prevendo sempre que os benefícios devem ultrapassar os custos 

ou ao menos equipará-los. Se a publicidade social pretende ser efetivamente persuasiva, 

tentará minimizar os custos – freios – que a adoção do produto social supõe para o 

consumidor ou potencializar os benefícios – motivações – decorrentes de sua aceitação. 

Os benefícios a serem comunicados se relacionam diretamente aos atributos do 

produto social. Segundo Alvarado (2005), estes podem ser de três tipos: 

 Físicos, que soportan las características materiales que son la base de 
la utilidad de los productos (lo que el producto físicamente es).  

 Funcionales, que representan lo que el producto puede hacer con base 
en los atributos físicos (lo que el producto funcionalmente hace). 
Normalmente éstos son los que podemos entender como beneficios, 
aunque este concepto siempre implique la percepción y valoración 
de la función por parte del consumidor.  

 Simbólicos, que es una forma de representar al producto mediante 
intangibles, normalmente de naturaleza proyectiva, entendidos como 
significados que frecuentemente permiten al consumidor dar sentido 
al producto (p. 276)36.   

No entanto, levando em consideração o critério da autora, quando diz que o 

produto social é uma ideia ou uma prática, ressaltamos que os atributos físicos só 

procedem se o produto social tiver um objeto tangível de base; nesse caso, os atributos 

físicos seriam os do objeto. 

A publicidade social, como qualquer outro tipo de publicidade e, inclusive, de 

comunicação, tem seu âmbito de ação limitado a certo grau de incidência nos níveis 

cognitivo, afetivo e conativo dos indivíduos. Só em algumas ocasiões será autossuficiente 

para solucionar um problema social determinado. O mais comum é que seus objetivos 

sejam “[…] simples coadyuvantes a la obtención de unos objetivos más amplios, 

próximos o coincidentes con un cambio social, y planificables desde el marketing o 

                                                           
36 Físicos, que carregam as características materiais que são a base da utilidade dos produtos (o que o 
produto é fisicamente). Funcionais, que representam o que o produto pode fazer com base nos atributos 
físicos (o que o produto faz funcionalmente). Normalmente estes são o que podemos entender como 
benefícios, embora esse conceito sempre envolva a percepção e a valoração da função por parte do 
consumidor. Simbólicos, que é uma forma de representar o produto mediante bens intangíveis, 
normalmente de natureza projetiva, entendidos como significados que frequentemente permitem ao 
consumidor dar sentido ao produto. (Tradução nossa). 
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cualquier otra logística que lo supla como mecanismo general de acción social” 

(ALVARADO, 2005 p. 276)37. A diferença entre os objetivos publicitários e os objetivos 

macro do programa fica estabelecida por subordinação, alcance e natureza. De modo 

geral, a comunicação é utilizada para promover o produto social e a sua aceitação.    

Apesar disso, conforme comentamos, muitas vezes a publicidade social enfrenta 

o desafio de chamar uma cidadania apática à ação ou de impedir aquilo que algumas 

pessoas desejam fazer, tendo de desafiar um mercado com demanda negativa. Nesses 

casos, é importante considerar que: 

Será más fácil transmitir una información (sobre los servicios públicos, 
el perjuicio de fumar, etc.) o conseguir una acción momentánea 
(colaboración económica, donación de sangre, asistencia a un acto 
benéfico, etc.), que cambiar una conducta (fumar o comer demasiado) o, 
incluso, el sistema de valores de las personas, ya que éste se forma en el 
proceso de socialización (por lo que, como hemos dicho antes, es casi 
imposible alterarlo) (ALVARADO, 2005 p. 276)38. 

Felizmente nem tudo está perdido, pois a própria execução da mensagem, que é a 

arma por antonomásia da publicidade, pode agir a favor dos anunciantes sociais e dos 

receptores pouco envolvidos: 

Resulta evidente que las campañas de publicidad no solo aportan 
información sino que consiguen que esta sea presentada al público 
revestida de un tono afectivo que desea promover la implicación 
sentimental del espectador. Y si este último establece lazos afectivos con 
el problema social expuesto, es porque ha modificado el segundo 
componente de la actitud (ÁLVAREZ RUIZ, 2003, p. 07)39. 

Ao considerar “[…] los tres componentes de las actitudes que permiten concebir 

lo cognitivo, lo afectivo y lo conativo como únicos objetivos alcanzables por la 

publicidad, o más generalmente por la comunicación persuasiva, en cualquiera de sus 

                                                           
37 Simples coadjuvantes na obtenção de objetivos mais amplos, próximos ou coincidentes com uma 
mudança social e programáveis a partir do marketing ou qualquer outra logística que o substitua como 
mecanismo geral de ação social. (Tradução nossa). 
38 É mais fácil transmitir uma informação (sobre os serviços públicos, o prejuízo de fumar, etc.) ou 
conseguir uma ação momentânea (colaboração financeira, doação de sangue, presença em um evento 
beneficente, etc.) do que mudar uma conduta (fumar ou comer demais) ou mesmo o sistema de valores das 
pessoas, pois este se forma no processo de socialização (razão pela qual, como dissemos antes, é quase 
impossível alterá-lo). (Tradução nossa). 
39 É evidente que as campanhas de publicidade não só oferecem informação, mas conseguem que esta seja 
apresentada ao público revestida de um tom afetivo que deseja promover a repercussão sentimental do 
espectador. E se ele estabelece laços afetivos com o problema social exposto, é porque mudou o segundo 
componente da atitude. (Tradução nossa). 
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manifestaciones” (ALVARADO, 2005, p. 278)40, a autora estabelece como objetivos 

típicos da publicidade social: 

1. Denunciar la existencia de ciertos problemas, en campañas que, con 
el recurso de la notoriedad, lo único que pretenden es un nivel crítico 
de conocimiento de la población. En cualquiera de estas campañas 
hay siempre una potencial capacidad persuasiva, aunque su intención 
original sea más informativa.  

2. Sensibilizar a la población, mediante un mecanismo de implicación 
respecto a problemas que necesitan algo más que un simple 
conocimiento. Esta segunda posibilidad es ya propiamente 
persuasiva y la meta fundamental de la mayoría de las campañas y 
acciones que en el ámbito social se emprenden. Los mecanismos de 
implicación dependen del tipo de público objetivo que se considere 
y del nivel de desarrollo de las sociedades en que se actúe. En el 
mejor de los casos se apela a factores como el estilo de vida y los 
valores como mecanismos poderosos de implicación de los 
individuos, que involucran sus necesidades de más alto nivel. Estos 
objetivos no son tan fáciles de alcanzar como los de simple 
notoriedad y operan más a largo plazo.  

3. Inducir una acción de los receptores, inmediata o a largo plazo, bien 
como meta inmediata de la publicidad, que necesitará algo más que 
simple comunicación, bien como resultado de un largo 
procesamiento de la información y que suele ser la meta final 
(implícita o explícita) de la mayoría de las campañas. Es el nivel 
máximo de actuación de la publicidad, sólo alcanzable si otros 
factores logísticos operan conjuntamente con ella, como los que en 
el marketing comercial están relacionados con la naturaleza del 
producto y la distribución del mismo (ALVARADO, 2005, p. 
278)41. 

Desde o surgimento da publicidade social como fenômeno comunicativo, e em 

conformidade com o seu desenvolvimento, a sua linguagem tem-se transformado. 

                                                           
40 Os três componentes das atitudes que permitem conceber o âmbito cognitivo, o afetivo e o conativo como 
únicos objetivos a serem alcançados pela publicidade – ou, de forma mais geral, pela comunicação 
persuasiva – em qualquer uma de suas manifestações. (Tradução nossa). 
41 1. Denunciar a existência de certos problemas em campanhas que, com o recurso da notoriedade, o único 
que pretendem é um nível crítico de conhecimento da população. Em qualquer uma dessas campanhas há 
sempre uma potencial capacidade persuasiva, embora sua intenção original seja mais informativa. 2. 
Sensibilizar a população, mediante um mecanismo de engajamento sobre problemas que precisam algo 
mais do que um simples conhecimento. Essa segunda possibilidade é já propriamente persuasiva e a meta 
fundamental da maioria das campanhas e ações que se desenvolvem no âmbito social. Os mecanismos de 
engajamento dependem do tipo de público-alvo e do nível de desenvolvimento das sociedades em que se 
age. No melhor dos cenários, apela-se a fatores como o estilo de vida e os valores como mecanismos 
poderosos de engajamento dos indivíduos, que envolvem suas necessidades de mais alto nível. Esses 
objetivos não são tão fáceis de atingir quanto os de simples notoriedade e operam a longo prazo. 3. Induzir 
uma ação dos receptores, imediata ou a longo prazo, tanto como meta imediata da publicidade, que precisará 
de algo mais do que simples comunicação, quanto como resultado de um longo processamento da 
informação e que costuma ser a meta final (implícita ou explícita) da maioria das campanhas. É o nível 
máximo de atuação da publicidade, só atingível se outros fatores logísticos operarem conjuntamente com 
ela, como os que no marketing comercial estão ligados à natureza do produto e à sua distribuição. (Tradução 
nossa). 
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Segundo Álvarez Ruiz (2003), é possível estabelecer três pontos de mudança a respeito 

dos traços formais desse tipo de publicidade: 1. falta de uma linguagem própria 

identificável, com recurso ao apelo comercial; 2. construção de uma linguagem própria, 

afastada da publicidade comercial; 3. procura de novas propostas expressivas, em 

correspondência com igual número de períodos na sua história: origem, desenvolvimento 

e atualidade. 

 

No início, impossibilitada de utilizar os códigos habituais de campanhas 

comerciais, a publicidade social era muito pouco elaborada retoricamente: era simples, 

direta e nela as informações sobre o problema social prevaleciam sobre a persuasão. Para 

Álvarez Ruiz: 

En muchos casos, bastaba utilizar lenguajes y recursos expresivos 
primarios – blanco y negro, filmaciones reales o con tono de verismo, 
estilo documental o de programa informativo – para que los espectadores 
identificaran que se estaba hablando de un tema de interés público (Ibid., 
p. 04)42. 

Com o tempo, a publicidade social soube aproveitar as essências da temática 

social, de sua inteira competência na época, demarcando “[…] el campo semántico de 

actuación de ‘lo social’” (Ibid.)43. Assim, “[…] fue acostumbrando progresivamente al 

espectador a propuestas más sutiles, ganando en atencionalidad, en recuerdo y en 

brillantez creativa” (Ibid.)44. 

No entanto, quando o social deixou de ser seu patrimônio exclusivo, na medida 

em que o setor empresarial foi se apropriando dos valores e das questões sociais como 

apelo de sua própria publicidade institucional e comercial, a publicidade social passou a 

buscar novas propostas expressivas. 

Alvarado (2003), seguindo as funções propostas por González Martín (1996) – 

denominação, predicação e positivação-implicação –, analisa como a publicidade social 

cria uma marca, lhe dá uma personalidade, uma pertinência atributiva e garante uma 

promoção que a conecte com o receptor: 

                                                           
42 Em muitos casos, era suficiente usar linguagens e recursos expressivos primários – preto e branco, 
filmagens reais ou com tom de veracidade, estilo de documentário ou programa informativo – para que os 
telespectadores identificassem que se estava falando de um tema de interesse público. (Tradução nossa). 
43 O campo semântico de ação “do social”. (Tradução nossa). 
44 Foi acostumando gradativamente o espectador com propostas mais sutis, ganhando capacidade de chamar 
a atenção, de lembrança e de genialidade criativa. (Tradução nossa). 
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Así, el proceso de marcar un producto o servicio para identificarlo verbal 
y visualmente, y diferenciarlo, distinguirlo de otros con los que comparte 
características similares, se da también en la publicidad de causas 
sociales. Primero en los propios emisores, entidades que, para hacer 
creíble e incluso visible su causa o ámbito de trabajo, han de darse a 
conocer, tienen que ser identificadas por el público antes de iniciar 
cualquier acción de petición de ayuda o colaboración (2003, p. 377)45. 

No âmbito social, não há dúvida de que o posicionamento de marca é importante, 

visto que se trata de uma vantagem comparativa e que melhora a performance: 

Pensemos en las contribuciones que uno mismo realiza, o en las 
organizaciones en las que uno participa o desearía participar. El volumen 
de colaboraciones y la credibilidad en las organizaciones sin 
posicionamiento es notoriamente menor. Cuanto más importante es la 
calidad en un sector, más sensibles son las personas a las marcas 
(MAGLIERI, 2004 apud HERRANZ, 2007, s/p)46. 

No Brasil, por exemplo, a campanha Criança Esperança, da Rede Globo, em 

parceria com a UNESCO, visa arrecadar doações que servem de suporte financeiro a 

instituições e projetos ligados à defesa dos direitos de crianças e jovens. A logomarca da 

campanha, que aparece a seguir, funciona como uma via para concretizar a causa diante 

do público-alvo: 

 

Figura 3: Logomarca da campanha Criança Esperança 

Fonte: Rede Globo 
 

Em seguida, a causa ou a solução torna-se signo. Nisso os textos publicitários, 

particularmente os slogans, têm um papel fundamental. “Una vez marcadas las causas 

(problemas) y las instituciones (soluciones), de ellas se puede decir ‘lo que son’, en qué 

                                                           
45 Assim, o processo de marcar um produto ou serviço para identificá-lo verbal e visualmente, bem como  
diferenciá-lo, distingui-lo de outros que compartilham características semelhantes, ocorre também na 
publicidade de causas sociais. Primeiro nos próprios emissores, entidades que, para fazer crível e até mesmo 
visível sua causa ou campo de trabalho, devem ser divulgadas, identificadas pelo público antes de iniciar 
qualquer tipo de solicitação de ajuda ou de colaboração.(Tradução nossa). 
46 Pensemos nas contribuições que nós mesmos fazemos ou nas organizações de que participamos ou 
gostaríamos de participar. O volume das colaborações e a credibilidade em organizações sem 
posicionamento é significativamente menor. Quanto mais importante for a qualidade de um setor, mais 
sensíveis as pessoas são às marcas. (Tradução nossa). 
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consisten, y también ‘lo que hacen’ o lo que por ellas se puede hacer” (ALVARADO, 

2003, p. 378)47. Ocorre, assim, a função predicativa. 

A positivação é simplesmente o bem conhecido como enaltecimento da 

publicidade comercial, chamada de hiperbólica por natureza. Assim, no caso da 

publicidade social, se for um problema ainda não perceptível para o público em geral, ele 

é exaltado para tornar-se visível. Na imagem a seguir, de uma campanha contra o 

sedentarismo, patrocinada pela Deutscher Olympyscher SportBund, a Confederação 

Alemã de Esportes Olímpicos, a exaltação do problema se produz com base numa retórica 

do exagero, especificamente mediante o recurso da hipérbole: 

 

 
Figura 4: Exaltação do problema (sedentarismo) com base no uso da hipérbole  

Fonte: Deutscher Olympyscher SportBund 
 

Com efeito, o anúncio apresenta um desvio de sentido em relação ao hipotexto, 

ou seja, ao texto ao qual remete: o “Davi”, de Michelangelo. Com base na hipérbole 

                                                           
47 Depois de marcadas as causas (problemas) e instituições (soluções),  pode-se  dizer “o que são”, em que 
consistem, e também “o que fazem” ou o que pode ser feito por elas. (Tradução nossa). 
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visual, a esbelta figura conhecida por todos, símbolo do resgate dos padrões clássicos de 

beleza que caracterizou o Renascimento, é distorcida até o exagero.    

A alternativa à exaltação do problema é a exaltação do resultado. “La solución 

ofrecida por el anunciante y dejada a veces en manos del receptor es exaltada como en la 

publicidad tradicional se ensalza el producto” (ALVARADO, 2003, p. 381)48. É o caso 

da mensagem: “Bravo, a partir deste momento você faz parte das pessoas que não têm 

medo de se aproximar de uma pessoa que vive com HIV”, de uma campanha francesa 

contra a discriminação que sofrem as pessoas HIV-positivas, baseada num dispositivo de 

engajamento que utiliza como recurso a interação receptor/suporte, como se observa a 

seguir: 

 
Figura 5: Exaltação do resultado 

Fonte: Ministério da Saúde da França 
 

Justamente, a exaltação do resultado advém junto à ação do receptor de 

aproximar-se desse cartaz, movido pela curiosidade e pela impossibilidade de enxergar o 

texto que aparece na boca da jovem. No momento que consegue ler a mensagem, o 

                                                           
48 A solução oferecida pelo anunciante e, por vezes, deixada nas mãos do receptor, é exaltada, como na 
publicidade tradicional se enaltece o produto. (Tradução nossa). 
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receptor descobre que acaba de aproximar-se de uma pessoa HIV-positiva e que merece 

ser parabenizado por isso. 

“Por implicación debemos entender la creencia del receptor de que la solución 

propuesta es exclusivamente para él” (ALVARADO, 2003, p. 381)49. Um dos recursos 

textuais mais usados é a interpelação direta ao beneficiário da mensagem como em “Não 

use maquiagem. Denuncie”, da campanha de 2005 da Avon para combater a violência 

contra as mulheres no México: 

 

 
Figura 6: Interpelação direta ao beneficiário da mensagem 

Fonte: “Caracol de Plata”, Reconhecimento Ibero-americano à Mensagem de Benefício Social, VI 
edição (2005) 

 

No texto do anúncio, a interpelação direta ao público-alvo manifesta-se por meio 

de uma debreagem enunciativa de pessoa. Trata-se de uma estratégia discursiva que 

projeta o enunciador (eu) e/ou o enunciatário (tu) no enunciado, criando, desse modo, um 

efeito de sentido de proximidade (BARROS, 2007). Em: “Não use maquiagem. 

Denuncie”, essa estratégia produz a ilusão de que o enunciador/anunciante está 

dialogando com o enunciatário/público-alvo e, ao mesmo tempo, cria a impressão de que 

                                                           
49 Por implicação devemos entender a crença do receptor de que a solução proposta é exclusivamente para 
ele. (Tradução nossa). 
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a mensagem é personalizada, ou seja, de que aquele apelo foi dito especialmente para 

quem está lendo. 

Quanto ao uso de argumentos racionais ou emocionais, “[…] lo racional parece la 

opción aconsejable para influir las decisiones de los receptores (sobre todo en decisiones 

perdurables), y lo emocional para reclamar su atención y conseguir la memorización del 

mensaje” (ALVARADO, 2003, p. 387)50. 

No que se refere à representação do problema, a autora afirma que “[…] en el caso 

de la publicidad social, la representación de esas causas y problemas suele exigir una base 

de verdad mayor que en el caso de la publicidad comercial” (Ibid., p. 392)51. 

Consequentemente, quando se usam argumentos racionais, o valor denotativo prevalece 

sobre o conotativo; em compensação, quando o problema ou a solução são exaltados, são 

necessárias figuras de retórica: 

A mensagem publicitária pode se apoiar no sentido denotativo ou no 
sentido conotativo. No primeiro caso, se concentrará no referencial, 
dando ênfase ao nome, à analogia e à informação; no segundo, se 
sustentará no implicativo, dando ênfase ao caráter, à analogia, à 
conivência, mais do que à informação propriamente dita (PENINOU, 
1972 apud CARVALHO, 2002, p. 20).    

Campanhas publicitárias sociais costumam mover-se entre uma visão positiva e 

uma visão negativa do problema em questão. Essas visões – ou modelos, conforme 

Viganò (2011) –, são o eufemismo (visão positiva) e o terrorismo (visão negativa). No 

primeiro caso, “[...] o texto procura um diálogo com o destinatário a partir da construção 

de uma narrativa na qual prevalecem os bons sentimentos; a solução é proposta de 

maneira amigável e o tone of voice é confidencial” (Ibid., p. 34). 

Além disso, segundo Felipe e Rodríguez (1995), as representações positivas 

promovem “[…] una visión del mundo más compleja y diversa, mejorando la 

comprensión de las causas y mostrando a los habitantes como sujetos más activos” (apud 

ALVARADO, 2003, p. 396)52.  

                                                           
50 O racional parece a opção aconselhável para influenciar as decisões dos receptores (especialmente no 
caso de decisões duradouras) e o emocional, para prender sua atenção e conseguir a memorização da 
mensagem. (Tradução nossa). 
51 No caso da publicidade social, a representação dessas causas e problemas exige muitas vezes uma base 
de verdade maior do que no caso da publicidade comercial. (Tradução nossa). 
52 Uma visão de mundo mais complexa e diversificada, melhorando a compreensão das causas e mostrando 
as pessoas como sujeitos mais ativos. (Tradução nossa). 
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Diferentemente, no caso do modelo de terrorismo, também chamado fear arousing 

appeal (apelo ao medo), o texto visa chocar o espectador sancionando negativamente o 

comportamento socialmente incorreto.  

Esse é o caso das mensagens que usam o medo, que funcionam melhor com 

aqueles segmentos do público-alvo que não pensaram em si mesmos como mercado de 

um produto social (KOTLER; ROBERTO, 2003), como pode-se observar no seguinte 

exemplo: 

 
Figura 7: Uso de imagens assustadoras  

Fonte: Anima Naturalis 
 

A Anima Naturalis é uma ONG que trabalha pela defesa dos animais na Espanha 

e na América Latina. O anúncio anterior, produzido e veiculado pela filial argentina da 

ONG, pune, da maneira mais aberta e radical possível, os consumidores de casacos 

fabricados a partir de peles de animais. A efetividade do anúncio baseia-se justamente no 

incômodo que a imagem pode produzir, sendo que a parte nada confortável é ocultada 

por esse tipo de roupas luxuosas.     

Felipe e Rodríguez (1995), contudo, desaconselham essa estratégia, porquanto as 

imagens negativas provocam “[…] actitudes de compasión que llevan a una concepción 

de la ayuda como paternalista y unidireccional, lo que refuerza la relación de 

dependencia.” (apud ALVARADO, 2003, p. 396)53. 

                                                           
53 Atitudes de compaixão que levam a uma concepção de ajuda paternalista e unidirecional, o que reforça 
a relação de dependência. (Tradução nossa). 
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Embora a ressalva dos autores possa indicar a preferência de imagens positivas, 

na prática constata-se um predomínio do uso de imagens negativas, provavelmente como 

sintoma de uma tendência à radicalização da linguagem da publicidade social, por sua 

vez, consequência da apatia e do desinteresse do público diante do tratamento 

comunicativo tradicional dos problemas sociais. Nas palavras de Viganò (2011, p. 34): 

[...] a captura do texto pelo sujeito se constrói e se enraíza claramente no 
plano do investimento passional, na convicção de que um estilo 
discursivo fortemente disfórico seja a única arma capaz de superar a 
indiferença e a habitude [sic] do público na abordagem retórica dos bons 
sentimentos proposta pela publicidade social.  

Há, ainda, segundo o autor, uma terceira alternativa no que diz respeito ao 

eufemismo e ao apelo ao medo. Trata-se do unconventional, ou não convencional, traço 

que a publicidade social vem desenvolvendo ultimamente, atrelado a tendências recentes 

como o marketing de guerrilha, o marketing viral ou a crossmedia, e que corresponde ao 

período atual de sua história, conforme aponta Álvarez Ruíz (2003), caracterizado pela 

busca de novas formas expressivas. 

O unconventional, na linguagem da publicidade social, pode manifestar-se, 

segundo Viganò (2011), de duas maneiras: recorrer ao grau máximo de realismo na 

representação do tema ou lançar mão de uma estratégia que privilegia a ironia ou mesmo 

o paradoxo: 

No primeiro caso, extremamente difundido, a dramaticidade que 
caracteriza no plano do conteúdo do tema (abusos, desastres ambientais, 
doenças), se traduz em um estilo visivo direto, que interpela diretamente 
o olhar do espectador utilizando imagens extremamente realísticas, 
detalhes fotográficos que procuram o máximo efeito de veracidade, 
tomadas de planos aproximados, olhares diretos para a câmera. [...]  

O oposto desta estratégia encontra espaço no discurso da publicidade 
social um estilo visivo e ao mesmo tempo argumentativo, que constrói a 
sua força de impacto no humorismo, numa colocação surreal, num tone 
of voice lúdico, irreverente (VIGANÒ, 2011, p. 36-37).  

O exemplo que melhor ilustra a primeira manifestação do não convencional é a 

tendência inaugurada pelo fotógrafo Oliviero Toscani durante a década de 1980 na 

Benetton, como podemos observar no anúncio a seguir: 
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Figura 8: Grau máximo de realismo como manifestação do não convencional 

Fonte: United Colors of Benetton 

 

Embora o anúncio não possa ser considerado como publicidade social, por tratar-

se de uma publicidade comercial de apelo social, ele serve para ilustrar esse grau máximo 

de realismo que atualmente caracteriza a linguagem da publicidade social. Em primeiro 

lugar, trata-se de uma situação extraída da realidade, que remete à fotografia documental. 

Em seguida, essa realidade é levada ao grau extremo de impacto, com base num primeiro 

plano e no olhar direto da menina à câmera. Acreditamos que a imagem possa causar 

grande comoção num público que não tem essa realidade como parte de seu cotidiano. 

Já no caso da segunda manifestação, aquela que brinca com o absurdo, 

subvertendo a dramaticidade do tema que aborda, podemos apresentar o seguinte 

exemplo, de uma campanha que objetiva a arrecadação de fundos para contribuir com o 

acesso da população a água potável na África. 
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Figura 9: Ironia e absurdo como manifestação do não convencional 

Fonte: Cordaid 

Neste caso, o anúncio da ONG católica holandesa Cordaid brinca, da maneira mais 

séria possível, com o universo dos anúncios de moda. Exatamente por meio da ironia, 

essa peça busca passar a mensagem de que há necessidades muito mais urgentes e vitais, 

notadamente o acesso a água potável, do que qualquer acessório de moda ou figurino.     

 

1.3 A PUBLICIDADE SOCIAL DE SUPORTE TELEVISIVO: IMPLICAÇÕES 

EXPRESSIVAS  

Há mais de meio século, Marshall McLuhan apresentou sua polêmica tese “o meio 

é a mensagem” (s/d, s/p). Ora, a controvérsia gerou-se por conta do viés da tese que 

apontava para a perspectiva teórica do determinismo tecnológico que, na época, surgira 

nos estudos da comunicação massiva e da qual McLuhan seria um dos mais importantes 

autores. 

Embora teoricamente superada, a tese de McLuhan mantém sua vigência, desde 

que lida em outros sentidos, para além do determinismo tecnológico. Como afirma 

Gonçalves: “Cada meio de comunicação constrói uma linguagem própria por um 

conjunto de signos que se relacionam de maneiras diferentes; em cada época, os meios de 

comunicação imprimem na sociedade características de linguagem e formas de 
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relacionamento” (2006, p. 22). Desse modo, a tese de McLuhan hoje pode ser 

compreendida na sua acepção de condicionamento expressivo, isto é, no sentido da 

concretização da mensagem nas formas expressivas que são próprias à linguagem da 

mídia escolhida para veiculá-la.  

No caso da publicidade, o que acabamos de explicitar indica a adequação do 

anúncio ao suporte publicitário em questão. Nas palavras de Bassat: “No pienso discutir 

ahora si el medio es el mensaje. Pero tampoco he admitido nunca un texto que ignore las 

reglas del medio al que va destinado. El medio es el medio, y el mensaje debe respetar 

las reglas del juego” (2001, p. 127) [g.n.]54. 

A televisão, como qualquer outro veículo de comunicação, apresenta vantagens e 

limitações como suporte publicitário. Essas características, de natureza técnica e também 

de linguagem, devem ser levadas em conta tanto para a concepção quanto para a 

realização e a veiculação do anúncio. 

De acordo com manuais clássicos de publicidade, como Kleppner’s (1994) e 

Wells (1996), as principais vantagens da televisão como veículo publicitário são: 

 É uma mídia muito criativa e flexível, de grande força expressiva, combina 

imagem, som e movimento. Atraente para os sentidos. Exprime melhor emoções 

e demonstrações. 

 Alcance universal. Cobertura total do mercado. 

 Resultados rápidos: uso em lançamentos e relançamentos. 

 Custo unitário, por pessoa impactada, baixo, conveniente. 

 Oferece prestígio. 

Já as suas principais limitações, também conforme os autores acima referidos, 

seriam: 

 Custo absoluto elevado 

 Exposição fugaz. A mensagem perece e é esquecida rapidamente se não for 

empregada a repetição, que é cara. 

                                                           
54 Não vou discutir agora se o meio é a mensagem. Mas também nunca admiti um texto que ignore as regras 
do meio para o qual vai destinado. O meio é o meio e a mensagem deve respeitar as regras do jogo. 
(Tradução nossa). 
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 Menor seletividade da audiência. O público televisivo encontra-se fragmentado 

com alternativas, como a televisão a cabo, e outros serviços de streaming, 

somando-se a isso o tempo limitado de recepção. 

Em termos de linguagem, a principal contribuição da televisão à publicidade foi a 

imagem em movimento. Nas palavras de Gonçalves (2006, p. 100): “[...] o principal 

elemento acrescentado pela televisão à linguagem [publicitária] convencional foi o 

movimento, que passou a caracterizar a linguagem televisiva, influenciando a maneira de 

ler, de reproduzir e de agir sobre ele”.  

É claro que com o desenvolvimento da televisão, aliás, com o desenvolvimento 

atual das mídias, a linguagem publicitária televisiva tem adquirido outras características, 

mais específicas, como a linguagem de clipe, marcada pelo dinamismo e o movimento, e 

a noção de interatividade, traço da mídia moderna que influencia também a mídia 

convencional (Ibid.).     

Quando a publicidade escolhe a televisão como veículo, os elementos basilares de 

composição da sintaxe audiovisual colocam-se à disposição do publicitário na 

concretização da mensagem que se pretende passar. Por certo, o enquadramento, a 

angulação, os movimentos de câmera, a trilha sonora podem gerar determinados efeitos 

de sentido que contribuem para o aumento do poder persuasivo da publicidade, no intuito 

de convencer o público.  

Os elementos basilares de composição da sintaxe audiovisual televisiva provêm 

do cinema e, ainda, da fotografia. Efetivamente, os três sistemas de signos compartilham 

o mesmo elemento de base: a imagem. Contudo, a escrita do cinema e da televisão 

envolve mais dois códigos: o verbal e o sonoro. Na televisão, em particular, os elementos 

de composição ganham funções ou, inclusive, sentidos, específicos, em correspondência 

às características expressivas e técnicas e aos formatos da mídia televisiva.  

A seguir, revisaremos tais elementos, bem como os efeitos de sentido que 

convencionalmente têm sido associados a eles – entende-se por efeito de sentido “[...] a 

impressão de ‘realidade’ produzida pelos nossos sentidos, quando entram em contato com 

o sentido, isto é, com uma semiótica subjacente” (GREIMÁS; COURTÉS, s/d, p. 136). 

Vale a pena salientar, todavia, que resultaria muito difícil fazer um inventário completo 

de tais elementos e dos efeitos atribuídos, inclusive porque podem assumir novos 
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sentidos, conforme propostas expressivas que buscam inovar, alterando os sentidos 

tradicionalmente estabelecidos para um dado elemento de composição.  

Em primeiro lugar, abordaremos o enquadramento. Esse elemento diz respeito à 

composição do conteúdo da imagem, isto é, “[...] a maneira como o realizador planifica 

e, eventualmente, organiza o fragmento de realidade que apresenta à objetiva, e que se 

reencontrará de forma idêntica na tela” (MARTIN, 2005, p. 44-45).  

O enquadramento pode ser concebido, segundo Martin (Ibid.), de modo a deixar 

fora determinados elementos da ação; mostrar apenas um detalhe significativo; compor 

arbitrariamente e de maneira pouco natural o conteúdo ou, mesmo, modificar o ponto de 

vista normal do espectador; e, ainda, jogar com a profundidade do campo, para tirar dela 

efeitos espetaculares ou dramáticos. 

Por sua vez, a escolha do plano é determinada tanto pelo seu conteúdo material 

quanto pelo seu conteúdo dramático. Com base na distância entre a câmera e o objeto e 

também no tipo de lente utilizada na filmagem, os planos são classificados segundo o seu 

tamanho: planos gerais – grande plano geral, plano geral, plano de conjunto –, planos 

médios – plano americano e plano próximo – e primeiros planos – primeiríssimo plano 

ou close-up, superclose-up e plano de detalhe.  

Via de regra, os planos gerais possuem valor informativo, uma vez que apresentam 

o cenário da história e também descrevem ações físicas, enquanto que os planos médios 

são utilizados para filmar diálogos; já os primeiros planos servem para captar emoções, 

sentimentos e reações.  

A duração do plano encontra-se em conformidade com as suas dimensões, indo 

em sentido decrescente do grande plano geral para o plano detalhe, em função do tempo 

necessário para compreender o seu conteúdo. No entanto, a duração pode ser estendida 

ou diminuída propositalmente, de acordo com o interesse de produzir determinado efeito 

dramático. 

Diferentemente dos anúncios para cinema, nos de televisão, o grande plano geral 

tem utilização muito limitada, devido às dimensões mais reduzidas da tela, bem como à 

brevidade e rapidez de sua linguagem (GAGE; MEYER, 1991). Igualmente, prefere-se o 
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plano de conjunto sobre o plano geral, com o intuito de fechar a tomada na ação e evitar, 

assim, a profusão de detalhes em cena que não interessa incluir (Ibid.). 

Por outro lado, a câmera pode assumir um ponto de vista conhecido como 

subjetivo ou câmera-ator, que se produz quando se faz corresponder a perspectiva do 

espectador com a da personagem da ação. A câmera subjetiva diferencia-se da objetiva, 

cujo ponto de vista identifica-se com o de uma plateia imaginária.  

A angulação é simplesmente o ângulo de filmagem. A câmera pode ser colocada 

no nível do olhar da personagem ou, menos comum, numa posição de plongé (câmera 

alta) ou de contra plongé (câmera baixa). “Quando não são justificados por uma situação 

ligada à ação, os ângulos de filmagem excepcionais podem adquirir um significado 

psicológico particular” (MARTIN, 2005, p. 51). De fato, essas angulações passam a 

impressão de minimizar ou exaltar o objeto filmado, respectivamente: ora diminuindo a 

força e enfatizando a inferioridade da personagem que representa, ora colocando-a em 

posição de superioridade ou dominância (GAGE; MEYER, 1991). 

Quanto aos movimentos de câmera, eles podem ser físicos – a câmera é que se 

movimenta – ou óticos – movimentos da lente com a câmera fixa. No primeiro caso, 

encontra-se o travelling, em que a câmera se desloca por um trilho de forma paralela ao 

objeto; o dolly in/out, em que a câmera se aproxima ou afasta, respectivamente, do objeto 

sobre um eixo móvel, mantendo a perspectiva da cena; e a panorâmica vertical ou 

horizontal, em que, sobre um eixo fixo, a cabeça da câmera é que se movimenta.  

No que tange aos movimentos óticos, temos o zoom in/out. No primeiro, a imagem 

parece aproximar-se e fazer-se maior. No segundo, acontece o contrário, ou seja, a 

imagem dá a impressão de afastar-se e reduzir-se. Portanto, em nenhum dos casos a 

proporção é mantida. 

Também no caso dos movimentos de câmera, é preciso diferenciar o valor 

puramente descritivo, isto é, de apresentação do espaço e de acompanhamento da ação, 

do seu valor expressivo. Assim, o dolly-in, por exemplo, pode indicar a passagem para a 

interioridade de uma personagem, enquanto o dolly-out pode exprimir solidão ou 

impotência. Já as panorâmicas são muito utilizadas com função introdutória ou 

conclusiva.   
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Na filmagem de um anúncio publicitário televisivo, conforme estamos 

apresentando, a imagem que resulta da escolha entre as múltiplas opções acima elencadas 

não tem apenas um valor figurativo, de simples registro da realidade, como acontece num 

documentário ou num filme científico. Muito pelo contrário: a imagem resultante possui 

um valor afetivo e, ainda, significante, posto que há uma influência do realizador sobre o 

objeto filmado, visando àqueles efeitos de sentido que se desejam produzir. Assim, o 

papel criador da câmera, isto é, sua função de agente ativo de registro da realidade 

material e de criação da imagem televisiva é fundamental (MARTIN, 2005).  

Isso torna-se particularmente significativo no caso da publicidade social 

televisiva. Conforme já afirmamos, esse tipo de publicidade precisa de uma dose maior 

de realidade, dado o referente que comunica: as causas sociais. No entanto, a imagem 

televisiva da publicidade social não deve ser lida como a realidade mesma, uma vez que 

as escolhas feitas na filmagem contribuem para a função de positivação-implicação de 

sua linguagem. Assim, um plongé pode distorcer o objeto filmado – um menino em 

situação de rua, digamos –, exacerbando a representação do problema e, com isso, 

provocar a comiseração do público. O fato real é exaltado por meio da manipulação de 

um elemento de composição, devolvendo uma realidade aumentada. 

Uma das principais contribuições da fotografia para a linguagem audiovisual foi 

o trabalho com a luz. Ela pode ser de base, backlight (contraluz), de fundo, zenital, plongé 

e contra plongé, lateral, rasante, para mencionar apenas as mais conhecidas. A iluminação 

pode gerar múltiplos efeitos de sentido, sobretudo em relação à atmosfera que se pretende 

criar na peça publicitária e transmitir para o público. Assim, uma luz tênue pode transmitir 

a ideia de uma boate; uma luz intensa, o sol zenital; uma luz intermitente refletida no 

rosto do público, a tela do cinema ou de uma televisão e assim por diante. 

Apesar de a televisão ter definitivamente consolidado a supremacia da imagem 

junto ao público, a linguagem sonora pode e, de fato, tem muitas vezes protagonismo na 

geração de efeitos de sentido tanto quanto a linguagem visual. Pensemos apenas como 

seriam diferentes sem trilha sonora as mais emblemáticas cenas de filmes ou, ainda, 

lembremos o cinema mudo das primeiras décadas do século passado.  

A trilha sonora compõe-se de música, diálogos e efeitos sonoros, assim como de 

silêncios, que, às vezes, têm maior força expressiva do que um grito. O áudio também 
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pode ser manipulado de forma a produzir determinadas distorções como o reverse, o 

chorus, o delay, etc. Música e efeitos sonoros contribuem para a dramaturgia quando 

usados a modo de índice, de ênfase, etc. Ao apoiar a transição de tempo e espaço, a trilha 

sonora tem um papel importantíssimo no ritmo da peça. 

Embora não constitua um elemento basilar, por situar-se no próprio nível de 

composição, a montagem também gera efeitos de sentido, mediante cortes e transições 

que podem ser, efetivamente, considerados parte desses elementos de composição. 

Algumas transições baseadas em efeitos óticos são: o fade-in/out, a fusão, o congelamento 

da imagem, etc. 

No que diz respeito à ordem da história, a montagem pode ser linear ou elíptica, o 

que ocorre com a ruptura da linearidade narrativa. Nesse caso, estamos na presença de 

saltos de tempo para trás (flash-back) ou para frente (flash-forward). A montagem, ainda, 

pode ser alternada, o que acontece quando se intercalam na edição tomadas de uma ação 

paralela.  

O estilo do anúncio é determinado, dentre outras variáveis, pelo ritmo da peça, 

que se estabelece por meio da montagem. O ritmo é o compasso que na montagem se 

imprime à ação, adequando a velocidade e a duração de planos, cenas, diálogos e 

movimentos – congelamento da imagem, câmera lenta, câmera rápida, movimento 

invertido, etc. – e para o qual também contribuem, como foi destacado, os recursos 

sonoros. 

Assim, o ritmo pode ser rápido – planos numerosos e curtos –, lento – poucos 

planos de longa duração –, in crescendo – planos cada vez mais breves ou mais longos – 

ou sem uma norma fixa – com mudanças bruscas. Como aponta Bellicieri: “O 

aprendizado gradual dos códigos da sintaxe na montagem clássica possibilitou que as 

regras pudessem ser quebradas e houvesse ressignificação do conceito de narrativa e de 

montagem” (2014, s/p). 

Também contribuem para o estilo do anúncio a atmosfera, dada pelo cenário, a 

iluminação, o ritmo narrativo, o som, bem como o tom, isto é, o modo de caracterização 

de tema, personagens, situações, que pode ser chamado de caricaturesco, romântico, 

naturalista, solene, dentre outras denominações. 
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2. CONTEXTO HISTÓRICO 

 

2.1 ATIVIDADE PUBLICITÁRIA SOCIAL EM CUBA E NO BRASIL: SISTEMA, 

ESTRUTURA E CONTEXTO SOCIAL 

Diferentemente do que ocorre no Brasil, cujo sistema publicitário dá conta por 

igual de campanhas comerciais, políticas e sociais, a produção e distribuição de 

publicidade social em Cuba segue caminhos mais próximos dos da propaganda política, 

devido a que a publicidade comercial, na ilha, apresenta um cenário, no mínimo, adverso, 

em decorrência de questões de legitimidade de sua prática no sistema socialista. 

Diante dessa realidade tão díspar e com o intuito de fornecer as pistas 

fundamentais sobre as condições de produção das peças que serão analisadas 

posteriormente, a primeira parte deste capítulo aborda aspectos como os principais 

anunciantes, a agenda, as agências, as mídias e o público que integra o contexto da 

publicidade social em cada um dos países. 

Embora a abordagem que segue tenha como foco o período de 2011-2015 – recorte 

temporal do presente trabalho –, por vezes, serão necessários alguns esclarecimentos de 

caráter histórico que constituem antecedentes da situação atual, a fim de facilitar uma 

melhor compreensão, sobretudo no caso do contexto cubano.   

Além do mais, devido à carência de sistematizações sobre a prática publicitária de 

natureza social no Brasil, as considerações apresentadas na primeira parte do capítulo têm 

como base um levantamento que realizamos a partir da atuação do Brasil, no período em 

estudo, em três festivais publicitários internacionais – Festival Caracol de Plata, 

Reconhecimento Ibero-americano à Mensagem de Benefício Social (México); 

Publifestival, Festival Internacional de Publicidade Social (Espanha); e FIAP, Festival 

Ibero-americano de Publicidade (Argentina) –, bem como os finalistas e ganhadores da 

categoria Institucional do prêmio brasileiro Profissionais do Ano, da Rede Globo55.  

                                                           
55 A escolha dos prêmios pesquisados para realizar o levantamento atendeu ora ao fato de tratar-se 
especificamente de festivais de publicidade social – Caracol e Publifestival –, ora à tradição da presença 
brasileira – FIAP. Já a inclusão de Profissionais do Ano se deu pelo fato de ser uma iniciativa da Globo, 
maior rede de televisão brasileira, com alcance de 98,37% do território nacional e 99,37% da população 
(GRUPO GLOBO, 2017); por sua vez, a categoria Institucional do prêmio abrange comerciais e campanhas 
de publicidade de causa, ideia, instituição ou serviço de utilidade pública, veiculados na Globo em âmbito 
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Já a segunda divisão do capítulo oferece o cenário da segurança viária em nível 

internacional, no Brasil e em Cuba, bem como uma breve caracterização dos anunciantes 

sociais relacionados à questão do trânsito em cada país. Nessa seção, abordaremos a 

segurança viária na condição de referente dos anúncios a serem examinados. 

 

2.1.1 Principais anunciantes  

O levantamento realizado mostra que, no Brasil, o terceiro setor constituiu o 

anunciante com maior destaque no cenário discursivo da publicidade social entre 2011 e 

2015. Representantes da iniciativa privada das mais variadas áreas, por seu turno, ficaram 

em segundo lugar. Por sua vez, o setor público, notadamente o Governo Federal, seus 

ministérios e secretarias, e governos estaduais e municipais, ocupou a terceira posição: 

 

Gráfico 1: Participação por tipo de anunciante na publicidade social brasileira (2011-2015) 

Fonte: Elaboração própria com base no levantamento realizado 

Por certo, ONGs de defesa e proteção do meio ambiente e de assistência social 

encontram-se entre os principais expoentes da sociedade civil brasileira na qualidade de 

anunciantes sociais no período. É o caso da Fundação SOS Mata Atlântica, criada em 

1986 e destinada a defender os remanescentes de mata atlântica no país, que desenvolveu 

campanhas como “Xixi no banho”, contra o desperdício da água da descarga; “Vá de 

                                                           
local, regional ou nacional (GRUPO GLOBO, 2016). Para se ter uma ideia, na 37ª edição (2015), 
participaram nessa categoria 69 agências, 85 produtoras e 54 produtoras de som (G1, 2015). No 
levantamento realizado, que pode ser consultado no Anexo D, foram compilados, ao todo, 63 cases. 
Acreditamos que esse estudo possa oferecer uma aproximação ao cenário real da atividade publicitária 
social brasileira no período de 2011-2015. 
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galinha”, que incentivava a andar a pé em lugar de usar o carro para trajetos curtos, a fim 

de evitar a poluição do ar; “Veteranas de guerra”, que condecorava as árvores nativas da 

floresta que sobreviveram ao caos urbano; “Que se dane”, de reflexão sobre engajamento 

ambiental (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, s/d). Já a Associação Educacional 

e Assistencial Casa do Zezinho, fundada em 1994 como espaço de atuação para crianças 

e jovens pertencentes a famílias de baixa renda, destacou-se com filmes como “Livros” 

(2011) e “Ajuda” (2012), que convocavam as pessoas a se engajar na formação dos 

“zezinhos” ou iniciativas como “Half for Happiness” (2011), em parceria com dois 

supermercados, que convidava os clientes a dividirem com a ONG os alimentos 

comprados. Por sua vez, o GRAACC, que nasceu em 1991 com o intuito de garantir a 

crianças e adolescentes com câncer o direito de alcançar as chances de cura com qualidade 

de vida, no período, desenvolveu iniciativas como a campanha “Bald Cartoons”, na qual 

40 personagens de desenhos animados ficaram carecas para apoiarem as crianças com 

câncer no combate ao preconceito ou ações online como “Doe seu site” e “The Great 

Banner Sale” para arrecadar fundos.  

Do mesmo modo, podemos citar a Anistia Internacional, movimento global que 

realiza ações e campanhas para que os direitos humanos internacionalmente reconhecidos 

sejam respeitados e protegidos, cuja representação brasileira no período estudado 

implementou ações como “Tweet censurado” e “Spot against silence”, contra a censura 

e pela liberdade de expressão, respectivamente, e iniciativas como “The missing people 

viewer”, que substituiu rostos de pessoas no Google Street View por fotos de 

desaparecidos. 
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Figura 10: A campanha “Que se dane” (2014), da Fundação SOS Mata Atlântica, trouxe à tona a 
indiferença de uma parte da população brasileira em relação às questões ambientais56 

Fonte: FIAP 

 

                                                           
56 Texto do anúncio: “Meu nome é Laura Amaral. E, assim como você, eu sou filiada à ONG “Que Se 
Dane” desde que nasci. É a única organização que, de fato, me representa. Desde que me entendo por gente 
esta frase é o meu norte: que se dane. Ninguém tem direito de me dizer o que fazer. E eu tenho o direito de 
não me importar com nada. Exemplos? Eu tomo 3, 4 banhos por dia. E não é banhozinho. Cada um, meia 
hora no mínimo. Mais? Escovo os dentes com torneira aberta, lavo louça com água corrente e limpo a 
calçada com mangueira. Eu amo o barulho da água caindo. É minha terapia. Pra que me despencar pelo 
meio do mato atrás da cachoeira quando eu posso ter uma cachoeira dentro de casa? Os chatos não me 
entendem e repreendem. ‘Mas, Laura, a água potável vai acabar’. Adivinha minha resposta? ‘Que se dane. 
E se acabar, eu compro mais’.  
ADMITIDA EM 1989. QSD QUE SE DANE. 
Todo cidadão brasileiro é automaticamente filiado à Q.S.D. Se você não concorda, venha se desfiliar no 
Viva a Mata 2013. De 24 a 26 de maio na Marquise do Parque Ibirapuera. sosma.org.br 
SOS MATA ATLÂNTICA.” 



68 
 

A primeira metade do decênio evidenciou, igualmente, o crescente envolvimento 

do setor privado no Brasil – empresas e instituições com fins lucrativos – com as questões 

sociais do país. Dentre os anunciantes com destaque no período encontra-se a Fiat, líder 

de vendas no setor automobilístico, com duas campanhas – “Não se maquie dirigindo” 

(2014) e “Letras: alfabeto” (2015) – que abordaram um dos fatores de risco associados 

ao comportamento dos usuários do trânsito: a questão do motorista distraído; e a Pedigree, 

marca de rações para cachorros, da empresa MARS Brasil, com várias campanhas 

incentivando a adoção de cães, como parte do Programa Pedigree “Adotar é tudo de 

bom”. 

 

Figura 11: A campanha “Letras: alfabeto” (2015), da Fiat, aborda um dos fatores de risco mais 
comuns atualmente no trânsito: o texting  

Fonte: FIAP 

No país do futebol, vale destacar o impacto de ações de publicidade social 

desenvolvidas por instituições esportivas, devido ao elevado engajamento popular que 

conseguem, como as campanhas “Bandeirinha da Paz”, por uma torcida sem violência, 

da Federação Paulista de Futebol, e “Inmortal Fans”, de incentivo à doação de órgãos, 

do Sport Club Recife. 
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Mais um elemento de interesse pode ser acrescentado no que diz respeito à atuação 

de organizações da iniciativa privada como anunciantes sociais no Brasil. Trata-se do 

caso em que a mídia brasileira utiliza seus espaços destinados à inserção de publicidade 

paga para veicular gratuitamente mensagens de bem público idealizadas pelo próprio 

meio ou por instituições parceiras. Nesse sentido, destaca-se a Rede Globo que, como 

parte de seu programa de responsabilidade social, veicula de graça, nos intervalos 

comerciais, campanhas publicitárias de ONGs, sociedades médicas e entidades sociais 

diversas, além de mensagens que incluem projetos sociais próprios, como o Criança 

Esperança, e campanhas educativas que promovem a prevenção em saúde, segurança no 

trânsito, preservação ambiental e o voto consciente, entre outros (REDE GLOBO, s/d). 

Algumas das iniciativas mais recentes assinadas pela emissora têm abordado questões 

como o respeito à diversidade religiosa, à mulher e o combate ao mosquito da dengue.    

A cargo da coordenação das ações de comunicação governamental, a Secretaria 

de Comunicação Social (SECOM) é o órgão da Presidência do país responsável pela 

liberação de verbas e gerenciamento de contratos publicitários firmados pelo Governo 

Federal. Dentre seus programas, encontra-se a publicidade de utilidade pública (PUP), 

com ações “[...] que visam informar, esclarecer, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a 

população ou segmento da população para adotar comportamentos que lhe tragam 

benefícios sociais, com a finalidade de melhorar a sua qualidade de vida.” (SECOM, 

s/d)57. No gráfico seguinte pode-se observar o montante das verbas da SECOM para PUP 

durante o período em estudo: 

 

                                                           
57 BRASIL. Presidência da República. Secretaria de Comunicação Social. Ações e Programas. [S/d]. 
Disponível em: <http://www.secom.gov.br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas>. Acesso em: 15 jan. 
2017. 
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Gráfico 2: Orçamento da SECOM para publicidade de utilidade pública (2011-2015) 

Fonte: Elaboração própria a partir de SECOM (2012; 2013; 2014a; 2015) e MENEZES (2016) 

Do mesmo modo, outras pastas do Governo Federal desenvolvem iniciativas de 

publicidade social. Destacam-se, pelo seu engajamento com assuntos dessa natureza, o 

Ministério das Cidades, com múltiplas campanhas de segurança viária atreladas aos 

feriados nacionais, bem como à Semana do Trânsito, geralmente produzidas em parceria 

com os Ministérios da Justiça e dos Transportes; o Ministério do Trabalho e Previdência 

Social, com ações relacionadas ao combate ao trabalho escravo, à prevenção de acidentes 

de trabalho e ao direito ao trabalho decente; o Ministério do Meio Ambiente, com 

campanhas de reciclagem e sobre o desmatamento; e o Ministério da Saúde, com uma 

extensa lista de assuntos relacionados à prevenção em saúde58, na qual o combate à 

dengue, à zika e à febre amarela tem marcado a pauta nos últimos tempos.  

Já no âmbito estadual e local, governos e prefeituras marcam presença também 

como anunciantes sociais. À guisa de ilustração, podemos citar o exemplo do Governo 

do Estado de São Paulo que, em parceria com a Companhia de Saneamento Básico 

(Sabesp), desenvolveu várias ações semelhantes diante da crise hídrica que sofreu a região 

a partir de 2014, dentre elas o aplicativo The Playliters, para reduzir o desperdício de 

água durante o banho, como mostra a figura a seguir: 

 

                                                           
58 Campanhas desenvolvidas pelo Ministério da Saúde a partir de 2013 podem ser consultadas em: 
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/principal/campanhas-publicitarias 
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Figura 12: Apresentação do aplicativo “The Playliters”59 

Fonte: FIAP 

Igualmente, Prefeituras como a da cidade de Belo Horizonte, capital do estado de 

Minas Gerais, exibem engajamento com temas sociais e tocam em assuntos muito 

delicados, como mostra este outdoor de uma campanha assinada pelo governo municipal 

em 2011 contra o abuso sexual infantil: 

 

                                                           
59 Texto do anúncio: DESAFIO. São Paulo é a sexta cidade mais populosa do mundo e enfrenta sua pior 
seca dos últimos 84 anos. A atual crise hídrica já é a maior da história do sudeste brasileiro. Como fazer as 
pessoas se conscientizarem do desperdício de água nas horas em que mais gastam sem perceber? 
IDEIA. O app Playliters [The Playliters] cria uma playlist com suas músicas favoritas no seu smartphone 
com 5 minutos de duração, tempo máximo recomendado pela OMS, para você ouvir enquanto toma banho. 
Assim que o tempo for atingido, um alarme começa a tocar substituindo a música nas caixinhas de som. Só 
é possível parar o barulho do alarme quando a pessoa sai do chuveiro e aperta o botão na tela do celular. 
No final, veja quantos litros de água você economizou, a média de água economizada na sua cidade e 
compartilhe. 



72 
 

 

Figura 13: Peça da campanha “Fale por ela”, da Prefeitura de BH, contra o abuso sexual infantil 

Fonte: FIAP 

 

Por fim, referiremos o caso de parcerias entre entidades de distintos setores da 

sociedade. Tais colaborações podem ocorrer entre o terceiro setor e representantes da 

iniciativa privada e, ainda, entre empresas e instituições do setor público. Este último foi 

o caso da parceria entre a HEMOBA, Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia, 

e o Esporte Clube Vitória que, em 2012, desenvolveram a campanha de grande 

repercussão “Meu sangue é rubro e negro”, em referência às cores do time de futebol, que 

visava ao aumento de doações de sangue no estado. Para tanto, a equipe tirou a cor 

vermelha da camisa, que foi reaparecendo listra após listra – uma a cada jogo –, 

simbolizando o aumento do número de doações.    
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Quanto a Cuba, se atentarmos para a produção de publicidade social do período 

em estudo – e também para o anterior, aliás, desde a vitória revolucionária de 1959 –, 

constatamos que o setor público, concretizado nas instituições estatais, é que constitui o 

principal anunciante social (MORENO, 2003; BOO, 2007; TÁPANES, 2008).  

Em outras palavras, é o Estado cubano que assina, por meio das inúmeras 

instituições que compõem o vasto tecido do setor público na ilha, a maior parte da 

publicidade social que as mídias do país veiculam. Dessa forma, encontramos anunciantes 

sociais que vão desde o nível ministerial – Ministério da Educação (MINED), da Saúde 

Pública (MINSAP), da Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente (CITMA), do Trabalho e 

Previdência Social (MTSS), para mencionar apenas os mais engajados com temas de bem 

público – até a base da sociedade – o Centro de Pesquisas Marinhas da Universidade de 

Havana, por exemplo. 

Nesse sentido, tanto pelo seu histórico de atuação quanto pela sua presença nas 

mídias, um dos maiores anunciantes sociais do país, se não o maior, é o Centro Nacional 

de Promoção e Educação para a Saúde (CNPES). Criado em 1994, o órgão, pertencente 

ao MINSAP, visa “[…] contribuir a elevar la calidad de vida de la población cubana 

promoviendo estilos de vida que generen conductas saludables, así como en la 

modificación de comportamientos y factores de riesgos existentes en la población para 

prevenir enfermedades y desviaciones a la salud” (ECURED, s/d: s/p) [g.n.]60, razão pela 

qual concebe, produz e distribui materiais educativos audiovisuais e gráficos (LUNA, 

2012). 

Por outro lado, diferentemente do que ocorre no Brasil, onde o mercado vem, aos 

poucos, ganhando presença no cenário discursivo da publicidade social no país, como 

forma de concretização da sua responsabilidade social corporativa, as empresas cubanas, 

apesar de estatais, possuem uma atuação ainda limitada na qualidade de anunciantes 

sociais. Tal situação contrasta com a opinião de Martínez (2009), segundo a qual, em 

Cuba, as empresas possuem uma dupla responsabilidade social:  

 

                                                           
60 Contribuir para elevar a qualidade de vida da população cubana, promovendo estilos de vida que gerem 
condutas saudáveis, bem como a modificação de comportamentos e fatores de risco existentes na população 
para prevenir doenças e prejuízos à saúde. (Tradução nossa). 
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En una sociedad como la cubana, donde el sistema económico es del tipo 
socialista, ello significa que las empresas, independientemente de su 
actividad lucrativa, tienen una responsabilidad social implícita, pues su 
finalidad es esa: social, al crear riquezas para satisfacer a sus ciudadanos 
con productos y servicios, y financiar proyectos sociales, educativos, 
culturales (p. 148)61. 

São exceções nesse panorama os casos da União Elétrica (UNE) e a Empresa de 

Reciclagem (ERMP), com várias campanhas pela economia de energia e por uma cultura 

da reciclagem (2009-2012), respectivamente.  

 

 

Figura 14: Print de um dos anúncios da campanha “Reciclar es comenzar” (2009-2012) 

Fonte: ERMP  

 

Já fabricantes de bens de consumo com forte presença no mercado interno em 

CUC62, como Havana Club Internacional S.A. – bebidas alcoólicas –, Brascuba 

Cigarrillos S.A. – cigarros –, Habanos S.A. – charutos e cigarros –, encontram dificuldade 

para comunicar sua posição em relação a temas sociais relevantes para eles – associação 

de bebida alcoólica e direção, tabagismo –, por conta da ausência de um marco legal que 

ampare a produção e a distribuição pública de sua comunicação corporativa: 

 

Cuba adolece de un cuerpo específico, explícito, sistemático y claramente 
delimitado de normas y estructuras que regulen el conjunto de la 

                                                           
61 Em uma sociedade como a cubana, onde o sistema econômico é do tipo socialista, isso significa que as 
empresas, independentemente de sua atividade lucrativa, possuem uma responsabilidade social implícita, 
pois sua finalidade é esta: social, ao criar riquezas para satisfazer os seus cidadãos com produtos e serviços 
e financiar projetos sociais, educacionais, culturais. (Tradução nossa). 
62 CUC: Peso cubano conversível. Moeda doméstica equivalente ao dólar, cujo valor aquisitivo é de 25 
pesos cubanos (CUP). 
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comunicación pública, el campo específico de la comunicación 
mediática, o (sub)campos aún más precisos en su interior como la prensa, 
la publicidad, la propaganda, etc. A falta de una Ley General de 
Comunicación, leyes de prensa o publicidad, o un Ministerio (o 
Secretaría) específico, la responsabilidad se distribuye en encargos de 
estructuras políticas (el Partido) y administrativas (el Estado y sus 
instituciones), que no siempre se hayan expresamente delimitados y se 
expresan lo mismo en documentos con fuerza legal, que en orientaciones 
políticas, organizativas y administrativas (que no siempre toman cuerpo 
en documentos escritos).  
 
En este contexto, los marcos de “legalidad” o “legitimidad política” de 
las prácticas profesionales publicitarias […] han quedado explicitados en 
enfoques coyunturales de documentos (o intervenciones de líderes) 
políticos. (MUÑOZ, 2008, p. 213)63. 

Dessa forma, a parceria entre o setor público e o empresarial, no que diz respeito 

a questões de responsabilidade social, tão comum em outros países, não se produz na ilha, 

pelo menos em termos de publicidade social, limitando-se a manifestações pontuais de 

patrocínio e mecenato64. 

Também mais restrita, se comparada com o setor público, é a atuação do terceiro 

setor como anunciante na publicidade social cubana atual. Isso se deve ao número 

relativamente pequeno de ONGs autênticas, ou seja, com autonomia em relação ao 

Estado – instituições como a Federação de Mulheres Cubanas (FMC), a Associação 

Nacional de Pequenos Agricultores (ANAP) ou a União de Escritores e Artistas de Cuba 

(UNEAC), apresentadas pelo Estado como representantes da sociedade civil cubana, 

atuam, na verdade, como organizações políticas e de massas –, bem como ao, por vezes, 

limitado acesso à grande mídia estatal de ONGs como o centro cristão “Oscar Arnulfo 

Romero”, que acabam usando veículos de cobertura menor – cartazes, flyers, etc. – ou de 

acesso mais difícil para a população cubana – redes sociais, por exemplo – como forma 

de suporte de sua publicidade social. Já instituições de peso internacional, como a 

                                                           
63 Cuba carece de um corpo específico, explícito, sistemático e claramente delimitado de normas e estruturas 
que regulem o conjunto da comunicação pública, o campo específico da comunicação midiática ou 
(sub)campos ainda mais precisos no seu interior, como a imprensa, a publicidade, a propaganda, etc. Na 
falta de uma Lei Geral de Comunicação, leis de imprensa ou publicidade ou um Ministério (ou Secretaria) 
específico, a responsabilidade distribui-se em encargos de estruturas políticas (o Partido) e administrativas 
(o Estado e suas instituições), que nem sempre se encontram expressamente delimitados e se manifestam 
ora em documentos com teor legal, ora em orientações políticas, organizacionais e administrativas (que 
nem sempre se concretizam em documentos escritos).  
Nesse contexto, os marcos de “legalidade” ou “legitimidade política” das práticas profissionais publicitárias 
[…] têm sido explicitados em enfoques conjunturais de documentos (ou alocuções de líderes) políticos. 
(Tradução nossa). 
64 Em 2012, a empresa Havana Club Internacional S.A. tentou sem êxito desenvolver uma campanha na 
TV sobre os perigos de dirigir sob os efeitos do álcool.  
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UNICEF, ou mais próximas da direção do país, como a Fundação “Antonio Núñez 

Jiménez” da Natureza e do Homem (FANJ), têm recebido maior apoio governamental na 

veiculação de campanhas como “Para la Vida”, sobre os direitos da criança e do 

adolescente – com produção de séries de anúncios televisivos em 1993, 1994, 1998, 1999, 

2000, 2001, 2004, 2006 e 2007– e “Repite conmigo”, pela proteção do meio ambiente, 

de 2007, respectivamente. 

 

 

Figura 15: Materiais da campanha “Abre los ojos ahora” (2011) sobre a violência contra a mulher  

Fonte: Centro “Oscar Arnulfo Romero”  

 

Por outro lado, alianças entre ONGs e empresas na defesa de uma causa social, 

muito comuns mundo afora, são raras na ilha e, quando se produzem, não vão além de 

ações de patrocínio ou mecenato, repetindo a dinâmica já apontada das parcerias entre 

setor público e empresarial.  

Mais um elemento pode ser acrescentado à caracterização geral dos anunciantes 

sociais cubanos que apresentamos: refere-se ao cenário da comunicação organizacional a 

partir do qual campanhas ou peças são concebidas nas instituições cubanas que atuam 

como anunciantes sociais, sejam elas órgãos do governo, empresas ou ONGs.    

A revisão de pesquisas anteriores – particularmente Mariño (2011) – e de matérias 

da revista Espacio da Associação Cubana de Comunicadores Sociais, permitem-nos 
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apontar pelo menos três fatores que afetam, de maneira geral, a qualidade das práticas de 

comunicação institucional no contexto cubano recente, e, por conseguinte, as práticas de 

publicidade social: 

1. As ações de comunicação são concebidas de maneira isolada, como resultado de 

necessidades pontuais, muitas vezes sem fazerem parte de uma estratégia integral 

de comunicação; 

2. Há uma variabilidade no que diz respeito à instância institucional e à formação 

profissional da pessoa encarregada pela gestão dos processos comunicativos; 

3. O orçamento de comunicação é visto como gasto e não como investimento ou não 

é utilizado adequadamente. 

Soma-se a isso a impossibilidade, em alguns casos, de assinar a peça, isto é, de 

aparecer como anunciante identificado nela, devido a restrições estabelecidas pelo órgão 

superior, como ocorre com o Departamento de Trânsito (GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 

2012). De outra parte, a falta de fornecedores de pesquisas de avaliação, ou mesmo a 

pouca importância que estas recebem, faz com que as campanhas futuras não tirem 

proveito das anteriores; desse modo, costumam-se reproduzir os mesmos erros e perde-

se a oportunidade de retomar ou aperfeiçoar as experiências positivas (Ibid.).     

 

2.1.2 Agenda 

Com base no levantamento realizado, podemos afirmar que a agenda da 

publicidade social brasileira se estabelece multilateralmente, ou seja, com a participação 

de todos os setores da sociedade: público, privado e sociedade civil. Isso significa que a 

pauta desse tipo de comunicação persuasiva no Brasil baseia-se no diálogo dinâmico entre 

sociedade e publicidade, melhor dito, na interpelação constante da realidade social por 

parte dos atores da prática publicitária. Portanto, trata-se de uma agenda – e de uma 

publicidade – totalmente sincronizada com os fatos do dia a dia, responsiva e reativa. 
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Gráfico 3: Temáticas que compõem a agenda da publicidade social brasileira (2011-2015) 

Fonte: Elaboração própria, com base no levantamento realizado 

Como podemos observar no gráfico 3, durante o período em estudo, um grande 

conjunto de questões sociais – que será detalhado na sequência – ocupou o primeiro lugar 

na pauta, seguido de temáticas atreladas à prevenção em saúde, à segurança no trânsito e, 

por fim, à proteção e defesa do meio ambiente.   

Entre as questões sociais que se colocaram na primeira posição da agenda 

estiveram, por ordem de importância, a arrecadação de fundos para crianças em situação 

de rua, carentes ou de baixa renda; a adoção de cachorros; o combate a indisciplinas 

sociais como o trote e a torcida violenta; pessoas desaparecidas; o analfabetismo e a 

promoção da leitura; a censura e a liberdade de expressão; a doação de alimentos; o 

combate ao racismo; o esforço para tirar jovens do crime; a baixa autoestima feminina 

motivada pelos padrões sociais impostos; a adoção de crianças mais velhas; o combate ao 

abuso sexual infantil; a campanha do agasalho; a luta contra as drogas ilícitas. 

A temática da saúde, que ocupou o segundo lugar na pauta, se subdividiu em 

doação de órgãos; arrecadação de fundos para garantir o atendimento médico de crianças 

com câncer; doação de sangue; arrecadação de fundos para assegurar o atendimento 

médico de crianças com lábio leporino; alcoolismo; incentivo ao teste de câncer de 

próstata; prevenção de câncer de pele; recrutamento de profissionais da saúde para 

missões humanitárias; tabagismo; apoio emocional contra o suicídio. 
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42%35%
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Quanto à questão da segurança viária, foram abordados principalmente os fatores 

de risco associados ao comportamento dos usuários do trânsito, como motorista distraído, 

excesso de velocidade, ultrapassagem, uso do cinto, etc.; ciclistas abatidos; o bafômetro. 

Finalmente, o tópico ambiental apresentou subtemáticas como a economia de 

água; a poluição; o desmatamento, nessa ordem de relevância. 

Já no caso de Cuba, nos deparamos com uma outra realidade. Conforme 

apontamos no item anterior, o Partido Comunista determina os rumos da comunicação 

pública no país. No contexto de um sistema comunicativo baseado no modelo leninista 

de propaganda, cabe ao Partido desenvolver também a função de agenda setting, isto é, 

de estabelecer, por meio do seu papel regulador da comunicação pública no país, os 

grandes temas que são tratados pela mídia. 

A publicidade social cubana, por conseguinte, não escapa dessa situação. Os 

principais conteúdos veiculados já são previstos nas Diretrizes Gerais da Política de 

Programação do Instituto Cubano de Rádio e Televisão (ICRT), formulada do sistema 

estatal de meios: 

(14) Estimular la comprensión y aceptación de la existencia de la 
diversidad racial, de género, sexual y generacional. […]  
(16) Garantizar la presencia en pantalla de los temas que ayuden a nuestra 
sociedad a reflexionar sobre la honestidad, la honradez, el patriotismo, la 
solidaridad, la dignidad, el humanismo, la responsabilidad, la 
laboriosidad y la justicia como valores irrenunciables para los cubanos. 
[…]  
(36) Contribuir a la consolidación y perfeccionamiento de una cultura de 
vida que, mediante la incorporación creciente de hábitos saludables 
favorezca un desarrollo más pleno de los seres humanos y el 
mejoramiento de su calidad de vida.  
(37) Sensibilizar a los públicos con la necesidad de un crecimiento 
demográfico que se corresponda con las necesidades del país en cada 
momento del desarrollo de la construcción de nuestra sociedad. […]  
(43) Fomentar en la población conductas sociales que se caractericen por 
una educación formal que ayude a la convivencia. (ICRT, s/d, p. 6-8)65. 

                                                           
65 (14) Estimular a compreensão e aceitação da existência da diversidade racial, de gênero, sexual e 
geracional. [...] (16) Garantir a presença na tela dos temas que ajudem nossa sociedade a refletir sobre a 
honestidade, a honradez, o patriotismo, a solidariedade, a dignidade, o humanismo, a responsabilidade, a 
laboriosidade e a justiça como valores irrenunciáveis para os cubanos. [...] (36) Contribuir para a 
consolidação e aperfeiçoamento de uma cultura de vida que, por meio da incorporação crescente de hábitos 
saudáveis favoreça um desenvolvimento mais pleno dos seres humanos e a melhora de sua qualidade de 
vida. (37) Sensibilizar o público sobre a necessidade de um crescimento demográfico de acordo com as 
necessidades do país a cada momento do desenvolvimento da construção de nossa sociedade. [...] (43) 
Fomentar na população condutas sociais caracterizadas por uma educação formal que colabore para a 
convivência. (Tradução nossa). 
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Com base nessas Diretrizes, é possível perceber que a agenda da publicidade 

social cubana é estabelecida a partir de temas-tipo como a prevenção e promoção da 

saúde, a proteção do meio ambiente e a educação formal e cívica. 

A cada ano esses grandes temas são subdivididos em tópicos específicos, de 

acordo com a situação do momento, por meio de Planos Temáticos elaborados pelo 

Departamento Ideológico do Comitê Central do Partido e a Divisão de Promoções e 

Mensagens (DPM), instância do ICRT que concentra, na sua maioria, a produção da 

publicidade social cubana – e que será abordada mais detalhadamente no próximo item 

deste capítulo.  

No caso do tema saúde, o Plano Temático de 2012 elenca uma ampla diversidade 

de tópicos: a luta contra o mosquito Aedes Aegypti; a prevenção do HIV/AIDS e outras 

DST; o consumo de “substâncias ilícitas” (drogas); o tabagismo; o alcoolismo; o preparo, 

manuseio e venda de alimentos; o aleitamento materno; a nutrição; as doenças de 

transmissão digestiva; as doenças respiratórias agudas; o Programa de Atendimento 

Materno-infantil (PAMI); o câncer; a medicina natural e tradicional; os acidentes 

vasculares cerebrais; a hipertensão arterial, etc. Por outro lado, quanto ao tema do meio 

ambiente, o Plano prevê tópicos como a agroecologia e o cuidado da cidade. 

Dado que esses Planos não apenas abordam temas de conteúdo social, mas 

também de ordem político-ideológica, observa-se uma tendência a compreender 

determinadas temáticas de bem público, especificamente as que consideramos de 

educação formal e cívica, como parte daquelas chamadas de “orientação político-

ideológica”. É o caso de tópicos como os preconceitos e a discriminação, a orientação 

vocacional para as profissões, a aceitação da diversidade, a formação e desenvolvimento 

de valores, os relacionados ao uso adequado da língua espanhola, dentre outros. 

Em suma, por ser construída a partir de grandes temas que sofrem apenas 

pequenas alterações anualmente, é possível afirmar que a agenda da publicidade social 

cubana apresenta um caráter cíclico (GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 2012). Isso pode 

constituir um handicap significativo em relação a um contexto social em mudança, como 

vem ocorrendo com a sociedade cubana desde 2011 com o advento do processo de 

reforma socioeconômica impulsionado pelo presidente Raúl Castro. Tais reformas não 

possuem um correlato na reformulação dos Planos Temáticos nem no estabelecimento de 
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prioridades distintas para os conteúdos temáticos de bem público durante o período 2011-

2015 (ROCA, 2015) [entrevista]. 

 

2.1.3 Agências e/ou fornecedores 

Um levantamento realizado em 2014 pela FENAPRO, Federação Nacional das 

Agências de Propaganda, contabilizou 17.401 agências publicitárias no Brasil, sendo 40% 

localizadas no interior, isto é, fora das grandes capitais (URSINI, 2014). A distribuição 

nacional, contudo, não apresenta um equilíbrio, uma vez que grande parte dessas 

empresas se concentra nas regiões Sudeste e Sul, notadamente nos estados de São Paulo 

(8.543), Minas Gerais (1.386), Rio Grande do Sul (1.232) e Rio de Janeiro (1.044). 

Segundo levantamento anual do IBOPE, a filial brasileira da estadunidense Young 

& Rubicam liderou o ranking das cinquenta maiores agências de publicidade no Brasil 

em termos de investimentos recebidos, no período em estudo, com uma média anual de 

quase 7 bilhões. Nesse sentido, merecem destaque a nacional AlmapBBDO, que caiu da 

segunda posição (2011, 2012) para a quinta (2014, 2015), com um montante de pouco 

mais de 3 bilhões em média, e a filial brasileira da Ogilvy & Mather, que passou do 

terceiro lugar (2011, 2012, 2013) para o segundo (2014, 2015), com um investimento que 

foi de 2,5 para quase 4 bilhões. Com presença constante no período em estudo, embora 

ocupando distintas posições, como mostra a tabela a seguir, aparecem no quadro das dez 

maiores agências a WMcCann, entre a terceira e quinta posição, e a Africa, que foi do 

oitavo lugar (2011) para o terceiro (2015). 
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 2011 2012 2013 2014 2015 
1 Young & 

Rubicam 
6.166.240.000 
 

Young & 
Rubicam 
5.542.044.000  

Young & 
Rubicam 
7.397.091.000  

Young & 
Rubicam 
7.592.568.000 

Young & 
Rubicam 
7.022.245.000 

2 AlmapBBDO 
2.784.773.000 
 

AlmapBBDO  
2.704.898.000 

Borghi/Lowe 
3.708.665.000 
 
 

Ogilvy & 
Mather Brasil 
3.906.843.000 

Ogilvy & 
Mather Brasil 
3.820.652.000 

3 Ogilvy & 
Mather Brasil 
2.630.036.000 
 

Ogilvy & 
Mather Brasil 
2.542.025.000  

Ogilvy & 
Mather Brasil 
3.567.548.000  

WMcCann 
3.879.784.000 

Africa 
3.507.865.000 

4 JWT  
2.359.939.000 
 

WMcCann 
2.520.853.000 

AlmapBBDO 
3.384.046.000 
 

Borghi/Lowe 
3.451.868.000 
 

WMcCann 
3.502.086.000 

5 WMcCann 
2.284.656.000 
 

Borghi Lowe 
1.964.426.000 

WMcCann 
3.199.117.000 
 

AlmapBBDO 
3.449.138.000 
 

AlmapBBDO 
3.444.893.000 

6 Euro RSCG 
Brasil 
2.245.958.000 
 

JWT 
1.818.413.000 

Publicis Brasil 
2.562.652.000 
 

Havas 
Worldwide 
2.932.759.000 
 

Leo Burnett 
Tailor Made 
3.231.056.000 

7 Borghierh 
Lowe 
1.943.703.000 
 

Giovanni + 
Draftfcb 
1.670.019.000 

Africa 
2.308.283.000 
 

Africa  
2.751.795.000 
 

Havas 
Worldwide  
2.825.379.000 

8 Africa  
1.811.320.000 
 

DM9 DDB  
1.654.884.000 

JWT 
2.251.883.000 
 

JWT  
2.654.700.000 
 

Mullen Lowe 
Brasil  
2.695.074.000 
 

9 Neogama 
1.791.391.000 
 

Africa 
1.551.855.000 

Havas 
Worldwide 
2.243.472.000 
 

Publicis Brasil 
2.405.601.000 
 

Publicis Brasil 
2.591.769.000 

10 Publicis PBC 
Comunicação 
1.768.703.000 

Grupo PPR 
1.530.715.000 

F/Nazca 
Saatchi & 
Saatchi 
2.161.473.000 
 

Leo Burnett 
Tailor Made 
2.371.174.000 
 

DM9 DDB  
2.461.408.000 
 

Tabela 1: As 10 maiores agências de publicidade no Brasil (2011-2015) segundo o IBOPE 

Fonte: Elaboração própria a partir de ZAGHI, 2012; NUNES, 2013; PORTUGAL, 2014; BARBOSA, 
2015; PROPMARK, 2016 

 

Igualmente, no período em estudo, duas agências brasileiras conquistaram o título 

de agência do ano no Festival de Cannes. Trata-se da AlmapBBDO, que recebeu o prêmio 

em 2011, e da Ogilvy & Mather Brasil, que foi premiada em 2013 (GRUPO ESTADO, 

2015). 
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O levantamento que realizamos mostrou quais agências se destacaram no período 

2011-2015 por terem desenvolvido ações, peças e/ou campanhas de publicidade social. 

Dividem o primeiro lugar AlmapBBDO, Leo Burnett Tailor Made e Ogilvy & Mather 

Brasil. F/Nazca Saatchi & Saatchi completa o quadro. 

Primeira agência totalmente brasileira, a Almap – que assumiu o sufixo BBDO a 

partir de sua associação em 1988 a essa rede de agências do grupo Omnicom –, no período 

em estudo, desenvolveu iniciativas para a Casa do Zezinho – “Os Ringtônicos” (2011), 

“Livros” (2011), “Half for Happiness”(2012) e “Ajuda” (2012) –; o Instituto Igarapé – 

“The War on Drugo” (2015) –; o Ministério das Cidades – “Comandos” (2011) –; e a 

Pedigree – “Cachorro” (2014) e “Um cachorro muda o que pensam sobre você” (2015). 

Já a Leo Burnett Tailor Made se destacou no primeiro quinquênio da década com 

ações como o enterro do Bentley (2014), para a Associação Brasileira de Transplante de 

Órgãos; a campanha “Real suicides notes” (2015), para o Centro de Valorização da Vida; 

as peças “Não se maquie dirigindo” (2014) e “Letras: alfabeto” (2015), para a FIAT; a 

campanha “Meu sangue é rubro e negro” (2013), para o Esporte Clube Vitória em parceria 

com a HEMOBA; e iniciativas como “Batom” (2013) e “Continue macaco” (2014), para 

a ONG Operação Sorriso. 

Quanto à filial brasileira da Ogilvy & Mather, nos cinco anos que estudamos, 

desenvolveu vários trabalhos para o GRAACC – “Doe seu site” (2011), “The Great 

Banner Sale” (2012) e “Bald Cartoons” (2013) –; Médicos sem Fronteiras – “Headline 

fade” (2014) –; a Sol de Janeiro – “Tattoo skin cancer check” (2015) –; o Sport Club 

Recife – “Inmortal fans” (2014) –; e a Unilever – “Real beauty sketches” (2013). 

Por fim, a F/Nazca Saatchi & Saatchi desenvolveu várias iniciativas de 

publicidade social como “Xixi no banho” (2011), “Vá de galinha” (2011), “Veteranas de 

guerra” (2013) e “Que se dane” (2014), para a ONG ambientalista SOS Mata Atlântica; 

“Olhos” (2014), para a Associação Pan-americana de Bancos de Olhos; e “Virou.gr - 

encurtador de links” (2012), para o Carrefour. 

Além das agências, dentre os distintos tipos de fornecedores de serviços que 

contribuem para a indústria publicitária brasileira, interessa-nos, em especial, abordar 

brevemente o caso dos provedores de pesquisa de mercado. Nesse sentido, a Associação 

Brasileira de Empresas de Pesquisa, ABAP, reúne mais de uma centena de afiliados 
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presentes em todas as regiões do país: Norte (3), Sul (15), Sudeste (106), Nordeste (12) e 

Centro-Oeste (11) (ABAP, s/d). A companhia brasileira IBOPE e grupos globais como 

Nielsen, Ipsos, GfK, TNS RI, Millward Brown e Synovate respondem por cerca de 75% 

do mercado brasileiro de pesquisa de mercado (MATTOS; PUOLI, s/d). 

Vale salientar o caso do IBOPE, outrora Instituto Brasileiro de Opinião Pública, 

atualmente Kantar IBOPE Media / IBOPE Inteligência, por tratar-se da primeira empresa 

do mundo a oferecer o serviço de medição de audiência de televisão em tempo real, bem 

como pelo fato de constituir uma exceção se comparado a outras empresas brasileiras do 

tipo que foram adquiridas por grupos globais a partir da década de 1990. O IBOPE, 

entretanto, acabou expandindo suas atividades para fora das fronteiras do país – está 

presente em 15 países do continente americano –, se caracterizando como multinacional 

brasileira de pesquisa de mercado (Ibid.). 

Ao contrário do que acontece no Brasil, as pouquíssimas agências publicitárias 

existentes em Cuba – seis nominalmente, mas apenas duas atuam como tal – não 

desenvolvem campanhas de publicidade social66. Essa função é realizada pela DPM, bem 

como por designers e realizadores audiovisuais freelancers chamados de “criativos 

independentes”67.  

                                                           
66 As 200 agências publicitárias que existiam antes da vitória revolucionária de 1959 somente davam conta 
de questões comerciais. Em 1960, foi criada a  Intercomunicaciones, no intuito de desenvolver campanhas 
estatais de educação e saúde pública (MUÑOZ 2008). No entanto, seria o Consolidado de Publicidad, que 
paradoxalmente surgira para satisfazer demandas de comunicação comercial logo após a vitória da 
revolução, que conceberia e implementaria, em 1961, a célebre Campanha de Alfabetização, de conteúdo 
social, mas de objetivos fundamentalmente políticos – desde então as conquistas na educação e na saúde 
têm sido usadas como argumento da propaganda do regime (GONZÁLEZ QUESADA, 2016). A 
experiência de 24 horas sem comerciais, liderada por Ernesto (Che) Guevara, em 22 de fevereiro de 1961, 
daria a estocada final no já agonizante setor publicitário – grande parte dos donos de agências e mídias, 
executivos de contas, redatores e fotógrafos haviam abandonado o país após a nacionalização das empresas. 
Trinta anos depois, a crise socioeconômica, gerada na ilha por conta da queda do comunismo no Leste 
Europeu, levou à reanimação do negócio publicitário por meio do investimento de capital estrangeiro. 
Como resultado, no final da década de 1990, vários ministérios possuíam sua própria in-house agency, 
direcionadas para questões comerciais. Posteriormente, a decisão dos dirigentes do país de cortar as verbas 
de comunicação das empresas estatais produziu, entre 2004 e 2005, o desaparecimento/fusão/transformação 
dessas agências, que de 18 (CPI, 2000) caíram para seis na atualidade – duas full-service e quatro produtoras 
(MARTÍNEZ, 2010).  
67 Entendemos por freelancer ou criativo independente, a partir de uma noção desenvolvida por Leiva 
(2006), o microempreendedor cubano que se dedica à busca de soluções de comunicação (áudio)visual para 
as solicitações dos seus clientes – as organizações – de forma independente, isto é, sob o amparo de 
representações legais que se encarregam de fazer com que seus contratos sejam cumpridos, portanto não se 
trata de funcionários de instituições estatais. Mais especificamente, nos referimos a um número 
considerável de realizadores audiovisuais de diversas procedências – Instituto Superior de Design 
Industrial, Faculdade de Mídia Audiovisual do Instituto Superior das Artes, Escola Internacional de Cinema 
e Televisão de San Antonio de los Baños, de formação empírica, etc. 
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Segundo a Política de Programação do ICRT, cabe à DPM a elaboração de “[…] 

productos de un alto rigor estético en los presupuestos conceptuales, en los contenidos, 

en el uso de los códigos de comunicación, y en el diseño y manejo del discurso 

audiovisual” (ICRT, s/d, p. 11)68, atendendo ao propósito “[…] de dirigir la acción 

principal de los contenidos hacia la orientación ideológica, política y de bien público […]; 

consolidando o modificando percepciones, ideas, gustos, sentimientos, hábitos, actitudes 

y conductas en los diferentes segmentos de la población” (Ibid.)69. 

Desde a sua reestruturação em 2005, a DPM se divide em cinco áreas: (1) 

promoção de programas, a cargo da produção de atrações que divulgam a grade de 

programação ou mostram os bastidores da TV; (2) realização, que se encarrega das 

chamadas “autopromoções”, isto é, anúncios sobre os programas transmitidos nos canais 

nacionais; (3) programação, em que se concebem e produzem as campanhas 

institucionais, de promoção cultural, sociais ou políticas que serão veiculadas na TV; (4) 

câmbio, responsável pela montagem dos intervalos entre os programas e, portanto, por 

decidir horário, dia, canal e frequência de veiculação para cada anúncio; e (5) validação, 

que deve testar campanhas em projeto e em andamento (RECIO et al., 2010).     

Funcionários da DPM utilizam, inexatamente, o termo “campanha” para nomear, 

na prática “[…] una serie de spots de una determinada cantidad que abordan, de un tema, 

determinadas situaciones y se trata de que entre ellos haya una concatenación en este tipo 

de aspectos: tratamiento visual, gráfico, slogan” (ROCA, 2015) [entrevista]70. 

Órgãos do governo, empresas ou ONGs podem solicitar uma “campanha” junto à 

DPM ou podem recorrer a ela simplesmente para pedir a inserção de anúncios já 

realizados. É nesse caso que entram em jogo os criativos independentes, pois as 

instituições podem contratar as peças junto a esses profissionais, que surgiram em meados 

da década de 1990, quando, fruto da crise econômica, o país passou a fomentar o 

desenvolvimento de microempreendedores. Representados legalmente por entidades 

como a Associação Cubana de Comunicadores Sociais, os criativos independentes vieram 

                                                           
68 Produtos com alto rigor estético nos seus pressupostos conceituais, nos conteúdos, no uso dos códigos da 
comunicação e no emprego do discurso audiovisual. (Tradução nossa). 
69 De direcionar a atuação principal dos conteúdos para a orientação ideológica, política e de bem público 
[...]; consolidando ou modificando percepções, ideias, gostos, sentimentos, hábitos, atitudes e condutas nos 
diferentes segmentos da população. (Tradução nossa). 
70 Uma série de anúncios televisivos, de quantidade variável, que abordam determinadas situações de um 
tema e entre os quais se tenta que exista uma coesão em aspectos como visualidade, design gráfico, slogan, 
etc. (Tradução nossa). 
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a ocupar o nicho de mercado que se gerou pelo desaparecimento das agências publicitárias 

em 2004-2005. 

A formação insuficiente e a escassa remuneração dos realizadores da DPM, bem 

como as rotinas produtivas da Divisão, com prazos curtos e focadas na produção, que 

acabam descuidando de processos importantíssimos como a pesquisa, contrastam com 

deadlines mais longos e pagamentos em CUC no caso dos freelancers, questões que 

facilitam e estimulam o seu trabalho. Como resultado, as peças da DPM e as dos criativos 

independentes costumam apresentar qualidades díspares.   

 

2.1.4 Mídias  

A Agência Nacional de Telecomunicações, ANATEL, contabiliza 21.950 canais 

de televisão no Brasil, sendo 97,82% de finalidade comercial (ANATEL, s/d)71. Dentre 

as principais redes de televisão, em termos de população atingida, encontram-se a TV 

Gazeta, RecordTV, Band, Vida, RedeTV!, TV Canção Nova, SBT, Globo, Record News 

e TV Aparecida, detentoras, ao mesmo tempo, das principais emissoras de TV aberta no 

país (Ibid.).  

Por outro lado, dentre as principais operadoras de TV paga – assinada por 27,37% 

dos domicílios brasileiros (ANATEL, 2017) –, temos os grupos econômicos ALGAR 

(CTBC TELECOM), BLUE, CABO, NOSSATV, OI, SKY/AT&T, TELECOM 

AMERICAS e TELEFÔNICA (Ibid.). 

Constata-se que 95% da população assiste à televisão, fato que a torna o meio de 

comunicação mais consumido pelos brasileiros, que, em média, passam 4 horas e 31 

minutos por dia expostos ao televisor, de segunda a sexta-feira, e 4 horas e 14 minutos 

nos finais de semana (SECOM, 2014a). 

Segundo colocado na preferência midiática do país, o rádio no Brasil totaliza 

9.610 emissoras, sendo 63,74% de finalidade comercial (ANATEL, s/d). Dentre as redes 

mais populares encontram-se Antena 1, Bandeirantes, Band FM, CBN, Globo, Jovem 

Pan, RCR, SomZoom Sat e Transamérica. 

                                                           
71 BRASIL. Agência Nacional de Telecomunicações. Canais de Radiodifusão. [S/d]. Disponível em: 
<http://sistemas.anatel.gov.br/se/public/view/b/srd.php>. Acesso em 20 jan. 2017. 
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Praticamente a metade dos brasileiros, 48%, usa internet (SECOM, 2014a). O 

serviço de banda larga fixa está presente em 38,7% dos lares (ANATEL, 2017), mas vale 

assinalar que, segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia 2015, o uso de aparelhos celulares 

como forma de acesso à internet já compete com o uso de computadores ou notebooks 

empregados com esse fim – 66% contra 71% (SECOM, 2014a). Isso se explica pelo 

engajamento dos brasileiros com as redes sociais – principalmente Facebook, WhatsApp 

e YouTube –, cujo acesso representa 92% do consumo de internet (Ibid.). 

Quase 200 jornais e mesmo número de revistas fazem parte do setor da mídia 

impressa brasileira. Segundo a Associação Nacional de Jornais, os dez maiores veículos 

de circulação paga no país, em termos de média de circulação da versão impressa, são: 

Super Notícia (MG), O Globo (RJ), Folha de S. Paulo (SP), O Estado de S. Paulo (SP), 

Daqui (GO), Zero Hora (RS), Diário Gaúcho (RS), Extra (RJ), Correio do Povo (RS) e 

Meia Hora (RJ) (ANJ, 2015). Já as dez revistas pagas com maior circulação, conforme a 

Associação Nacional de Editores de Revistas, são: Veja, Cláudia, Época, 

Superinteressante, IstoÉ, Nova Escola, Veja São Paulo, Caras, Quatro Rodas e Seleções 

do Reader’s Digest (ANER, 2015).   

Quanto ao consumo desses meios, temos que 21% dos brasileiros leem jornais ao 

menos uma vez por semana e 13%, revistas. Em ambos os casos, as versões impressas 

são mais lidas do que as versões digitais (SECOM, 2014a). 

No que se refere ao cinema, existem pouco mais de 3.000 salas espalhadas pelo 

país (OCA, 2017). Segundo o Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual, os 

dez maiores circuitos exibidores, em termos de soma total de salas, são: Cinemark (611), 

Cinépolis (359), Kinoplex (198), Araújo (144), Cinesystem (136), UCI (108), Moviecom 

(104), Arcoplex (85), Cineflix (78) e Sercla (70) (Ibid.). 

Completa esse panorama dos veículos publicitários disponíveis no Brasil a mídia 

exterior. De acordo com a Federação Nacional de Publicidade Exterior são, ao todo, trinta 

tipologias – entre diversos formatos de outdoor e mobiliário urbano – usadas no país 

(FENAPEX, s/d). Vale salientar que a colocação de publicidade exterior no Brasil é 

regulada por legislações federais, estaduais e, inclusive, municipais, sendo este último o 

caso da cidade de São Paulo e a Lei nº 14.223, mais conhecida como Lei Cidade Limpa, 

que visa à diminuição da poluição visual na capital paulista.   
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Em relação ao investimento publicitário em mídias, a televisão se impõe como o 

meio com maior investimento, tanto como suporte específico – notadamente a TV aberta 

– quanto na condição de share – TV aberta + TV por assinatura + TV merchandising –, 

como se pode observar na tabela 2. Isso se explica pela preferência do meio junto à 

audiência e pela ampla cobertura do mercado nacional que possui, como já foi destacado. 

 

Meio 
2011 2012 2013 2014 2015 

R$ 000 % R$ 000 % R$ 000 % R$ 000 % R$ 000 % 

TV aberta 46.377.452 53 51.279.565 54 59.556.314 53 67.521.664 56 69.961.861 53 

Jornal 17.252.924 20 16.744.650 18 18.488.094 16 17.959.623 15 16.851.771 13 

TV assinatura 7.466.360 8 7.978.162 8 8.670.630 8 11.420.865 9 15.064.924 11 

Display 
(veículos 
online) 

- - - - - - - - 8.724.182 7 

TV 
merchandising 

- - - - 5.905.761 5 6.399.036 5 6.945.328 5 

Revista 7.259.054 8 7.245.711 8 6.938.720 6 6.235.699 5 5.386.908 4 

Internet 5.393.712 6 6.538.399 7 7.306.734 6 5.248.212 4 - - 

Rádio 3.659.343 4 4.196.958 4 4.718.136 4 5.088.941 4 5.173.378 4 

Search (sites 
de busca) 

- - - - - - - - 1.640.247 1 

OOH 
(mobiliário 
urbano e 
outdoor) 

568.077 1 605.623 1 643.077 1 735.702 1 1.585.447 1 

Cinema 341.723 0 313.308 0 377.188 0 530.434 0 725.564 1 

Tabela 2: Investimento publicitário em mídia no Brasil (2011-2015) segundo o IBOPE  

Fonte: Elaboração própria a partir de IBOPE MEDIA (2012; 2014) e KANTAR IBOPE MEDIA (2015; 

2016) 

 

As tendências apresentadas na tabela anterior parecem espelhar-se no caso 

específico da publicidade social brasileira durante o período em estudo. Com efeito, como 

se pode observar no gráfico a seguir, de acordo com o levantamento que realizamos, 24% 

dos cases levantados tiveram a TV como veículo, 19% a mídia impressa, 14% as redes 
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sociais e 11% a internet – 13%, no entanto, correspondeu à mídia não convencional, 

suporte que não foi considerado pelos estudos do IBOPE.     

 

 

Gráfico 4: Mídias usadas como suporte da publicidade social brasileira (2011-2015) 

Fonte: Elaboração própria com base no levantamento realizado 

 

Cuba, por sua vez, possui três jornais de cobertura nacional – Granma, órgão do 

Comitê Central do Partido; Juventud Rebelde, jornal da juventude cubana; Trabajadores, 

órgão da Central de Trabalhadores de Cuba – e 15 provinciais; cinco canais de televisão 

nacionais – Cubavisión, Telerebelde, Canal Educativo 1 e 2 e Multivisión –, um 

internacional – Cubavisión Internacional – e 15 provinciais; e sete emissoras de rádio 

nacionais, uma internacional, 18 provinciais e 28 municipais (ECURED, s/d, s/p). 

A Constituição da República (2002), no seu artigo 53, estabelece que “[…] la 

prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión masiva son de propiedad 

estatal o social y no pueden ser objeto, en ningún caso de propiedad privada, lo que 

asegura su uso al servicio exclusivo del pueblo trabajador y del interés de la sociedad”72. 

Isso significa, por um lado, que as mídias no país são financiadas mediante subvenções 

do Estado e, por outro, que a sua natureza de “serviço público” (ICRT, s/d) deve ser 

                                                           
72 A imprensa, o rádio, a televisão, o cinema e outros meios de difusão massiva são de propriedade estatal 
ou social e não podem ser objeto, em caso algum, de propriedade privada, o que assegura o seu uso a serviço 
exclusivo do povo trabalhador e do interesse da sociedade. (Tradução nossa). 
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compreendida no sentido de uma confluência de interesses do “povo”, do Estado e do 

Partido. 

O raciocínio anterior explica o motivo da inexistência de publicidade comercial 

na grande mídia estatal cubana73, como, de fato, constata-se na Política de Programação 

do ICRT: “En ningún caso se efectuará Publicidad Comercial que incite al consumismo, 

ni acciones publicitarias que contradigan los postulados de la política de programación y 

del código de ética [del ICRT], ni que violen los principios y lineamientos del Partido, 

del Gobierno y del Estado Cubano.” (ICRT, s/d, p. 11)74. 

Como havíamos apontado, a DPM não apenas funciona como idealizadora e 

produtora de anúncios de caráter institucional, de promoção cultural, de conteúdo social 

e político, mas também se encarrega de conceber a “programação de câmbio”, isto é, a 

montagem dos intervalos entre programas a partir dessas peças.  

Geralmente, a determinação do dia, horário, canal, frequência e período de 

veiculação do anúncio carece de intencionalidade, pois a área de câmbio leva em 

consideração apenas a duração da peça, de modo que se ajuste ao tempo do intervalo, 

portanto não há uma estratégia de inserção como tal. Muitas vezes, o responsável por essa 

situação é o próprio anunciante: “[…] lo más común es que la persona que trae el spot, y 

debe representar los intereses de la institución, no tenga idea de a qué público se dirige, 

qué espacios de la programación consume ese público y por tanto dónde y por cuánto 

tiempo se debería colocar el spot.” (ROCA, 2015) [entrevista]75.  

 

  

                                                           
73 Há duas exceções: por uma parte, Cubavisión Internacional, o canal de televisão para o exterior, fundado 
em 1986, que transmite para as Américas (desde 2003), Europa e África (2005) e Ásia e Oceania (2007); 
por outra, Radio Taíno, emissora criada em 1985, que, desde 1994, por conta da crise econômica, passou a 
produzir e veicular publicidade comercial, a princípio para o turista de passagem e diplomatas, profissionais 
e empresários estrangeiros que moram e trabalham na ilha, mas cuja audiência real é da população cubana. 
74 Em hipótese alguma será realizada Publicidade Comercial que incite ao consumismo, nem ações 
publicitárias que contradigam os postulados da política de programação e do código de ética [do ICRT], 
nem que violem os princípios e diretrizes do Partido, Governo e Estado Cubano. (Tradução nossa). 
75 O mais comum é que a pessoa que traz a peça, e que deve representar os interesses da instituição, não 
faça ideia de qual é o público-alvo, quais programas esse público consome e, portanto, onde e por quanto 
tempo essa peça deveria ser inserida. (Tradução nossa). 
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2.1.5 Público 

A verificação da intensidade e potência das campanhas publicitárias junto à 

audiência é prática corriqueira no Brasil, uma vez que se considera imprescindível fechar, 

por meio da avaliação, o ciclo das ações implementadas.  

As múltiplas empresas de pesquisa de mercado presentes no país oferecem 

soluções nesse sentido, com base em métricas de cada campanha, tais como GRP (Gross 

Rating Point), BRP (Behavior Rating Point), alcance, frequência, impacto no 

comportamento por target, ROI (Return on Investment), etc. 

A publicidade social brasileira beneficia-se da situação anterior, fato que nos 

permite conhecer a resposta do público diante desse tipo de comunicação persuasiva. Com 

o intuito de ilustrar tal recepção, serão apresentados, a seguir, os principais resultados dos 

cases mais premiados encontrados no levantamento que realizamos.   

“Xixi no banho” (2011) estimulava os brasileiros a assumirem essa prática típica 

das crianças, de forma a evitar o desperdício da água de uma descarga por dia, que, em 

um ano, pode totalizar 4.380 litros. Concebida pela F/Nazca Saatchi & Saatchi para a 

Fundação SOS Mata Atlântica, a bem-humorada campanha gerou mídia espontânea no 

Brasil e no exterior, conseguindo um retorno de mais de US$ 20.5 milhões, com zero 

investimento, bem como 18.5 bilhões de litros de água salvos no país, segundo o vídeo-

case da ação.    

“Real Beauty Sketches” (2013) foi uma experiência idealizada pela Ogilvy Brasil 

para a Unilever na qual um desenhista treinado pelo FBI esboçou algumas mulheres, 

primeiro de acordo com a descrição de si mesmas que elas forneceram a ele, sem vê-las. 

Logo após, as desenhou segundo as descrições de estranhos que as tinham conhecido 

momentos antes. Por fim, mostraram para as mulheres ambos os desenhos, cujas 

diferenças trouxeram à tona a baixa autoestima das mulheres desenhadas, como 

consequência dos padrões de beleza socialmente impostos. A experiência gerou um filme 

que, após lançado nas redes sociais, provocou uma discussão global. Ficou tão popular e 

compartilhado em redes sociais que rapidamente esteve nas manchetes das mídias do 

mundo todo. Segundo o vídeo-case da campanha, o filme obteve 155 milhões de 

visualizações no YouTube, tornando-se o anúncio viral mais visualizado e o terceiro mais 
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compartilhado na história. Gerou 4.6 bilhões de impressões globais. Além do mais, 

colocou a beleza real na pauta das conversações em nível mundial.  

“Bald cartoons” (2015) foi uma iniciativa criada pela Ogilvy Brasil para o 

GRAAC, com o intuito de combater o preconceito que crianças com câncer enfrentam ao 

ficarem carecas. Mais de 40 personagens de desenhos animados rasparam a cabeça pela 

causa e conteúdos exclusivos foram transmitidos na TV e nos jornais. Como resultado, 

de acordo com o vídeo-case da ação, 230 milhões de pessoas foram impactadas e 91% 

dos brasileiros nas redes sociais entraram na campanha.     

#somostodosmacacos / #weareallmonkeys (2014) foi a hashtag que identificou 

uma das campanhas brasileiras de publicidade social mais polêmicas dos últimos tempos, 

justamente por tratar-se de uma ação publicitária planejada em detalhe e não de um fato 

espontâneo, como muitos acreditaram no início. A iniciativa, idealizada pela agência 

Loducca para o jogador de futebol Neymar Jr., visou ao combate contra o racismo e teve 

como gatilho um suposto ataque racista contra o jogador Daniel Alves. A banana jogada 

ao futebolista durante uma partida virou símbolo da campanha ao lembrar que todos 

somos iguais, já que compartilhamos o mesmo ancestral: o macaco. O apoio nas redes 

sociais foi imediato, engajando inclusive figuras públicas da época, como a presidente do 

Brasil, o primeiro ministro italiano, a seleção brasileira de futebol e centenas de 

celebridades internacionais. Conforme o vídeo-case da ação, em apenas uma semana, 

registraram-se 1.5 milhões de interações em um único post no Facebook do Neymar Jr. e 

mais de 16 milhões de menções em diferentes páginas da internet. A mídia espontânea 

gerada representou $49.5 milhões de dólares. 

Os exemplos anteriores ilustram o amplo engajamento dos brasileiros com as 

questões levantadas pela publicidade social no país e, particularmente, o papel das redes 

sociais nesse sentido. Por um lado, a publicidade social no Brasil atua sobre a base de 

certa predisposição favorável do público a se engajar com problemas sociais, como prova 

a tradição de voluntariado no país; por outro, beneficia-se da existência de canais que 

possibilitam o engajamento, como as redes sociais, mas também outros disponibilizados 

pelos próprios anunciantes. 

No caso de Cuba, atualmente não existem pesquisas recentes que mostrem, em 

geral, como é recebida a publicidade social pela população do país nem sequer o impacto 
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de determinadas campanhas ou anúncios. Tudo indica que essa situação ultrapassa o 

período que estudamos (2011-2015), pois, em 2012, já havia três anos que o ICRT não 

solicitava nenhum estudo sobre o tema ao seu Centro de Pesquisas Sociais (CIS) 

(GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 2012). 

Talvez, o último caso documentado a esse respeito seja a avaliação de “Para la 

Vida”. Como dissemos, o programa, uma parceria entre o ICRT, o MINED e a UNICEF, 

com nove séries de spots entre 1993 e 2007, abordou temáticas ligadas aos direitos das 

crianças e adolescentes. As três primeiras séries (1993, 1994 e 1998) – slices of life 

vividos por artistas da televisão muito populares na época, com roteiro e direção de 

realizadores de novelas de grande experiência –, em particular, constituíram um sucesso 

nunca mais registrado. De fato, a pesquisa desenvolvida pelo CIS constatou altos níveis 

de lembrança espontânea, bem como a identificação do público com os temas abordados, 

que foram avaliados como reais, verossímeis e atuais, além de uma elevada qualidade de 

realização, com destaque para a trilha sonora (DPNJ-TVC, 2008). 

Entretanto, o profissionalismo que caracterizou a idealização, realização e 

avaliação das primeiras edições de “Para la Vida” nem sempre está presente nas rotinas 

produtivas da DPM, como temos mostrado. Em relação a isso, nossa impressão como 

docente e pesquisador na área é que os múltiplos problemas já elencados nos processos 

de produção e distribuição da publicidade social cubana levam a um produto final que 

geralmente não consegue o engajamento do público. 

Nesse sentido, pode-se acrescentar ao cenário descrito o alto nível de instrução da 

população cubana – 11,5 anos de escolaridade, como média (ONEI, 2015) –, que contrasta 

com a perspectiva hipodérmica da comunicação por parte dos dirigentes políticos, agentes 

reguladores do campo da comunicação pública em Cuba, que, ao mesmo tempo 

subvalorizam as capacidades interpretativas do público e superestimam o poder dos meios 

massivos de comunicação (GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 2012).  

 

2.2 SEGURANÇA VIÁRIA: PANORAMA INTERNACIONAL E SITUAÇÃO EM 

CUBA E NO BRASIL 

Segundo dados de 2015 da Organização Mundial da Saúde (OMS), os acidentes 

de trânsito constituem atualmente a nona causa de morte em nível mundial e está previsto 
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que se tornem a sétima em 2030. Mais de 1.2 milhões de pessoas morrem anualmente nas 

estradas do mundo e a situação é ainda mais grave na faixa etária de 19 a 25 anos, em que 

acidentes de trânsito ocupam a primeira posição entre as causas de óbito, à frente de 

HIV/AIDS, suicídio ou homicídio. 

Os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento concentram as mais altas taxas 

de mortalidade no trânsito (90%) (WHO, 2015), num contexto de aumento exponencial 

da quantidade de veículos, associado ao crescimento econômico e à urbanização. Essa 

situação muitas vezes é acompanhada de uma fraca execução das leis e/ou de sua 

fiscalização, bem como de estradas concebidas deficientemente ou em condições 

construtivas deploráveis. 

Em 2010, com o intuito de reduzir pela metade a estimativa de mortalidade no 

trânsito para 2020, a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou o decênio 2011-2020 

como “Década Mundial da Segurança Viária” (Ibid.). Trata-se de um esquema global para 

orientar – e acompanhar – as ações dos estados membros sobre segurança viária em nível 

nacional, envolvendo cinco pilares: Gestão da Segurança Viária, Vias mais seguras e 

mobilidade, Veículos mais seguros, Conscientização dos usuários e Resposta ao acidente, 

como podemos observar no gráfico a seguir: 

 

 

Gráfico 5: Pilares de atuação para a Segurança Viária 

Fonte: ONSV – Observatório Nacional de Segurança Viária 
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 Menção à parte, pela sua relevância para a presente pesquisa, merece o quarto 

pilar: conscientização dos usuários, que está diretamente relacionado ao comportamento 

dos usuários do trânsito e preza por esclarecer e informar, sobretudo, os motoristas – 

devido à sua responsabilidade perante os usuários mais vulneráveis, isto é, pedestres e 

ciclistas –, sobre a importância do uso de equipamentos individuais de segurança como 

cinto de segurança, capacete e cadeirinha para crianças, além da gestão da velocidade. 

 Trata-se, de fato, dos principais fatores de risco associados ao comportamento dos 

usuários do trânsito: excesso de velocidade, associação de bebida alcoólica e direção, não 

uso de capacete, não uso de cinto de segurança e não uso de equipamento de retenção de 

crianças – cadeirinha. A esses fatores, que já possuem uma maior regulação em nível 

internacional, havendo, inclusive, vários casos de melhores práticas que são utilizados 

como referência para os restantes países, soma-se a associação de drogas e direção e o 

uso do celular durante a direção, fenômenos relativamente mais recentes e que, por essa 

razão, requerem o desenvolvimento de uma base de evidências fortes e a apuração de 

dados para se estabelecer melhores práticas em termos jurídicos (WHO, 2015). 

 Justamente, em situações de fraca execução das leis é que campanhas de 

conscientização tornam-se mais úteis para manter a questão da segurança viária na agenda 

pública:  

Public awareness campaigns can be an effective way to do this, 
increasing understanding and support for enforcement measures and 
helping sustain a high perception of enforcement, which can itself work 
as an effective incentive for compliance (Ibid., p. 19)76. 

O excesso de velocidade é um dos principais problemas de segurança viária, 

contribuindo de forma decisiva para aumentar taxas de colisões, lesões e fatalidades. 

Assim, um pedestre adulto teria aproximadamente um risco de 20% de morrer se atingido 

por um carro a 60 km/h e um risco de quase 60% se atingido a 80 km/h (ONSV, 2014). 

Conforme dados recentes da OMS, em países ou áreas de renda alta, o excesso de 

velocidade contribui para cerca de 30% de mortes na estrada, enquanto que em alguns 

países ou áreas de baixa e média renda, ele é o principal fator em cerca de metade das 

mortes nas mesmas vias.  

                                                           
76 Campanhas de sensibilização do público podem ser uma maneira eficaz de se fazer isso, aumentando a 
compreensão e o apoio de medidas de execução e ajudando a sustentar uma alta percepção da segurança 
viária, que, por si só, pode funcionar como um incentivo eficaz para o cumprimento. (Tradução nossa). 
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O risco de que o comportamento durante a condução seja prejudicado pelo álcool 

começa em níveis muito baixos de consumo e pode subir exponencialmente à medida que 

mais álcool é consumido. Condutores jovens e pouco experientes estão em maior risco de 

ter um acidente de viação quando sob a influência do álcool em comparação com 

motoristas mais velhos e experientes. Por outro lado, a associação de bebidas alcoólicas 

e direção pode acarretar outras condutas de risco como o excesso de velocidade e o não 

uso do cinto de segurança. 

O não uso do cinto de segurança é um importante fator de risco para acidentes de 

trânsito e mortes entre os ocupantes de veículos automotores. Sua utilização reduz o risco 

de morte em até 50% dos casos entre passageiros nos bancos dianteiros e em até 75% 

para os ocupantes do banco traseiro (ONSV, 2014). Já o não uso do capacete torna-se 

cada vez mais preocupante devido ao aumento nos últimos anos da frota de motocicletas 

em nível mundial, particularmente em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. 

De acordo com a OMS, vestindo corretamente um capacete de motocicleta de qualidade 

padrão, tanto o motorista quanto o passageiro podem reduzir o risco de morte em quase 

40% e o risco de ferimentos graves em mais de 70%.  

Ao contrário dos cintos de segurança, as cadeirinhas não são automaticamente 

instaladas em veículos. Quando providenciadas pelos pais, estima-se que seu uso reduz a 

probabilidade de uma ocorrência fatal em cerca de 70% entre bebês e de 54% a 80% entre 

crianças de até 7 anos, desde que corretamente instaladas (WHO, 2015). 

Num contexto de aumento tanto da população mundial quanto da frota de 

veículos, a estabilização desde 2007 do número de vítimas de acidentes de trânsito prova 

a importância das intervenções que se vêm realizando. Tal estabilização é resultado do 

estabelecimento de políticas nacionais de segurança viária e de sua aplicação e 

fiscalização multissetorial – agentes governamentais, privados e do terceiro setor – a 

partir de uma perspectiva que integra ações dos cinco pilares anteriormente expostos.  

No que tange à região das Américas, onde se localizam os dois casos em estudo, 

a área encontra-se abaixo da média mundial de falecidos (17.4 a cada 100 mil habitantes), 

com 15.9 óbitos (WHO, 2015). No entanto, a região comporta realidades extremas, como 

os próprios casos em estudo mostram: enquanto Cuba registrou 7.5 mortes a cada 100 mil 
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habitantes em 2015, o Brasil teve 23.4, perdendo apenas para Belize (24.4) e a República 

Dominicana (29.3) (Ibid.):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Mortes em decorrência de acidente de trânsito. Região das Américas 

Fonte: OMS 

 

Obviamente, trata-se de realidades muito diferentes, que não oferecem pontos de 

comparação se levados em conta apenas dois aspectos básicos: o número de habitantes – 

200.4 milhões (Brasil) x 11.3 (Cuba) – e o número de veículos que compõem a frota de 

cada país – 81.6 milhões (Brasil) x 600 mil (Cuba). Observa-se cada caso em separado:  

 

Indicador Brasil Cuba 
Número de habitantes 200.4 milhões 11.3 milhões 
Número de veículos da frota 81.6 milhões 600 mil 
Cumprimento dos padrões 
internacionais recomendados 
pela OMS para determinar se 
um veículo é seguro 

A frota cumpre 5 dos 7 
padrões, com destaque para 
o relacionado ao impacto 
frontal 

A frota não satisfaz 
nenhum dos padrões 
internacionais 

Meta de redução de mortes em 
decorrência de acidentes de 
trânsito (a cada 100 mil 
habitantes) 

11 (2004-2014) 5 (2010-2025) 

Mortes em decorrência de 
acidentes de trânsito (a cada 
100 mil habitantes) 
 

23,4 (2015) 7,5 (2015) 

Mortes a cada 100 mil pessoas 
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Legislação relacionada aos 
principais fatores de risco no 
trânsito (questões a destacar) 

Limite de velocidade na 
área urbana de 80 km/h 
(superior ao recomendado 
pela OMS - 50 km/h) 

Não exigência do padrão 
de qualidade que os 
capacetes deveriam 
cumprir 

Quadro 3: Comparativo Brasil / Cuba, situação da segurança viária 

Fonte: Elaboração própria a partir de WHO, 2015; ONSV, 2014; ONEI, 2015 

 

Brasil 

 

 

Cuba 

 

 

Gráfico 7: Comparativo Brasil / Cuba, mortes por categoria de usuário do trânsito 

Fonte: OMS 
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Para o decênio 2004-2014, o Brasil estabeleceu a meta de reduzir o número de 

óbitos de 18 a cada 100 mil habitantes para 11 (WHO, 2015). No entanto, segundo dados 

do Observatório Nacional de Segurança Viária, o número de mortes em decorrência de 

acidentes de trânsito aumentou quase 50% de 2001 a 2012, como se observa no gráfico 

8. Nesse período, a frota brasileira dobrou, sendo as motocicletas o veículo com maior 

crescimento. Não raro o motociclista é o usuário do trânsito de maior risco, com número 

de óbitos que cresceu 140% nesse período (ONSV, 2014). Do mesmo modo, 55% dos 

brasileiros feridos no trânsito foram motociclistas (Ibid.). 

 

Gráfico 8: Tendências nas mortes reportadas em acidentes de trânsito (Brasil) 

Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade 

 

A região sudeste do país lidera os rankings de falecidos e de feridos, encabeçada 

pelo Estado de São Paulo em ambos os quesitos. Porém, quando se leva em conta a 

densidade populacional, o estado paulista aparece como o segundo estado menos violento 

(ONSV, 2014). 

Por outro lado, apenas 47.1% das rodovias federais e estaduais são pavimentadas, 

e a situação é ainda mais grave na região norte, onde apenas 0.4% das rodovias 

pavimentadas estão em ótimas condições (Ibid.).  
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Em relação à situação da frota brasileira, dos sete padrões internacionais 

considerados pela OMS para determinar que um veículo é seguro, o Brasil cumpre cinco, 

com destaque para aqueles relativos ao impacto frontal (WHO, 2015).  

Quanto à legislação relacionada aos principais fatores de risco no trânsito, o país 

regula todos eles, mas, em relação ao excesso de velocidade, o Brasil possui um limite na 

área urbana muito superior ao recomendado pela OMS (50 km/h), sendo de 80 km/h.  

Apesar dos dados assustadores, o país também apresenta alguns resultados 

positivos. Ultimamente, por exemplo, tem se promovido amplamente o uso de bicicletas, 

por meio da construção de ciclofaixas e ciclovias. Por outro lado, ao analisar os óbitos 

por tipo de usuário no período 2001-2012, observa-se que entre os ocupantes de 

automóveis a proporção manteve-se praticamente estável, de 30% para 31%, e entre 

pedestres e ciclistas, usuários mais vulneráveis do trânsito, diminuiu de 52% para 30% 

(ONSV, 2014). 

Já no caso de Cuba, a meta de redução de mortes em decorrência de acidentes de 

trânsito se estabeleceu para 5 a cada 100 mil habitantes entre 2010 e 2025 – em 2015, 

como foi mencionado, era de 7.5. Observa-se, de fato, depois de 2005, uma diminuição, 

seguida de estabilização nos anos posteriores: 

 
Gráfico 9: Tendências nas mortes reportadas em acidentes de trânsito (Cuba) 

Fonte: Ministério da Saúde Pública 
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Segundo dados de 2015 da Agência Nacional de Estatísticas e Informação de Cuba 

(ONEI, em sua sigla em espanhol), os acidentes, em geral, constituem a quinta causa de 

morte no país – atrás das doenças do coração, os tumores malignos, as doenças vasculares 

cerebrais e as enfermidades respiratórias –, representando 5.9% do total de falecidos em 

2014. Destes, 0.8% dos casos envolveu usuários de veículos, bicicletas ou pedestres. 

Dentre as principais causas de acidentes de trânsito no país encontram-se os 

comportamentos de risco, o aumento contínuo da frota de veículos, bem como a sua 

grande diversidade – apresentando muitas vezes avarias técnicas e vários anos de uso –,  

o deficiente estado das estradas e de sua sinalização, além do aumento da direção por 

turistas estrangeiros de passagem por Cuba (DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, 2009).  

Em 2014, ocorreram 11.294 acidentes de trânsito na ilha, provocando a morte de 

746 pessoas (ONEI, 2015), sendo 39% pedestres – o usuário do trânsito de maior risco 

(WHO, 2015). Havana, capital do país, atingiu a maior taxa de ocorrências (4.766), em 

comparação com as outras províncias, bem como o maior número de falecidos (160).  

A segurança viária constitui uma questão de grande interesse para o país, como 

evidenciam as políticas e recursos destinados a tornar as vias públicas mais seguras. 

Assim, em 2011, Cuba implementou uma nova lei de trânsito, que impõe medidas mais 

severas contra infrações, como o excesso de velocidade ou a direção sob a influência do 

álcool.  

A ideia é mitigar, por meio da rigorosa fiscalização da execução da lei, os efeitos 

de outros fatores que escapam à legislação, como o estado das estradas e da frota de 

veículos. A propósito, a frota cubana não satisfaz nenhum dos sete padrões internacionais 

considerados pela OMS para determinar se um veículo é seguro (WHO, 2015). Por sua 

vez, a legislação cubana é fraca no que tange à exigência do padrão de qualidade que os 

capacetes deveriam cumprir (Ibid.). 

 

2.2.1 Operação Integrada Rodovida   

Desde 2011, como parte do Pacto Nacional pela Redução de Acidentes – iniciativa 

brasileira no contexto da Década Mundial da Segurança Viária –, campanhas de 
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prevenção de acidentes são implementadas anualmente em nível nacional. Nessa 

conjuntura, desenvolve-se cada edição da Operação Integrada Rodovida. 

Com cinco edições até 2016, o programa Rodovida do Governo Federal, lançado 

em 2011 pelo Ministério da Justiça e executado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), 

constitui a maior ação do ano de enfrentamento à violência no trânsito, envolvendo a 

União, Estados e Municípios. 

Trata-se de uma série de ações integradas que a PRF implementa com a 

participação dos ministérios dos Transportes, das Cidades, da Saúde e da Justiça e em 

parceria com polícias estaduais e agências de trânsito, visando reduzir a gravidade dos 

acidentes.   

 
Figura 16: Logomarca da Operação Integrada Rodovida 

Fonte: PRF – Polícia Rodoviária Federal 

 

Tradicionalmente, as ações abrangem o período compreendido entre o fim do ano 

e o Carnaval, quando as festas e as férias escolares provocam um intenso movimento nas 

estradas. Ocasionalmente, a Operação compreende ações também durante a Semana 

Santa. 

Com o objetivo de aumentar a presença e a disponibilidade dos órgãos públicos 

nas rodovias, ações de fiscalização são desenvolvidas ao longo de toda a malha viária 

federal, com ênfase naqueles trechos considerados mais críticos nacionalmente, isto é, os 

locais onde são registrados os maiores índices de acidentes graves. Os esforços de 

fiscalização estão voltados para coibir as ultrapassagens indevidas, o excesso de 

velocidade, a embriaguez ao volante e o não uso do capacete. 
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Além das ações de fiscalização, a operação compreende iniciativas de educação 

para o trânsito, como o Cinema Rodoviário. Por meio de conversas e exibições de vídeos 

curtos, os condutores são alertados sobre as graves consequências que atitudes incorretas 

podem acarretar. 

Em muitos casos, esses vídeos são filmes publicitários que, junto a spots de rádio, 

anúncios em jornais, revistas e internet, placas em estradas, banners em painéis 

eletrônicos, ônibus e metrô, são produzidos pelos Ministérios envolvidos na operação e 

veiculados na televisão aberta e em canais pagos.    

 

 
Figura 17: Anúncio “Colisão” (2014) – versão para mídia impressa 

Fonte: Ministério dos Transportes 

 

À guisa de ilustração, na figura anterior, mostra-se a versão para mídia impressa 

do filme publicitário “Colisão”, na qual se estabelece um paralelismo entre o impacto 

físico do acidente de carro e o impacto psicológico da notícia. Produzidos pelo Ministério 
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dos Transportes em 2014, ambos os anúncios foram utilizados na campanha nacional de 

prevenção de acidentes de 2014-2015 e nas subsequentes. Com slogans como “A 

Imprudência Mata” e “Colocar a Vida em Risco não é Acidente. É Crime”, a ação teve 

como objetivo levar os cidadãos a refletirem não apenas sobre a gravidade e as 

consequências causadas pela imprudência ao volante, mas, também, sobre o fato desse 

tipo de atitude ser crime contra a vida e a sociedade (MINISTÉRIO DOS 

TRANSPORTES, 2015).   

Segundo dados da PRF, desde a primeira edição da operação (2011-2012), 

registrou-se uma queda significativa de quase 40% no número de mortos em relação à 

frota. Na edição de 2014-2015, a Rodovida conseguiu uma redução considerável no 

número de mortes nos estados do Paraná (67%), Minas Gerais (47%) e Bahia (39%) (PRF, 

2015). 

Criada em 1928 e composta por uma unidade administrativa central, 22 regionais, 

150 subunidades e 413 unidades operacionais, totalizando mais de 550 pontos de 

atendimento, a PRF é atualmente responsável pelo policiamento em cerca de 65 mil 

quilômetros de rodovias federais em todo o país (PRF, s/d). 

 

2.2.2 O Departamento de Trânsito e “Vía a la vida” 

O Departamento de Trânsito (DT) subordina-se à Direção Geral da Polícia 

Nacional Revolucionária (DG-PNR) do Ministério do Interior (MININT) de Cuba. A DT 

tem como antecedente direto o Departamento Nacional de Segurança de Trânsito, criado 

em 1970 e fruto da decisão do governo de deslocar para o MININT a especialidade de 

Trânsito, até então subordinada ao Ministério dos Transportes.  

Tendo em vista a sua missão, a DT integra a Comissão Nacional de Segurança 

Viária, bem como a Comissão de Saúde e Qualidade de Vida e a Comissão de Prevenção 

de Acidentes, ambas coordenadas pelo Ministério da Saúde Pública (MINSAP). Do 

mesmo modo, está inserida no convênio de colaboração Cuba-UNICEF para a prevenção 

de acidentes e educação viária das crianças, adolescentes e jovens cubanos. 

Com o intuito de desenvolver o trabalho educativo e de comunicação social que 

também cabe a ela, a DT conta com um Departamento de Educação Viária e Divulgação, 
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composto por uma equipe de profissionais das áreas de Educação, Direito e Comunicação 

Social. 

O trabalho de comunicação social realiza-se com base numa estratégia anual – 

Estratégia de Comunicação por meio dos Órgãos de Imprensa relacionada às Medidas e 

Normas de Segurança Viária – e em planos mais específicos ligados a determinados 

momentos do ano, como as férias de verão, a Jornada Nacional do Trânsito, etc. Esse 

trabalho é fiscalizado e avaliado pela Direção de Divulgação do MININT, que exige 

relatórios semestrais e balanços anuais ao Departamento nesse sentido.  

As estratégias de comunicação da DT buscam, de maneira geral, contribuir para a 

redução de acidentes e suas consequências mediante a divulgação das medidas de 

prevenção em locais de concentração significativa de pessoas, apelando para a 

responsabilidade individual e para o conhecimento das normas do trânsito. Em geral, os 

públicos-alvo são os usuários do trânsito, no entanto, dá-se especial importância à 

promoção de uma cultura viária junto às crianças e jovens. Por outro lado, dado que se 

procura um alcance nacional para as ações, seu principal veículo são os meios de 

comunicação de massa.  

A produção comunicativa do Departamento realiza-se ora mediante alianças 

institucionais – como um convênio entre o Instituto Cubano de Rádio e Televisão e a DT 

–, ora servindo-se da produtora fílmica do MININT, visto que o Departamento não possui 

os recursos humanos nem materiais para desenvolver produções in loco, o que 

impossibilita uma autonomia nesse sentido.  

Dentre os conteúdos destacados no período em estudo, reunidos sob o lema “Vía 

a la vida” (Via para a vida), encontram-se a divulgação da Lei 109 – o novo Código de 

Segurança Viária cubano – e as principais modificações em relação à sua antecessora; o 

uso do capacete por motociclistas e ocupantes de veículos de duas rodas, bem como do 

cinto de segurança em carros; condutas de risco relacionadas aos acidentes, como a 

embriaguez ao volante, pedestres distraídos, etc. 
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Figura 18: Logomarca e slogan utilizados pelos anúncios da DT no período 

Fonte: DT – Departamento de Trânsito 
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3. ANÁLISES 

  

Nas páginas que seguem, desenvolvemos o capítulo de análises, estruturado em 

três partes: o caso brasileiro, com o exame das peças que integram o corpus – os filmes 

“Desfile”, “Monstro” e “Colisão” –; o caso cubano, em que se analisam os anúncios que 

igualmente compõem o nosso corpus de pesquisa – “O álcool te transforma”, “Pedestre 

tecnológico” e “Acidentes nos cruzamento de vias férreas” –; e, por fim, a análise 

comparativa, que visa estabelecer os principais pontos de encontro e desencontro da 

linguagem da publicidade social de ambos os países na atualidade.     

 

3.1 CASO BRASIL  

 

3.1.1 “Desfile” 

A pedido do Ministério das Cidades, o filme “Desfile” foi idealizado pela agência 

Artplan – presente no mercado publicitário brasileiro desde 1967, com sedes em São 

Paulo, Rio de Janeiro e Brasília – e produzido sob a direção de José Eduardo Belmonte 

pela Cine Group, produtora audiovisual fundada em 1997, sediada nas principais cidades 

do país e em Maputo, Moçambique. 

O anúncio fez parte das ações da campanha nacional de prevenção de acidentes 

de 2013-2014 e, nesse quadro, da terceira edição da Operação Rodovida, sendo 

especialmente pensado para o período de Carnaval, quando as festas provocam um 

intenso movimento nas estradas.  

Originalmente concebido para um minuto, com versão de 30 segundos, o filme 

alerta sobre o perigo da embriaguez ao volante, uma das condutas de risco mais 

recorrentes na temporada, devido ao aumento do consumo de álcool durante o Carnaval. 

Precisamente, o filme apresenta as consequências de um acidente na estrada como um 

desfecho indesejável para a celebração da maior festa nacional. 

A cena ocorre entre a madrugada e o amanhecer. O enredo é simples: trata-se do 

resgate das vítimas de um acidente de carro na estrada, que envolve vários veículos, 

registrando a ação de bombeiros e paramédicos.  
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A base da estratégia de positivação-implicação do anúncio, isto é, exaltar o 

problema de modo a chamar a atenção da audiência para que se crie uma conexão afetiva 

entre os dois, consiste em fazer uma analogia entre um desfile de carnaval e o acidente de 

trânsito. 

A leitura do acidente de trânsito como um desfile de carnaval malsucedido só é 

possível com base no procedimento de ancoragem, conforme entendido por Barthes 

(1990). Dessa forma, os infográficos que aparecem durante o anúncio são utilizados como 

guias de leitura para certos aspectos do filme serem interpretados no sentido de elementos 

de um desfile de carnaval, conforme se observa na figura 19 em que a sirene do SAMU é 

o grito de carnaval, os carros de bombeiro são carros alegóricos, a garrafa de cerveja 

quebrada no chão é o destaque, os paramédicos que socorrem os feridos integram a 

comissão de frente, as pinças para cortar o teto de um dos veículos impactados viram 

instrumentos, a máscara de oxigênio torna-se máscara de fantasia, que, aliás, é 

completada por um traje sob medida: um saco plástico preto para cobrir o corpo de uma 

das vítimas fatais. 

 

 

Figura 19: Textos empregados em função de ancoragem 

Fonte: Filme “Desfile” 
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A associação indicada pelos infográficos torna-se possível com base na similitude 

formal criada entre os elementos do acidente e os do desfile, isto é, pela alusão, figura de 

retórica que consiste na associação de elementos a partir de traços formais em comum. 

Portanto, a compreensão dos elementos do acidente como elementos do desfile implica 

um grande exercício de conotação, que é facilitado pela função de ancoragem dos 

infográficos. A propósito, não apenas esses textos ancoram a leitura da imagem 

audiovisual nesse sentido, mas também a música contribui para tanto, por tratar-se de 

uma trilha que remete à música carnavalesca. 

Por outro lado, a representação do problema oferece uma mistura de apelo ao 

medo e de não convencional, na sua manifestação de grau máximo de realismo. Na 

verdade, o apelo ao medo é velado, dado que o momento de máxima violência – o acidente 

em si – é a grande elipse do filme, que, como comentamos, centra-se no resgate. Em 

compensação, a peça recorre ao grau máximo de realismo, o que se traduz na exploração 

de close-up e planos detalhe, como mostra a figura 20, bem como na manipulação de 

outros elementos da sintaxe audiovisual, conforme examinamos a seguir.   

Com efeito, ao analisarmos os fotogramas selecionados do filme, verificamos o 

emprego do plano detalhe em a., b., c. e do close-up em d., e. Por seu valor dramático, 

merecem destaque as tomadas b. e c.: a primeira, de quatro segundos, é a segunda mais 

longa do filme – se levarmos em conta que, em média, a duração das tomadas da peça 

não ultrapassa os dois segundos, havendo, portanto, um alongamento anormal do plano 

com o intuito de salientar o álcool como vilão da história –; já a segunda se destaca pelo 

primeiríssimo primeiro plano, usado para exacerbar a crueza da imagem, tendo seu valor 

dramático ainda reforçado pela música que, nesse momento, sobe após alguns segundos 

abafada.   
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Figura 20: Grau máximo de realismo com base em close-up e plano detalhe 

Fonte: Filme “Desfile” 

 

O ritmo do filme é determinado, basicamente, por planos de curta duração e 

inúmeros cortes. Complementarmente, a música contribui para a impressão de progressão 

textual que o anúncio cria, com subidas e abafamentos propositais, em correspondência 

com planos de valor dramático, como já comentamos. Por outro lado, observa-se uma 

alternância de tomadas com câmera fixa e tomadas com câmera em movimento, que 

remetem ao estado de choque psicológico e físico decorrente do acidente e à ação de 

bombeiros e paramédicos, respectivamente. Um dos grandes trunfos do filme é passar 

para o público a sensação do impacto do momento, com base em tomadas fixas 

(predominantes), bem como em certos trechos em que se emprega o delay. 

 

a. b. 

c. d. 

e. 
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Figura 21: Composições arbitrárias visam modificar o ponto de vista normal do espectador 

Fonte: Filme “Desfile” 

 

Menção à parte merecem os fotogramas anteriores, pelas composições arbitrárias 

que apresentam. Em a., produz-se um jogo com a profundidade de campo, pois, embora 

a imagem do SAMU seja a que se distingue com nitidez no fundo, há o interesse de 

salientar o gesto de espanto que se percebe nas mãos da condutora, em primeiro plano, 

apesar de desfocado. Já em b., a câmera se coloca na perspectiva da vítima (de bermuda 

vermelha), criando um jogo cromático interessante: próximo à objetiva, o cadáver da 

vítima fatal e, passando o túnel escuro que forma o carro capotado, no fundo iluminado, 

a sobrevivente; desse modo, o contraste luz e sombra remete à dicotomia vida / morte. O 

fotograma c. constitui o auge do filme, o que é indicado pela duração do plano, de seis 

segundos, o mais longo da peça, bem como pelo abafamento da música, que fica num 

segundo plano sonoro enquanto se escuta o barulho do saco plástico: um momento de 

silêncio em respeito ao falecido; além disso, a câmera adota um ângulo pouco comum ao 

colocar-se rente ao chão, alterando o ponto de vista normal do espectador. Por fim, a 

tomada d. chama a atenção, igualmente, pela angulação, à altura do ombro do bombeiro, 

bem como pelo movimento de câmera que se produz, que desvenda para o público, 

devagar, o objeto do olhar das personagens: o corpo da vítima no chão. 

Já discutimos o papel da trilha sonora na geração de efeitos de sentido na peça, 

bem como sua contribuição para o ritmo dela. Contudo, apresentaremos mais um 

a. b. 

c. d. 
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elemento, a saber, como a mudança de trilha no final do filme é utilizada com o propósito 

de transição entre cenas: da cena do resgate para a tela de encerramento, na qual aparecem 

a logomarca da Operação Rodovida, bem como os anunciantes sociais (Ministérios das 

Cidades e dos Transportes, DENATRAN e Governo Federal) por trás do anúncio. Quando 

a mudança de trilha é entendida no cenário dos textos publicitários que a antecedem (“Não 

seja vítima do álcool. Seu carnaval não precisa acabar assim”) e que a sucedem (“Seja 

você a mudança no trânsito”), confirma-se a ideia de que está sendo empregada para 

marcar a passagem do problema para a solução.   

A propósito dos textos publicitários – fazemos referência àqueles apontados no 

parágrafo anterior –, é importante falar de sua função implicativa, uma vez que colocam 

nas mãos do receptor a solução para o problema, por meio da interpelação direta ao 

destinatário da mensagem (uso do você), bem como de frases de ação direta, isto é, ordens 

(uso do imperativo), embora amenizadas mediante uma voz em off pausada e com um 

tom sugestivo. 

 

3.1.2 “Monstro” 

A peça “Monstro” foi idealizada por solicitação do Ministério dos Transportes 

pela agência Link/BAGG Comunicação e Propaganda, que, desde 1991, se especializa 

em comunicação pública, corporativa e institucional, com escritórios em Salvador, 

Brasília, Recife, Aracaju e Palmas.  

Já a produção ficou a cargo da Filmes Mais Ltda., produtora sediada na cidade de 

São Paulo e atuante no mercado audiovisual brasileiro desde 2003, sob o comando do 

experiente diretor e roteirista Marcos Jorge, reconhecido por seus longas “Estômago” 

(2008) e, mais recentemente, “Mundo Cão” (2016). 

Com versões de 30 e 60 segundos, sendo esta última a que analisaremos, o filme 

foi lançado originalmente em 2013 e reutilizado na campanha de prevenção de acidentes 

de 2015. Aborda a questão do excesso de velocidade e das ultrapassagens indevidas, 

condutas de risco ao volante, cujas consequências, na perspectiva do anúncio, deveriam 

serem julgadas como crime e não apenas como acidente.  

Em síntese, o filme publicitário mostra um pai na difícil situação de comunicar 

para a filha pequena a notícia do falecimento da mãe em um acidente de carro. A cena da 
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conversa se passa no quarto da menina, na hora de dormir, intercalando, à maneira de 

flaskback, a cena do acidente.   

A estratégia de positivação-implicação do anúncio baseia-se, por um lado, na 

exaltação do problema – que se produz ao apresentar o motorista imprudente como um 

“monstro”, nas palavras da menina órfã – e, por outro, na construção da atmosfera do 

filme com base no cenário, na personagem da menina e na trilha sonora, 

fundamentalmente, que, como veremos na sequência, ao gerar efeitos de sentido 

associados à inocência e pureza da infância, busca despertar a compaixão do público e, 

portanto, o engajamento com a situação apresentada.   

Como o diálogo entre pai e filha ocorre no quarto da menina, conforme se pode 

observar na figura 22, especificamente na hora de dormir – que coincide com a hora da 

história, de vestir a roupa de dormir, do beijinho de boa noite na bochecha, ações 

usualmente executadas pela mãe –, a cena transmite ao público uma sensação de 

desamparo e fragilidade, que gera o impulso de proteger a criança – se o contexto fosse 

outro, não se produziria esse efeito. A própria trilha sonora, que remete a uma caixinha 

de música, atua para  reforçar tais efeitos de sentido.  

 

 

Figura 22: Escolha do quarto da menina órfã como cenário contribui para a atmosfera emotiva do 
filme 

Fonte: Filme “Monstro” 

 

Por outro lado, nessa cena, a manipulação dos elementos basilares de composição 

da sintaxe audiovisual, notadamente o trabalho de enquadramento, contribui 

decisivamente para a encenação da conversa. De uma parte, como ilustra a figura que 

segue, há o plano médio, opção preestabelecida na hora de filmar diálogos; de outra, 
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temos a angulação, que traz a perspectiva de cada personagem. Já no nível da montagem, 

a alternância entre tomadas, ora mostrando o pai, ora a filha, remete à ideia de turnos de 

fala característicos de uma conversação. 

 

   

Figura 23: Enquadramento e alternância entre tomadas contribuem para a encenação do diálogo  

Fonte: Filme “Monstro” 

 

Ainda sobre a cena do diálogo, devemos destacar três tomadas pelo valor 

dramático que carregam. Em primeiro lugar, abordaremos as correspondentes à figura 24. 

Se comparadas com as apresentadas na figura 23, pode-se perceber um encurtamento do 

plano. De fato, há uma troca do plano médio pelo primeiro plano que vem a reforçar, 

visualmente, o aumento da intensidade dramática na cena.  

 

  

Figura 24: Encurtamento do plano reforça visualmente o aumento da intensidade dramática na 
cena 

Fonte: Filme “Monstro” 

 

Na figura 25, por sua vez, observa-se a câmera que, da perspectiva subjetiva, foca 

no retrato da família, representando o olhar do pai quando perguntado pela filha se a mãe 
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não iria voltar para casa. Esse recurso não apenas traz à tona o interior do personagem, 

isto é, a reação que a pergunta da filha gera no pai, mas também serve para apresentar 

resumidamente, em apenas uma imagem, como era a família antes do acidente.  

 

 

Figura 25: Câmera subjetiva transmite o olhar da personagem   

Fonte: Filme “Monstro” 

 

É evidente que a representação do problema na peça se produz de uma perspectiva 

baseada no apelo ao medo. Para além do medo da morte, que é evocado ao longo de todo 

o anúncio, há também, explicitamente, o pavor da menina com relação ao “monstro” que 

levou a mãe.  

A esse respeito, apesar de que a representação do motorista imprudente como 

“monstro” se dê mais em termos verbais do que em termos audiovisuais – a menina tenta 

explicar para si mesma o que aconteceu utilizando as narrativas que lhe são familiares, 

isto é, os contos de fadas, recurso que será aproveitado pelo pai com o fim de utilizar um 

código compreensível pela filha para explicar a morte da mãe –, os elementos basilares 

da composição audiovisual também oferecem alguns traços nesse sentido.  

Assim, durante o flashback do acidente, as “maldades” do “monstro” na estrada – 

dirigir com excesso de velocidade, fazer ultrapassagens perigosas – são registradas por 

meio de plano geral. Por outro lado, como vemos na figura 26, o emprego do plano detalhe 

no painel do carro do “monstro” evidencia o excesso de velocidade. Contudo, a verdadeira 

natureza “monstruosa” do motorista imprudente é constatada mediante um primeiro plano 

que captura a sua expressão de vaidade, de superioridade, enfim, de exaltação, ao 

completar com sucesso uma ultrapassagem. 
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Figura 26: Tomadas contribuem para a representação do motorista imprudente como “monstro” 

Fonte: Filme “Monstro” 

 

Por fim, no que diz respeito ao desfecho da cena do acidente, vale salientar a 

mudança de foco que o movimento da câmera apresenta ao se deslocar da ação dos 

paramédicos junto ao corpo da mãe para a reação de angústia do pai, como se mostra na 

figura abaixo. De igual modo, merece destaque a última tomada da cena, na qual se 

produz um jogo com a profundidade de campo: o primeiro plano aparece desfocado, 

enquanto a imagem de fundo – o “monstro” olhando de uma viatura da Polícia Rodoviária 

Federal o resultado de sua imprudência –, que é a que interessa ressaltar, é apresentada 

nitidamente.  

 

   

 

Figura 27: Desfecho da cena do acidente    

Fonte: Filme “Monstro” 
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O auge do filme é alcançado após o flashback, quando pai e filha se unem em um 

abraço, como observamos na figura abaixo. Depois da punição do “monstro”, esse poderia 

parecer um final previsível para um conto de fadas, esperançoso até, não fosse pelo fato 

de que o filme não termina nesse ponto: dura alguns segundos a mais, o suficiente para a 

câmera captar a expressão de angústia, preocupação e incerteza do pai após a filha dormir. 

Essa última imagem parece confirmar-se no texto que o anúncio mostra: “Imprudência 

não é acidente, é crime. Contra a vida de quem foi, contra a vida de quem fica”. Dessa 

forma, o filme não encerra com uma mensagem positiva ou esperançosa, nem em nível 

visual, nem em nível textual.  

 

   

Figura 28: Filme não encerra com uma mensagem positiva     

Fonte: Filme “Monstro” 

 

3.1.3 “Colisão” 

Repetindo a parceria com o Ministério dos Transportes, a filial brasiliense da 

agência Link/BAGG Comunicação e Propaganda concebeu o anúncio “Colisão” sob 

encomenda da pasta, como parte das ações da Campanha de Prevenção de Acidentes 

2014-2015. 

Dirigiram a peça Fabio Soares e Thiago Eva da Bossa Nova Films, produtora com 

escritórios nas capitais paulista e carioca, que, com pouco mais de uma década de atuação, 

foi duas vezes ganhadora do prêmio Caboré – um dos mais cobiçados do mercado 

publicitário brasileiro –, na categoria “Melhor Produtora do Ano”. 

O filme, que tem versões de 45 segundos e meio minuto, enfrentou o desafio de 

representar o impacto emocional e físico da notícia de um acidente de trânsito, retomando, 
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assim, a ideia trabalhada em campanhas anteriores no sentido de que a imprudência acaba 

tanto com as vidas das vítimas do acidente quanto com as de seus entes queridos. 

Conta com apenas uma cena, que se passa de dia no cômodo principal de uma 

moradia, onde uma mulher – ao que tudo indica a dona da casa – recebe um telefonema 

avisando-a que o marido e a filha sofreram um grave acidente de trânsito. Na sequência, 

o filme mostra o impacto psicológico da notícia, comparando-o com o impacto físico do 

próprio acidente. 

Precisamente, a estratégia de positivação-implicação do anúncio baseia-se nesse 

paralelismo que, por meio de efeitos visuais, é estabelecido entre ambas as situações, 

como se observa na figura 29, e que, ainda, será reforçado em nível textual por meio da 

mensagem “A imprudência mata na estrada e fora dela”.  

 

   
Figura 29: Anúncio estabelece um paralelismo entre o impacto psicológico da notícia e físico do 

acidente 

Fonte: Filme “Colisão” 

 

Da mesma forma, o filme se utiliza profusamente do primeiro plano e, inclusive, 

do plano detalhe, no intuito de registrar e passar para o público o desespero do momento, 

tentando conseguir a identificação deste com a dor da personagem. 
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Figura 30: Filme se utiliza profusamente do primeiro plano para transmitir o desespero do 
momento 

Fonte: Filme “Colisão” 

 

No que se refere à atmosfera e ritmo da peça, vale salientar que o telefonema 

funciona como um divisor de águas. Antes de ocorrer, a maneira pela qual a câmera 

apresenta a situação, com movimentos e transições suaves, transmite uma sensação de 

calma, reforçada, ainda, pela ausência de trilha sonora.  

A partir da ligação, os elementos basilares de composição da sintaxe audiovisual 

assumem de vez o protagonismo do anúncio, acentuando o valor dramático das imagens 

registradas. Assim, o filme se utiliza em abundância do primeiro plano, como 

comentamos, sobretudo nas suas modalidades de close-up e detalhe – conforme mostra a 

figura 30 –, a fim de captar em profundidade a angústia da situação. A entrada da trilha 

sonora, que remete à comoção do acidente – carros batendo, sirenes do SAMU e de 

viaturas da polícia, etc. –, junto ao efeito de câmera lenta, que reproduz visualmente o 

estado de choque psicológico da mulher, têm também um papel expressivo nesse sentido. 

Em função da curta duração do filme publicitário, a escolha dos elementos a serem 

registrados pela lente, ou seja, aqueles que devem entrar no plano, é importantíssima. 

Assim, alguns objetos fotografados não apenas fazem parte da cenografia, mas exercem 

papel de índice, pois funcionam como pistas para o público  inferir questões de relevância 

que, contudo, não são abordadas no anúncio em virtude de sua brevidade. 
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No filme, há vários detalhes significativos semelhantes que não passam 

despercebidos aos olhos do espectador graças à manipulação dos elementos basilares de 

composição da sintaxe audiovisual. Dessa forma, como mostra a figura 31, a., o travelling 

não apenas é usado de modo a apresentar o espaço em que a ação irá se desenvolver, mas, 

quando a câmera detém sua movimentação na mesa de jantar servida – detalhe valorizado 

também por meio do desfoque do primeiro plano –, esse elemento entra propositalmente 

no plano com o intuito de indicar que a mulher está aguardando por alguém.  

 

   

Figura 31: Composição do conteúdo da imagem traz detalhes significativos para o público   

Fonte: Filme “Colisão” 

 

Já na segunda imagem, b., o plano detalhe não só registra a ação de pegar o 

telefone, mas, sobretudo, serve para apresentar elementos significativos como a aliança 

no dedo da mulher e uma parte de um retrato em que aparece uma menina. Com base 

nesses elementos, pode-se deduzir que a mulher é casada, mãe de, pelo menos, uma filha 

e, inclusive, que o telefonema diz respeito a eles – de outro modo, não seria usado o plano 

detalhe, cuja função, como seu nome indica, é chamar a atenção para algum aspecto que 

se deseja salientar.  

Há ainda, ao menos, mais dois planos que é preciso analisar, desta vez, pela carga 

expressiva que contém. As imagens da figura 32 fazem parte da sequência do impacto 

físico da notícia, que acaba arremessando a mulher e todos os objetos do cômodo pelo ar, 

justamente como se a casa fosse o carro envolvido no acidente. Podemos afirmar que 

tanto em a. como em b. utilizou-se o recurso da alusão, ou seja, o retrato e a boneca, de 

fato, substituem a família e a filha, respectivamente, em função de sua semelhança formal. 

Esse recurso é também valorizado em termos expressivos pelo efeito de câmera lenta em 

que se apresentam os planos que compõem a sequência.  

a. b. 
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Figura 32: Emprego da alusão  

Fonte: Filme “Colisão” 

 

Quanto ao emprego dos textos no anúncio, é interessante a sua inserção no meio 

e não no final do filme, junto à tela de encerramento onde aparecem os anunciantes 

sociais. Além do propósito de reforçar em nível textual a mensagem que se quis passar 

antes – “A imprudência mata na estrada e fora dela” –, nessa montagem, há o intuito de 

demarcar um limite entre as imagens anteriores, que traduzem o interior da personagem, 

e as posteriores, que dizem respeito à sua reação perceptível (“real”).    

Ainda que o anúncio recorra ao apelo ao medo, a representação do problema é 

inovadora pelo fato de trocar previsíveis imagens assustadoras do acidente por uma 

solução visual tão impactante quanto elas e, em contrapartida, menos esperada. 

 

3.2 CASO CUBA  

 

3.2.1 “O álcool te transforma”  

Com roteiro e direção de Josefa Mirandes, realizadora da equipe técnica da 

Divisão de Promocões e Mensagens da Televisão Cubana, o filme publicitário “O álcool 

te transforma” foi solicitado à DPM pelo Departamento de Trânsito, com o objetivo  de 

fazer parte das ações que a instituição iria implementar na Jornada Nacional do Trânsito 

em 2012. 

O anúncio aborda a questão da direção sob os efeitos do álcool. Tem como alvo, 

principalmente, as pessoas que, em determinado momento, podem vir a ocupar um 

a. b. 
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veículo dirigido por um motorista bêbado, mostrando-lhes as consequências que 

gradativamente a bebida vai trazendo para o motorista.  

Secundariamente, o anúncio visa atingir os próprios motoristas, não apenas 

apresentando a perda da capacidade sensorial e reativa causada pelo consumo de álcool 

como argumento para evitar essa conduta de risco, mas também as suas implicações do 

ponto de vista das relações interpessoais, a saber, a rejeição por parte de seus próximos.  

Assim, o filme, de meio minuto de duração, mostra um jovem visivelmente 

bêbado e seus amigos entrando num carro. À medida que o anúncio avança, assistimos 

ao motorista ficando cada vez menos dono de si e tomando atitudes que vão da 

brincadeira, passando pela agressividade, até ficar desacordado sobre o volante, momento 

em que ele é abandonado pelos seus amigos.  

A estratégia de positivação-implicação na qual o anúncio aposta baseia-se, por um 

lado, na exaltação do problema: os efeitos do álcool na pessoa ao volante são exacerbados 

mediante a substituição de um elemento por outro; assim, o motorista bêbado é 

substituído por um macaco, um leão e um porco, que representam os três estados 

decorrentes do consumo de bebida – ridículo, agressivo e sem controle, respectivamente. 

Por outro lado, a implicação produz-se por meio da interpelação direta – “Confiaria a sua 

vida a algum deles?”, referindo-se aos animais – ao destinatário principal do anúncio – 

passageiros que compartilham o carro com o motorista bêbado. 
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Figura 33: Exaltação do problema: motorista bêbado é substituído por animais 

Fonte: Filme “O álcool te transforma” 

 

Complementarmente, a ideia de perda da capacidade sensorial e reativa é 

reforçada pelo uso do efeito de delay da trilha sonora. A câmera, entretanto, limita-se a 

registrar as ações de uma perspectiva objetiva, com predomínio de planos gerais e médios. 

Dessa forma, além do emprego do delay, não há um uso mais amplo ou criativo dos 

elementos basilares de composição da sintaxe audiovisual. 

O ritmo da peça, marcado por tomadas de curta duração, é ainda determinado pela 

trilha e por transições entre as cenas que correspondem às três etapas que o motorista 

bêbado vivencia. Estas, por sua vez, são sinalizadas por meio de textos de ancoragem: 

“Primeira etapa do consumo de álcool. Eles te aceitam porque você é engraçado”; 

“Segunda etapa. Aparece a agressividade”; “Terceira etapa. Você perde o controle sobre 

si mesmo”. Esses textos direcionam a leitura da cena no sentido indicado, mas cremos 

que são desnecessários, uma vez que se repete em termos verbais o que se torna 

visualmente óbvio.  
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Figura 34: Textos em função de ancoragem resultam redundantes em relação às imagens 

Fonte: Filme “O álcool te transforma” 

 

Embora a representação do problema explore o apelo ao medo – objetiva-se 

provocar o temor dos passageiros a colocarem suas vidas nas mãos de um indivíduo que, 

quando sob os efeitos do álcool, assume atitudes comparáveis com as de seres irracionais 

–, são perceptíveis alguns elementos que acabam atrapalhando a veiculação dessa 

mensagem.  

Em primeiro lugar, há uma questão relacionada com a produção, mas que acaba 

comprometendo o plano da expressão. Diz respeito à forma pela qual os animais são 

apresentados, particularmente no caso do leão, que aparece dentro de uma jaula, o que 

pode acarretar o descrédito do público. 

Em segundo lugar, temos  a trilha sonora escolhida que, em se tratando de uma 

música de reggaeton bastante popular em Cuba na época, pode ter contribuído para a 

lembrança do anúncio, conferindo-lhe, ao mesmo tempo, um tom mais descontraído, o  

que pode se tornar uma faca de dois gumes se considerarmos a questão do apelo ao medo. 

Esses elementos seriam mais adequados para uma representação do problema 

condizente com o unconventional em seu viés irreverente, no qual, conforme Viganò 

(2011), o anúncio constrói a sua força de impacto na apresentação surreal ou no humor. 

Caberia perguntar se houve, de fato, essa intenção por parte do enunciador.  
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Do nosso ponto de vista, ambos os elementos, ao gerarem efeitos de sentido de 

inverossimilhança e comicidade, respectivamente, podem criar um contrassenso em 

relação ao objetivo do anúncio, já que o tom resultante faz com que o telespectador se 

pergunte se deve ou não levar a sério a mensagem. Afinal, trata-se de uma advertência ou 

da paródia de uma advertência? 

 

3.2.2 “Pedestre tecnológico” 

O filme publicitário “Pedestre tecnológico” começou a ser veiculado na televisão 

cubana em 2011, fazendo parte originariamente das iniciativas da Jornada Nacional do 

Trânsito desse ano, ainda que finalmente acabasse entrando no grupo de anúncios sobre 

segurança viária que são repetidos até hoje. Idealizado e produzido pela Divisão de 

Promocões e Mensagens a pedido do Departamento de Trânsito, o anúncio contou com a 

direção de Dagmara Soto, membro da equipe técnica da DPM. 

A peça traz à tona um dos fatores de risco mais comuns na atualidade: a questão 

do pedestre distraído na via pública em razão do uso do celular. Apenas essa abordagem 

já resulta interessante, porquanto a peça apresenta como responsável pelo dano, 

paradoxalmente, o usuário mais vulnerável do trânsito – situação na qual este pode sair 

em desvantagem. 

Assim, o filme tem por objetivo chamar a atenção para essa conduta imprudente 

na via pública, utilizando, de passagem, suas nefastas consequências – a morte – como 

argumento dissuasivo. Em 30 segundos, apresenta o comportamento descuidado de vários 

pedestres nas ruas de Havana, distraídos com seus celulares. Na sequência, uma pessoa – 

possivelmente um desses pedestres, vítima de um acidente de trânsito – não resiste e 

morre bem na sua chegada a um pronto-socorro.  

Como estratégia de positivação-implicação, o filme tenta traçar um paralelismo 

entre a atitude descuidada dos pedestres e o ato de assobiar, que comumente indica  

despreocupação. Isso se produz essencialmente com base na trilha sonora: alguém 

assobiando a melodia de La vie en rose – que, aliás, como seu título indica, ao referir-se 

a um mundo irreal, de sonhos,  reforça a questão da distração no pedestre. 

A inserção dos textos no filme faz com este se divida em duas partes. A primeira 

visa apresentar o problema: assistimos a uma sequência de tomadas de curta duração que 
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mostram, por meio de planos de conjunto e médios, pedestres atravessando as ruas, 

atentos para seus celulares ao invés de prestarem atenção ao trânsito. As imagens são 

acompanhadas pela melodia assobiada e também pelo barulho das buzinas dos carros. 

 

 

   

Figura 35: Primeira parte do anúncio visa apresentar o problema 

Fonte: Filme “Pedestre tecnológico” 

 

Faltando apenas alguns segundos para o trecho acabar, entra o som de bipes 

contínuos de um monitor cardíaco, coexistindo no mesmo plano sonoro três fontes de 

som: a melodia assobiada, as buzinas dos carros e o barulho do monitor. A seguir, a última 

tomada do trecho mostra mais dois pedestres atentos para seus telefones, tendo como 

pano de fundo o portão do cemitério “Cristóvão Colombo”, o mais conhecido de Havana. 
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Figura 36: Cemitério mais conhecido de Havana é usado como pano de fundo da tomada 

Fonte: Filme “Pedestre tecnológico” 

 

A segunda parte do anúncio, por sua vez, mostra a consequência do problema: de 

uma posição de plongé, a câmera acompanha o deslocamento de uma maca pelo corredor 

de um pronto-socorro. O enquadramento é feito de tal forma que apenas se vê o braço 

machucado e inerte da vítima. La vie en rose continua tocando, enquanto que os bipes do 

monitor cardíaco se convertem em um apito ininterrupto.    

 

 

Figura 37: Enquadramento e angulação prenunciam o desfecho da peça 

Fonte: Filme “Pedestre tecnológico” 

 

Sem maior elaboração retórica, o filme sustenta sua opção pelo apelo ao medo no 

uso de imagens assustadoras, que, de fato, não se restringem à segunda parte da peça: 

como visto, há uma ameaça fugaz na última tomada da primeira metade, onde aparece o 

cemitério. No entanto, dada a ausência de algum recurso visual que valorize esse elemento 
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– como o alongamento do plano, por exemplo –, resta a dúvida de se estamos na presença 

de uma casualidade ou de uma escolha intencional na composição do enquadramento.  

Por outro lado, entendemos que a entrada do bipe do monitor cardíaco ocorre 

antecipadamente em relação à imagem que nesse momento o anúncio mostra – sua 

inserção seria mais pertinente junto à tomada do cemitério ou já no pronto-socorro. Além 

disso, do ponto de vista técnico, mais uma fonte de som acaba sendo acrescentada a um 

plano sonoro já saturado, como foi apontado. 

Em síntese, além do emprego da melodia assobiada, há uma exploração muito 

limitada no anúncio dos elementos basilares de composição da sintaxe audiovisual, que 

poderiam tê-lo deixado mais sutil e persuasivo. Em compensação, a abundância de 

elementos que remetem à ameaça da morte mostra-se desnecessária, em razão da 

brevidade da peça e, sobretudo, por serem redundantes. Por fim, o tom de cobrança dos 

textos pode gerar rejeição junto à audiência. 

 

3.2.3 “Acidentes nos cruzamentos de vias férreas” 

Mais um produto da colaboração entre o Departamento de Trânsito e a Divisão de 

Promocões e Mensagens, o filme “Acidentes nos cruzamentos de vias férreas” começou 

a ser veiculado na televisão cubana em 2012. Contou, ainda, com roteiro e direção de 

Josefa Mirandes, membro da equipe técnica da DPM, com experiência em outras 

produções ligadas à temática da segurança viária. 

A peça, de aproximadamente 30 segundos de duração, objetivou chamar a atenção 

dos motoristas para os cruzamentos de vias férreas, cujas sinalizações são por vezes 

completamente ignoradas. Segundo dados da Agência Nacional de Estatísticas de Cuba, 

a não observância das sinalizações de trânsito encontra-se entre as condutas de risco dos 

usuários da via pública na ilha (ONEI, 2015).   

Assim sendo, o anúncio acompanha a chegada de um trem a uma dessas 

sinalizações e mostra o que poderia vir a acontecer se um veículo não a respeitasse: seria 

fortemente impactado. Portanto, adverte o filme, a melhor forma de se evitar esse tipo de 

acidentes é parar nos cruzamentos de vias férreas.  

Imagens assustadoras, a saber, uma colagem de cenas de colisões entre trens e 

outros veículos, são utilizadas para desencorajar a audácia – ou prevenir a imprudência – 
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dos motoristas quando se encontram nesses cruzamentos; eis o elemento no qual o 

anúncio baseia sua estratégia de positivação-implicação, como representação do 

problema. 

 

  

 

Figura 38: Uso de imagens assustadoras para desencorajar a conduta de risco 

Fonte: Filme “Acidentes nos cruzamentos de vias férreas” 

 

Conforme apontamos, a cena que abre o filme registra um trem se aproximando 

de uma sinalização de cruzamento de via férrea. Na primeira tomada, vários elementos 

basilares de composição da sintaxe audiovisual são explorados com o fim de exacerbar a 

sensação de iminência da chegada do trem. Por um lado, temos a colocação da câmera 

rente ao chão e o uso de um plano geral mais fechado, de conjunto; ao reduzirem o campo 

visual, ambas as escolhas deixam a tomada mais restrita, o que passa para o público uma 

certa impressão de encurralamento. Por outro lado, por meio da manipulação da 

velocidade, transmite-se a sensação de pressa de pedestres e veículos diante da 

proximidade do trem. Por fim, introduz-se o efeito de som dos apitos da locomotiva. 

Como resultado da combinação de todos esses elementos, obtém-se uma tomada que 

causa uma sensação de perigo iminente.  
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Figura 39: Composição da tomada visa passar a sensação de iminência da chegada do trem 

Fonte: Filme “Acidentes nos cruzamentos de vias férreas” 

 

As próximas tomadas revelam o cenário para o público: trata-se de um cruzamento 

de vias férreas, que vai sendo apresentado de diferentes ângulos. Em seguida, a câmera 

acompanha as ações do maquinista e do controlador de tráfego tomando as providências 

para a passagem do trem pelo cruzamento. Nesse trecho, e na sequência, o efeito de 

sentido de iminência da passagem do trem é conseguido por meio da trilha sonora – uma 

ópera, cuja intensidade vai in crescendo, elemento este que, junto à curta duração das 

tomadas, determinam o ritmo da peça. 

É nesse ponto que entram as imagens assustadoras de colisões entre trens e outros 

veículos acompanhadas do texto “Para que isso não aconteça com você”. A propósito 

dessas tomadas, é claramente perceptível que elas não fizeram parte da produção do 

anúncio; trata-se, na verdade, de trechos de outros audiovisuais que foram incorporados 

na edição, muito provavelmente, devido aos escassos recursos financeiros e materiais que 

caracterizam essas produções. 

Na sequência, a barreira é acionada e o filme mostra, por meio de planos gerais e 

médios e de vários ângulos, os veículos parando no cruzamento junto à frase “Pare”. Logo 

após a passagem do trem aparece o texto “Sempre”, enquanto os carros são liberados para 

atravessarem o cruzamento. 

Embora o anúncio construa sua força persuasiva sobre a base do emprego de 

imagens assustadoras, não há uma exaltação do problema no sentido de que o filme não 

se utiliza de recurso algum – de retórica ou audiovisual – para torná-lo mais evidente. Em 

compensação, há apenas o uso de imagens “reais”, julgadas – aparentemente – 
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expressivas o suficiente para precisarem de qualquer retoque. No entanto, fica a dúvida: 

Serão essas imagens suficientemente expressivas também para o público? Elas 

conseguirão chamar a atenção do público a ponto de engajá-lo ao serem apresentadas  

junto ao texto “Para que isso não aconteça com você, pare sempre”? 

 

3.3 ENCONTROS E DESENCONTROS DA LINGUAGEM DA PUBLICIDADE 

SOCIAL CUBANA E BRASILEIRA ATUAL 

Após a análise de cada anúncio de nosso corpus, estamos em condições de 

estabelecer os principais pontos de convergência e divergência da linguagem da 

publicidade social cubana e brasileira atual, baseados no caso da publicidade audiovisual 

de trânsito.  

Para tanto, levaremos em consideração as categorias abordadas no nosso 

referencial teórico, que nortearam também as análises das peças. São elas: a representação 

do problema, que, como mostramos, pode sustentar-se nos modelos de eufemismo, de 

terrorismo ou no modelo não convencional – considerando a sua dupla manifestação de 

realismo extremo ou de apresentação surreal; a exploração do viés emocional ou racional; 

as estratégias de positivação-implicação e, atrelado a estas, o predomínio do valor 

denotativo ou conotativo; por fim, a manipulação efetiva e pertinente dos elementos 

basilares de composição da sintaxe audiovisual em função dos aspectos anteriores.   

Quanto à primeira questão, a representação do problema, devemos apontar, antes 

de mais nada, a sua proximidade com relação ao referente da publicidade, traço presente 

tanto no caso brasileiro quanto no cubano – fato que condiz com uma das características 

distintivas da publicidade social descritas na teoria. Efetivamente, em ambos os casos, o 

problema é explicitado, seja a direção sob os efeitos do álcool, o excesso de velocidade e 

as ultrapassagens indevidas ou o pedestre distraído. Porém, esse traço fica mais evidente 

no caso cubano, em razão de um emprego mais limitado de figuras de retórica e de um 

uso menos criativo dos recursos da linguagem audiovisual, aspectos que abordaremos 

mais adiante.  

Outro ponto em comum entre ambas as publicidades, no que diz respeito à 

representação do problema, é o emprego do modelo de terrorismo, em outras palavras, o 

apelo ao medo. Sem sombra de dúvidas, trata-se do aspecto em que a publicidade social 
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brasileira e cubana apresentam maior nível de sintonia. Ambas baseiam sua força 

persuasiva no temor – como o medo da perda da própria vida, dos entes queridos ou da 

rejeição, sentimentos explorados nas peças analisadas. Contudo, como no caso anterior, 

mesmo dentro dos pontos comuns, há nuances. Assim, apesar de empregarem imagens 

assustadoras, os anúncios cubanos apresentam dificuldade na evocação do medo devido 

a questões de domínio da linguagem publicitária, de aspectos técnicos e de produção, que 

comprometem a geração de efeitos de sentido de verossimilhança e de credibilidade. 

Em conformidade com o modelo de terrorismo, não é de se estranhar que em 

ambos os casos sob estudo predomine o uso do viés emocional sobre o racional. De fato, 

nenhum dos anúncios abordados se utiliza de qualquer tipo de dado, gráfico ou de 

depoimentos de especialistas para desencorajar a atitude prejudicial. No caso brasileiro, 

particularmente, as peças são especialmente apelativas: elas exploram a dor alheia como 

gatilho para provocar, mais do que empatia, a compaixão do público.    

No que tange às estratégias de positivação-implicação, as utilizadas nos anúncios 

brasileiros parecem-nos melhor concebidas e concretizadas, devido a um uso mais efetivo 

de recursos retóricos e audiovisuais, que contribuem para uma representação impactante 

e memorizável do referente. Assim, analogias, paralelismos e alusões estão presentes com 

frequência nas produções brasileiras, que, consequentemente, exibem um nível 

conotativo maior, se comparadas às cubanas.  

Em particular sobre a função de implicação, percebemos outro ponto de 

desencontro entre os casos em estudo. Nos anúncios de Cuba, essa função é muito baseada 

no emprego de textos de tom impositivo e, inclusive, punitivo, que podem gerar o efeito 

contrário, isto é, a rejeição. Os filmes brasileiros, diferentemente, constroem a relação 

com o público e, eventualmente, o engajamento, sobre a base da empatia, mostrando 

personagens e situações com as quais os telespectadores possam se identificar, pelo que 

o formato mais empregado é o slice of life ou fatia de vida. Para Colmenares, “[…] este 

formato es fácilmente susceptible de atrapar al lector, espectador o radioescucha. Los 

conflictos, la mini-trama de los acontecimientos afectan al receptor porque lo envuelve 
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en relatos de su propia vida, se reconoce dentro de ellos y comparte los sentimientos de 

los personajes.” (2005, p. 151)77. 

Quanto à manipulação efetiva e pertinente dos elementos basilares de composição 

da sintaxe audiovisual, observa-se também uma situação díspar entre os casos em análise. 

Nos filmes brasileiros, esses elementos são postos à disposição dos aspectos anteriores. 

Dito de outro modo, eles contribuem decisivamente na geração dos efeitos de sentido 

almejados pelo enunciador, oferecendo uma maior capacidade persuasiva para o anúncio. 

Por exemplo, um dos efeitos mais buscados nos filmes pesquisados foi passar o impacto 

físico e psicológico do acidente. Para tanto, foram explorados recursos como o primeiro 

plano, no intuito de exacerbar as reações dos personagens; a câmera fixa, lenta e o efeito 

de delay, que passam a sensação de choque, de paralisação; e o alongamento do plano, 

que traz maior dramaticidade para a tomada.  

Já no caso cubano, constatamos uma subutilização dos recursos que a linguagem 

audiovisual oferece. A câmera raramente desempenha um papel criativo, limitando-se, na 

maioria dos casos, a registrar o ambiente e/ou a ação – a propósito, essa situação não deve 

ser confundida com o recurso ao grau máximo de realismo que caracteriza uma das 

manifestações da linguagem não convencional, na qual os detalhes fotográficos procuram 

dar o máximo efeito de realidade. Portanto, podemos inferir um domínio reduzido da 

linguagem televisiva que impede a manipulação efetiva e pertinente dos elementos 

basilares de composição da sintaxe audiovisual em função dos objetivos publicitários.     

Uma única ressalva nesse sentido diz respeito à exploração da trilha sonora em 

ambos os casos em estudo. Mesmo no caso cubano, apesar de um uso menos criativo dos 

recursos da linguagem audiovisual, há um aproveitamento desse elemento, que é levado 

em conta e é utilizado de forma bastante coerente.  

Em síntese, com base no estudo do caso da publicidade audiovisual de trânsito, 

podemos afirmar que a linguagem da publicidade social cubana e brasileira atual 

apresentam traços semelhantes, como a proximidade das suas representações com relação 

ao referente; o recurso ao apelo ao medo, como visão preponderante em suas 

                                                           
77 Este formato é facilmente suscetível de prender o leitor, espectador ou ouvinte. Os conflitos, os 
minienredos dos acontecimentos afetam o receptor, pois o envolvem em histórias de sua própria vida, se 
reconhece neles e compartilha os sentimentos dos personagens. (Tradução nossa). 
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representações do problema; e, em consonância, o predomínio do viés emocional sobre o 

racional. 

Entretanto, as linguagens se distanciam nas estratégias de positivação-implicação 

que utilizam, isto é, nos caminhos que seguem para exaltar a ideia que pretendem veicular 

e na maneira de conseguir o engajamento do público com a mesma. Nesse sentido, a 

linguagem da publicidade social brasileira é mais próxima do receptor e muito mais 

elaborada, com emprego frequente de figuras de retórica – e, portanto, maior carga 

conotativa –, que permitem recriar o objeto da publicidade tornando-o mais impactante e 

memorizável. Da mesma forma, observamos um domínio da linguagem televisiva que se 

traduz no aproveitamento dos elementos basilares de composição da sintaxe audiovisual 

em função das estratégias de positivação-implicação. 

Já a linguagem da publicidade social cubana apresenta um estilo mais direto e um 

tom mais impositivo, ameaçador até, devido à perceptível falta de domínio dos códigos 

publicitários e, inclusive, audiovisuais, bem como a carências técnicas e de produção – 

que, mesmo não sendo questões de linguagem, influenciam negativamente os aspectos do 

plano da expressão. Essas limitações comprometem a capacidade persuasiva do anúncio 

e o impedem de fazer a conexão com o público eficazmente.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O ponto de partida desta pesquisa deu-se a partir da constatação da situação de 

estagnação que, por anos, a publicidade social cubana tem apresentado – notadamente no 

que diz respeito às suas formas expressivas. Esse fenômeno tornou-se ainda mais evidente 

a partir de 2011, quando as reformas socioeconômicas que o país começou a impulsionar 

revelaram a defasagem entre a realidade cubana em mudança e a publicidade social, no 

mínimo, anacrônica.  

As nossas inquietações como estudioso desse tipo de publicidade nos levaram a 

procurar um referente no Brasil – país com uma atuação de destaque na produção e uso 

da publicidade social para enfrentar os problemas que o impactam –, com o intuito de 

contrastar, lado a lado, as linguagens de ambas as publicidades e, a partir da análise 

comparativa, identificar os pontos que a publicidade social cubana poderia mudar e quais 

aprendizados poderia obter da publicidade brasileira. 

A partir desse momento, a nossa pesquisa enfrentou inúmeros desafios, de 

natureza tanto teórica quanto metodológica. Do ponto de vista teórico, constatamos, no 

Brasil, um desequilíbrio entre um referente prático de uma riqueza vastíssima e uma 

reflexão teórica comparativamente bem menor, com sistematizações pontuais e 

desenvolvimentos em construção. Igualmente, nos deparamos com o uso indiscriminado 

ou ambíguo dos vocábulos publicidade e propaganda – contra uma visão reducionista, no 

caso de Cuba –, questão de relevância para este trabalho por tratar-se das áreas que 

originam a publicidade social. 

No percurso teórico, procuramos estabelecer os pontos convergentes e divergentes 

entre publicidade e propaganda, com base nos condicionantes históricos e técnicos de 

ambas as áreas, para, desse modo, termos condições de identificar as particularidades da 

publicidade social em relação às duas. Da mesma forma, buscamos preencher as lacunas 

existentes na bibliografia brasileira e cubana com os principais referentes teóricos sobre 

publicidade social disponíveis internacionalmente, com ênfase para as tradições 

estadunidense e, sobretudo, espanhola, por ela constituir, em especial, um referente mais 

próximo das realidades estudadas.     
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Do ponto de vista metodológico, enfrentamos um legado brasileiro de estudos da 

linguagem publicitária ancorado na análise de anúncios veiculados em mídia impressa, 

com foco no componente verbal das peças. Dado que os suportes audiovisuais são os 

veículos da publicidade social mais utilizados em ambos os países, procuramos resolver 

essa questão com uma abordagem que levasse em consideração referentes tanto da área 

de Letras quanto da área de Comunicação. 

Pareceu-nos muito importante apresentar para os leitores os contextos de produção 

das peças que iriam ser analisadas, devido às especificidades que oferecem em cada caso. 

Ficou evidente como é díspar o quadro da publicidade social em cada país, com dezenas 

de milhares de agências no caso brasileiro – contra menos de meia dúzia na ilha – e uma 

igualmente enorme infraestrutura de veículos publicitários, assim como outros tantos 

fornecedores, que complementam o trabalho das agências. Em síntese, um grau extremo 

de especialização, por um lado, e um exercício publicitário quase de amadores, por outro. 

A principal diferença, contudo, diz respeito à legitimidade da prática publicitária em 

ambos os contextos, que, em Cuba, apresenta um cenário, no mínimo, adverso.  

Ainda sobre o contexto histórico em que se insere esta pesquisa, outro ponto 

importante a destacar é a relação entre a publicidade social e a sociedade de cada país. 

Como apontamos, a publicidade social brasileira mostra-se totalmente sincronizada com 

os fatos do dia a dia, em razão de ter uma agenda estabelecida com a participação de todos 

os setores da sociedade, o que implica a interpelação constante da realidade social por 

parte dos atores da prática publicitária. Já a publicidade social cubana possui uma 

natureza cíclica, isto é, compõe-se por temáticas que se repetem anualmente, 

determinadas pelas mais altas esferas do poder político na ilha. 

Desse modo, a abordagem dos aspectos contextuais mostrou-se relevante para 

vislumbrarmos como os  condicionantes socioeconômicos e, sobretudo, políticos mediam 

a constituição do campo publicitário (social) em cada país. Contudo, trata-se de uma 

problemática tão-somente apresentada – visto que não constituiu escopo central da nossa 

pesquisa –, sobre a qual valeria a pena outros pesquisadores se debruçarem.          

O case escolhido como base para a nossa comparação, a questão da segurança 

viária, mesmo constituindo um problema em ambos os países, também apresentava 

circunstâncias diferentes. Por exemplo, com pouco mais de meio milhão de veículos, a 

frota cubana não cumpre nenhum dos padrões internacionais recomendados pela OMS 



137 
 

para determinar se um veículo é seguro, enquanto que a brasileira, com quase 82 milhões, 

cumpre cinco desses padrões. Porém, o principal ponto de contato encontra-se no fator 

humano, que continua sendo um dos motivos fundamentais de mortes em decorrência de 

acidentes de trânsito, sendo que nenhum dos dois países atingiu a meta de redução das 

vítimas estabelecida para o período estudado. Desse fator advém a importância das 

campanhas de publicidade social e a pertinência da escolha do case do trânsito para este 

trabalho.     

Efetivamente, com base no caso da publicidade audiovisual de trânsito, foi 

possível determinar que a linguagem da publicidade social cubana e brasileira atual 

apresenta traços em comum, como a proximidade das suas representações com relação ao 

referente, o recurso ao apelo ao medo e o predomínio do viés emocional sobre o racional. 

Em compensação, a linguagem da publicidade social brasileira se destaca por ser mais 

próxima do receptor e muito mais elaborada, em termos retóricos e audiovisuais, 

enquanto que a cubana exibe um estilo mais direto e um tom mais impositivo, que podem 

colocar em risco a capacidade persuasiva do anúncio e impedi-lo de estabelecer uma 

conexão eficaz com o público. 

Neste ponto do nosso percurso, é possível refletirmos sobre quais as áreas 

potenciais de mudança que, em perspectiva, possibilitariam um ajuste da linguagem da 

publicidade social cubana às transformações que o país vem experimentando. Em 

primeiro lugar, a publicidade social cubana precisa revisar a relação com o público, 

levando em conta que a sua função educacional não implica que seja impositiva. Pelo 

contrário: ela tem de se aproximar das pessoas às quais se destina, construindo uma 

relação horizontal com a audiência.  

Para tanto, a publicidade social cubana deve respeitar as capacidades 

interpretativas da população, aproveitando seu alto nível educativo para desafiá-la com 

propostas de um estilo menos direto e mais ousado. Ou, por outro lado, pode valer-se de 

personagens e situações do cotidiano para fazer com que o público se identifique melhor 

com as questões por ela apresentadas.  

Em termos estritamente expressivos, a linguagem da publicidade social cubana 

necessita ser renovada, lançando mão de referentes contemporâneos, como ocorre no caso 

do Brasil. Porém, de nada adianta executar um grande salto sobre bases pouco sólidas: é 

necessário dominar antes os códigos publicitários e audiovisuais.   
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Por fim, entendemos que, embora a publicidade social cubana precise aprender a 

dizer mais com menos, sugerir mais do que mostrar abertamente, ganhando em sutileza e 

em impacto visual, o país tem condições para mudar essa situação: há profissionais da 

comunicação talentosos, como os freelancers; existe a possibilidade de transformar as 

mídias estatais, gratuitamente, em tribunas para os problemas sociais; e, por fim, Cuba 

tem uma população com um nível educacional que merece uma publicidade social muito 

mais original e criativa. 
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HISTÓRICO BRASIL
Premiação Jurados Brasileiros Tipo de Leão Leão por Categoria Classificação Geral

Pesquisar

Ano Ouro Prata Bronze Grand Prix Agência do Ano Total

2016 10 22 58 0 1 91

2015 18 34 55 1 0 108

2014 18 36 61 1 0 116

2013 27 34 51 2 1 115

2012 10 16 52 1 0 79

2011 6 23 36 0 1 66

2010 7 17 31 1 1 57

2009 7 9 16 0 1 33

2008 1 15 25 0 0 41

2007 6 4 20 0 0 30

2006 5 8 15 0 0 28

2005 6 10 26 1 1 44

2004 10 12 19 0 0 41

2003 8 11 14 0 0 33

2002 6 10 11 0 0 27

2001 12 4 18 0 1 35

2000 17 9 9 1 1 37

1999 8 7 13 0 1 29

1998 4 15 16 0 1 36

1997 5 11 11 0 0 27

1996 3 5 6 0 0 14

1995 1 2 5 0 0 8

1994 1 5 4 0 0 10

1993 5 3 5 1 0 14

1992 1 1 4 0 0 6

1991 0 1 5 0 0 6

1990 2 0 3 0 0 5

1989 4 3 10 0 0 17
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Ano Ouro Prata Bronze Grand Prix Agência do Ano Total

1988 2 1 4 0 0 7

1987 3 3 5 0 0 11

1986 1 2 6 0 0 9

1985 1 3 4 0 0 8

1984 3 2 5 0 0 10

1983 5 1 2 0 0 8

1982 6 4 2 0 0 12

1981 5 8 2 0 0 15

1980 0 0 1 0 0 1

1979 0 1 1 0 0 2

1978 1 2 8 0 0 11

1977 0 2 2 0 0 4

1976 1 0 3 0 0 4

1975 2 0 0 0 0 2

1974 0 0 1 0 0 1

1973 0 1 1 0 0 2

1972 0 0 5 0 0 5

1971 0 1 2 0 0 3
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ANEXO C 

 

E daí que ganhou Leão?1 

10 junho 2016 

Ao contrário do que eu imaginava antes de pesquisar para parecer que sou culto, o 

queijo Parmigiano-Reggiano e o Parmesão não são a mesma pessoa. Por ser um 

produto de Denominação de Origem Protegida, a marca Parmigiano-Reggiano só 

pode ser usada em queijos produzidos na região de Parma, Reggio Emilia, Módena, 

Bolonha e Mântua. Dessas cinco cidades aprovadas pela FIFA, Módena é a maior 

produtora de Parmigiano. 

Na primeira temporada de Chef’s Table (Netflix), o chef italiano Massimo Bottura 

conta uma ideia que ele teve para salvar metade da produção mundial de Parmigiano 

danificada por um terremoto que passou por Módena. 

A idea do chef da Osteria Francescana, eleito essa semana o melhor restaurante do 

Sistema Solar, foi criar e dividir com o mundo a receita do Risoto Cacio e Pepe. Um 

risoto feito exatamente com Parmigiano-Reggiano e tão simples e prático de fazer que 

qualquer zé mané pudesse copiar e fazer em casa. No fim das contas o Riso Cacio e 

Pepe virou um hit global e toda a produção do queijo despedaçado foi vendida antes 

de estragar, salvando o emprego de centenas de primos do Super Mario e do Roberto 

Baggio. 

E agora, finalmente cheguei aonde queria chegar. 

Por que criticar agências que têm ideias para tentar salvar crianças subnutridas? Por 

que essas ideais foram criadas para ganhar prêmio? E daí? Por que uma agência não 

pode ter ideais para promover igualdade social e paz na terra entre os homens de boa 

vontade? Por que esse não é o papel da publicidade? 

O Risoto Cacio e Pepe me lembrou uma solução parecida que a Geometry da 

Colômbia teve para promover o consumo de Lionfish. A ideia da Colômbia – ou da 

                                                 
1 http://www.clubedecriacao.com.br/ultimas/o-espaco-e-seu-195/ 
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Columbia como diria a Adidas -  ganhou Leão em 2014. E a do italiano também 

ganharia se tivesse sido inscrita. Acontece que o italiano não liga se uma ideia já foi 

feita ou não. Se já ganhou Cannes ou não. Para ele qualquer ideia serviria, desde que 

ajudasse a salvar o queijo e a economia da cidade dele. 

Como qualquer pessoa que já tirou selfie pelado e deletou na sequência sabe, depois 

que um nude cai no mundo ele não é mais seu. Ele é do mundo. Com ideias para 

salvar o mundo também deveria ser assim. 

Se uma idea foda para o combater a fome no Brasil roda a internet, ganha leão e fica 

famosa no mundo todo que mal tem? Você pode dizer “Ah, mas essa ideia só ajudou 

5 crianças no case study” Mas e daí? Se essa ideia é boa e fácil de implementar por 

que uma ONG na Ásia não pode copiar e ajudar milhares de crianças? Você acha 

mesmo que uma criança passando fome vai recusar ajuda porque ela descobriu que 

“essa ideia da comida que se tele transporta de um prato cheio para um vazio” ganhou 

18 leões de ouro em 2010? 

Se uma ideia criada para ganhar leão é copiada e começa a salvar vidas, fora do Palais 

de Cannes, realmente importa o motivo que fez essa ideia nascer? 

Boa parte das invenções do mundo moderno foram criadas pela NASA e pelo exército 

americano. A internet é uma delas. Mas você realmente se questiona quais foram os 

propósitos mesquinhos e inescrupulosos do exército cada vez que usa a internet? Eu 

não. E desconfio que o Massimo Bottura também não ligue. 

Por Marcelo Padoca - Diretor de Criação - The Community Miami 
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Levantamento da publicidade social brasileira (2011-2015) 

Ano Prêmio Anunciante 
Tipo de 

anunciante 
Anúncio Temática Subtemática Mídia 

2015 Publifestival Neymar Jr. Pessoa física #somostodosmacacos 
Questões 
sociais 

Racismo 
Redes 
sociais 

2015 Publifestival FIAT Empresa 
Não se maquie 
dirigindo 

Trânsito Motorista distraído 
Mídia 
impressa 

2015 FIAP GRAACC ONG Bald Cartoons Saúde Preconceito com crianças carecas (com câncer) 
Redes 
sociais 

2015 FIAP Pedigree Empresa 
Um cachorro muda o 
que você pensa sobre 
alguém 

Questões 
sociais 

Adoção de cachorros 
Mídia 
impressa 

2015 FIAP FIAT Empresa 
Não se maquie 
dirigindo 

Trânsito Motorista distraído 
Mídia 
impressa 

2015 FIAP 
Anistia 
Internacional 
Brasil 

ONG Spot against silence 
Questões 
sociais 

Censura 
Instalações 
na via 
pública 

2015 FIAP Sol de Janeiro Empresa 
Tattoo skin cancer 
check 

Saúde Prevenção de câncer de pele 
Mídia 
combinada 

2015 FIAP 
Centro de 
Valorização da 
Vida 

ONG Real suicides notes Saúde Apoio emocional contra o suicídio 
Mídia 
impressa 

2015 FIAP 
Adote um vira 
lata 

ONG The follower dog 
Questões 
sociais 

Adopção de cachorros de rua Internet 
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Ano Prêmio Anunciante 
Tipo de 
anunciante 

Anúncio Temática Subtemática Mídia 

2015 FIAP 

Instituto 
Igarapé/Global 
Comission on 
Drug Policy 

ONG The war on Drugo 
Questões 
sociais 

Drogas ilícitas Internet 

2015 FIAP Neymar Jr. Pessoa física #somostodosmacacos 
Questões 
sociais 

Racismo 
Redes 
sociais 

2015 FIAP 
Hospital 
Amaral 
Carvalho 

Empresa ELO (ursinho) Saúde Combate à solidão de crianças com câncer 
Redes 
sociais 

2015 FIAP 
Anistia 
Internacional 
Brasil 

ONG 
The missing people 
viewer 

Questões 
sociais 

Pessoas desaparecidas Internet 

2015 FIAP WWF ONG 
Dança da chuva em 
SP 

Meio 
ambiente 

Crise hídrica 
Redes 
sociais 

2015 FIAP 
Governo do 
Estado de SP 

Setor público The Playliters 
Meio 
ambiente 

Crise hídrica Mobile 

2015 FIAP 
Fundação Pró-
Sangue 

ONG Blood Charger Saúde Doação de sangue Outdoor 

2015 
Profissionais 
do ano 

Santa Casa da 
Misericórdia 
de Porto 
Alegre 

Setor público Doe seu talento Saúde Doação de órgãos TV 

2015 
Profissionais 
do ano 

Governo do 
Paraná - 
Secretaria da 
Saúde 
(Curitiba/PR) 

Setor público 
Quando fumar não 
mata 

Saúde Tabagismo TV 
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Ano Prêmio Anunciante 
Tipo de 
anunciante 

Anúncio Temática Subtemática Mídia 

2014 
Caracol de 
Plata 

Delegacia de 
Pessoas 
Desaparecidas 
de Santa 
Catarina 

Setor público Blind Date 
Questões 
sociais 

Pessoas desaparecidas 
Redes 
sociais 

2014 FIAP 
Federação 
Paulista de 
Futebol 

Empresa Bandeirinha da Paz 
Questões 
sociais 

Torcida sem violência 
Mídia não 
convencional 

2014 FIAP ABTO ONG Bentley Burial Saúde Doação de órgãos 
Redes 
sociais 

2014 FIAP 
Shopping 
Villa-Lobos 

Empresa A loja vazia 
Questões 
sociais 

Campanha do agasalho 
Instalações 
na via 
pública 

2014 FIAP 
Anistia 
Internacional 
Brasil 

ONG Tweet censurado 
Questões 
sociais 

Liberdade de expressão 
Redes 
sociais 

2014 FIAP FIAT Empresa Letras: alfabeto Trânsito Motorista distraído 
Mídia 
impressa 

2014 FIAP Hemorio ONG Pequeno furo Saúde Doação de sangue 
Mídia 
impressa 

2014 FIAP Pedigree Empresa Cachorro 
Questões 
sociais 

Adopção de cachorros 
Mídia 
impressa 

2014 FIAP 
Médicos sem 
Fronteiras 

ONG Headline Fade Saúde Recrutamento de médicos 
Mídia 
impressa 

2014 FIAP 
Sport Club 
Recife 

Empresa Inmortal Fans Saúde Doação de órgãos 
Mídia não 
convencional 

2014 FIAP Obra do Berço ONG SOS by SMS 
Questões 
sociais 

Crianças em situação de rua Mobile 
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Ano Prêmio Anunciante 
Tipo de 
anunciante 

Anúncio Temática Subtemática Mídia 

2014 FIAP 
Operação 
Sorriso 

ONG Continue macaco Saúde Solidariedade com crianças com lábio leporino 
TV/Mídia 
impressa 

2014 FIAP 
SOS Mata 
Atlântica 

ONG Que se dane 
Meio 
ambiente 

Poluição/água/lixo 
TV/Mídia 
impressa 

2014 FIAP 
Beneficência 
Portuguesa 

ONG Donate Saúde Doação de órgãos 
Mídia 
impressa 

2014 FIAP 
Respeite um 
carro a menos 

ONG Bike Trânsito Ciclistas abatidos 
Mídia 
impressa 

2014 FIAP 

Associação 
Pan-
Americana de 
Bancos de 
Olhos 

ONG Olhos Saúde Doação de córneas 
Mídia não 
convencional 

2014 
Profissionais 
do ano 

Prefeitura de 
BH 

Setor público 
Município livre de 
analfabetismo 

Questões 
sociais 

Analfabetismo TV 

2014 
Profissionais 
do ano 

Associação de 
Pacientes 
Transplantados 
Da Bahia 

ONG Quase Saúde Doação de órgãos TV 

2014 
Profissionais 
do ano 

Detran/RS Setor público Viagem Segura Trânsito Iluminação/Distância/Velocidade/Ultrapassagem/Cinto TV 
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Ano Prêmio Anunciante 
Tipo de 
anunciante 

Anúncio Temática Subtemática Mídia 

2013 
Caracol de 
Plata 

Luta pela Paz ONG Favela 
Questões 
sociais 

Tirar jovens do crime 
Mídia 
impressa 

2013 
Caracol de 
Plata 

Unilever Empresa 
Real Beauty 
Sketches 

Questões 
sociais 

Autoestima feminina 
Redes 
sociais 

2013 
Caracol de 
Plata 

GRAACC ONG Bald Cartoons Saúde Preconceito com crianças carecas (com câncer) 
Redes 
sociais 

2013 FIAP 
Hemoba / 
Esporte Clube 
Vitória 

ONG/Empresa 
My blood is red and 
black 

Saúde Doação de córneas 
Mídia não 
convencional 

2013 FIAP 
SOS Mata 
Atlântica 

ONG Veteranas de guerra 
Meio 
ambiente 

Desmatamento 
Instalações 
na via 
pública/ TV 

2013 FIAP WWF ONG Campo desmatado 
Meio 
ambiente 

Desmatamento 
Mídia não-
convencional 

2013 FIAP 
Operação 
Sorriso 

ONG Batom Saúde Solidariedade com crianças com lábio leporino 
Mídia não 
convencional 

2013 FIAP Grupo CCR Empresa SMS Trânsito  Rádio 

2013 
Profissionais 
do ano 

Samp ES 
Assistência 
Médica 

Empresa Virgulino Porreta Saúde Câncer de próstata TV 

2013 
Profissionais 
do ano 

Banco de 
Livros 

ONG Liberte 
Questões 
sociais 

Doação de livros TV 

2012 FIAP AA ONG Rotina Saúde Alcoolismo Rádio 
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Ano Prêmio Anunciante 
Tipo de 
anunciante 

Anúncio Temática Subtemática Mídia 

2012 FIAP GRAACC ONG 
The Great Banner 
Sale 

Saúde Crianças com câncer Internet 

2012 FIAP Carrefour Empresa 
Virou.gr - encurtador 
de links 

Questões 
sociais 

Doação de alimentos Internet 

2012 FIAP 
Casa do 
Zezinho 

ONG Half of Happiness 
Questões 
sociais 

Doação de alimentos 
Mídia não 
convencional 

2012 FIAP ABTO ONG Escolhas Saúde Doação de órgãos TV 

2012 FIAP Obra do Berço ONG Coin Donation 
Questões 
sociais 

Doação a crianças carentes 
Mídia não 
convencional 

2012 
Profissionais 
do ano 

Casa do 
Zezinho 

ONG Ajuda 
Questões 
sociais 

Apoio a crianças sem família TV 

2012 
Profissionais 
do ano 

Pão dos pobres ONG Experimento social 
Questões 
sociais 

Doação a crianças carentes TV 

2012 
Profissionais 
do ano 

Polícia Militar 
do Paraná 

Setor público Trote 
Questões 
sociais 

Contra trote TV 

2011 
Caracol de 
Plata 

SOS Mata 
Atlântica 

ONG Ovo X Galinha 
Meio 
ambiente 

Poluição do ar TV 

2011 FIAP 
SOS Mata 
Atlântica 

ONG Xixi no banho 
Meio 
ambiente 

Desperdiço de água 
Mídia 
combinada 

2011 FIAP Grupo CCR Empresa Se beber, assopre Trânsito Bafômetro 
Mídia 
impressa 

2011 FIAP 
Projeto 
Arrastão 

ONG Linhas de metrô 
Questões 
sociais 

Crianças carentes 
Mídia 
impressa 

2011 FIAP GRAACC ONG Doe seu site Saúde Crianças com câncer Internet 
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Ano Prêmio Anunciante 
Tipo de 
anunciante 

Anúncio Temática Subtemática Mídia 

2011 FIAP 
Casa do 
Zezinho 

ONG Os Ringtônicos 
Questões 
sociais 

Crianças carentes Internet 

2011 FIAP 
Prefeitura de 
BH 

Setor público Fale por ela 
Questões 
sociais 

Abuso sexual infantil Outdoor 

2011 
Profissionais 
do ano 

Assembleia 
Legislativa do 
Estado de 
Santa Catarina 

Setor público 
Adoção – Laços de 
amor 

Questões 
sociais 

Adoção de crianças mais velhas TV 

2011 
Profissionais 
do ano 

Ministério das 
Cidades 

Setor público Comandos Trânsito Carnaval TV 

2011 
Profissionais 
do ano 

Casa do 
Zezinho 

ONG Livros 
Questões 
sociais 

Ajuda à formação de crianças de baixa renda TV 
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