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RESUMO 

 

A pesquisa busca analisar como o discurso publicitário influencia as pessoas e a relação dele 

com os valores éticos da sociedade contemporânea. Do ponto de vista teórico-metodológico 

lança mão das abordagens comuns aos estudos da sociedade de consumo, construção feita a 

partir da pesquisa bibliográfica. Na dimensão estritamente metodológica, no movimento para 

a coleta de dados, foi utilizada a técnica do grupo focal. O trabalho é construído a partir da 

análise de três casos, três campanhas publicitárias de marcas nacionalmente conhecidas: 

Itaipava, O Boticário e C&A. O trabalho nos traz conclusões acerca de como se constrói a 

relação entre as pessoas e a publicidade, bem como chama a atenção para os possíveis abusos 

cometidos em seu processo de criação, considerando a perspectiva ética. 

 

Palavras-chave: Publicidade; Ética; Consumo; Diversidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

The research seeks to analyse how advertising discourse influence people and their 

relationship with the ethical values of contemporary society. From the theoretical-

methodological viewpoint, it is based on the usual approaches to the studies of the 

consumption society, construction done from the bibliographic research. At the narrowly 

methodological dimension, in the motion to the data gathering, the technique of the focal 

group was used. The work was built from the parsing of three cases, three advertising 

campaigns of nationally known brands: Itaipava, O Boticário and C&A. The work bring us 

conclusions about how to build the relationship between people and advertising, as well as 

draws attention to possible abuses committed in their creation process considering the ethical 

perspective. 

 

Keywords: Advertising; Ethics; Consumption; Diversity. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho busca compreender o papel social da publicidade no comportamento 

moral das pessoas, considerando a ética como norteadora dos valores morais, definindo 

métodos e posturas capazes de reger os indivíduos em sociedade. No primeiro capítulo 

entenderemos como a sociedade é organizada de forma que as pessoas sigam padrões éticos, 

pois é por meio deles que se busca manter a ordem. Compreender através da publicidade 

como os valores éticos podem pautar a ação dos indivíduos. O mundo contemporâneo vem 

passando por diversas mudanças a partir do século XX, quando podemos notar 

transformações em vários espaços na nossa sociedade, no teatro, no cinema, na TV, no rádio, 

nos jornais e em diversos outros meios, com impactos causados pelas tecnologias, nas 

relações sociais, nas expressões culturais e principalmente no comportamento humano. 

Para que a publicidade possa exercer seu papel social faz-se necessária a aplicação e o 

estudo de parâmetros relacionados a questões éticas e sua aplicabilidade na sociedade. Na 

atual conjuntura, a ética desempenha um papel fundamental, pois ela norteia os valores morais 

e aponta para os códigos de conduta. A ética se dá na reflexão sobre os princípios e valores 

que podem nortear o comportamento humano, evidenciando a forma de pensar e agir das 

pessoas, como também a moral que age como uma forma especifica de comportamento. A 

publicidade busca se basear em parâmetros éticos e sociais, pois é através deles que podemos 

notar a sua influência nas atividades exercidas na sociedade. Para Valls (2006), a ética age 

como norteadora das convenções sociais existentes, ou seja, está atrelada aos costumes e às 

mudanças da sociedade, ao modo de vida do indivíduo. 

No segundo capítulo trataremos acerca de como podemos compreender a publicidade 

a partir do seu papel como uma comunicação persuasiva, e que até certo ponto molda 

comportamentos. Ao exercer uma comunicação voltada para o consumo, a publicidade parece 

dar atenção unicamente a bens de consumo, embora seja preciso levar em consideração a sua 

relação com o meio social. “Dessa forma, mais que mediadora das relações de consumo, a 

publicidade é mediadora de tendências sociais, apenas representando aspectos culturais 

presentes na sociedade em que se insere” (TOALDO, 2005, p. 29). Sua influência no 

comportamento do consumidor consiste em despertar nele o desejo por aquilo que está sendo 

apresentado, podendo se criar um relacionamento eficaz entre produto e consumidor. Isso 

depende de como a mensagem elaborada irá atingi-lo, sabendo que ela tem que ser clara e 

objetiva, sob o risco de se assumir uma conduta contrária aos valores do consumidor. 
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Ainda que haja diversas formas de se compreender a publicidade, mesmo assim temos 

que levar em consideração que quando ela manifesta no consumidor o desejo por algo, ela o 

faz por uma empatia do consumidor pelos valores propagados na mensagem. Isto nos faz 

refletir se de fato a publicidade tem se preocupado com o bem estar da sociedade. 

A publicidade detém o “poder” de causar impactos emocionais no indivíduo, podendo 

ser capaz de influenciar decisões e direcionar a opinião do seu público alvo em relação a 

determinada marca. Isso desperta o desejo de compra no consumidor. A estratégia se dá por 

um conjunto de técnicas e ações, no planejamento da campanha. Sua capacidade persuasiva 

reside na conquista de novos consumidores e na fidelidade dos que já compram a marca. Com 

o avanço do capitalismo a sociedade é estimulada a consumir cada vez mais, para o que a 

publicidade está cada vez mais presente, tornando-se assim um instrumento de referência na 

sociedade de consumo. 

É relevante observarmos a mensagem desenvolvida na campanha publicitária e de que 

modo ela irá impactar a sociedade, sendo fundamental se distinguir o que é uma propaganda 

enganosa do que é uma propaganda abusiva e qual a reação que ambas provocam no 

indivíduo. Eticamente, é preciso avaliar os riscos quanto aos impactos morais na sociedade. 

No terceiro capítulo tratamos da análise desenvolvida por meio da aplicação da técnica 

do grupo focal para coleta de dados. Nessa parte ainda detalhamos as campanhas que formam 

o conjunto do nosso estudo de caso: a peça publicitária da Cerveja Itaipava, especificamente a 

campanha “O Verão é nosso”; a campanha “Dia dos Misturados”, das lojas C&A; e “Casais”, 

da marca O Boticário. A partir disso analisamos como se dá a percepção do consumidor 

acerca dessas campanhas, levando em consideração os parâmetros éticos e sociais, como 

também a influência e as consequências dessas mensagens publicitárias na sociedade; Como 

os participantes do grupo focal receberam as mensagens transmitidas pelos anúncios, 

buscando compreender se de fato são publicidades abusivas. 
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1. A VIDA SOCIAL SOB UMA PERSPECTIVA ÉTICA 

 

O presente capítulo apresenta os principais aspectos da ética e da moral e sua 

influência na vida das pessoas. Nele abordamos algumas teorias sobre a Ética, sua 

compreensão por alguns filósofos e sua interferência nas instituições da sociedade 

contemporânea. Ainda discutimos o comportamento humano com base no campo da moral, 

seus valores e princípios, bem como a relação entre ética e responsabilidade social. 

 

1.1 Ética e Moral 

 

Para darmos início à discussão sobre as questões éticas que envolvem a sociedade, é 

importante discorrermos a respeito dos conceitos e usos da ética e da moral. Valls (2006, p.7) 

diz que ética é o “estudo das ações ou dos costumes, e pode ser a própria realização de um 

tipo de comportamento”. Quando analisamos essa definição, notamos que a ética pode ser 

entendida como os costumes e comportamentos do indivíduo no meio social, a forma como 

ele se relaciona em grupo, o modo como as regras são definidas, sempre tendo por referência 

os valores e costumes presentes na sociedade. É importante ressaltar que os costumes e 

comportamentos de uma sociedade podem variar. Isso pode ocorrer devido às mudanças que 

elas sofrem no decorrer do tempo. As possíveis mudanças que ocorrem com os valores éticos 

estão condicionadas à aceitação da sociedade. A ética está condicionada ao que os indivíduos 

julgam serem padrões de conduta aceitáveis, como ressalta Valls (2006, p.11) “os valores 

éticos podem se transformar, assim como a sociedade se transforma”.  

Desde os primórdios buscamos entender a ética, porém, devido às diversas formas de 

culturas esse modo de torná-la um instrumento mundial, pode não se tornar possível. Por volta 

de 500 e 300 a.C., a Grécia antiga passou por grandes transformações no que diz respeito às 

formas de pensar. Foi o apogeu do pensamento grego, conhecido por produzir os maiores 

pensadores da humanidade, responsáveis pelo desenvolvimento de grandes ideias, filósofos 

como Sócrates, Platão e Aristóteles. Os grandes pensadores buscaram compreender e 

aprofundar a discussão referente aos princípios éticos no cotidiano do homem, ou seja, a 

reflexão grega se preocupou em estudar o comportamento humano. Tais estudos surgiram 

“como uma pesquisa sobre a natureza do bem moral, na busca de um princípio absoluto da 

conduta” (VALLS, 2006, p. 24), não só contribuindo para o pensamento sobre a ética, como 

também vem buscando esclarecer na atualidade. O filósofo grego Platão (427-347 a.C.), partia 
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do pressuposto que todo homem buscava um bem supremo – como por exemplo a felicidade – 

como forma de compreender os questionamentos éticos. Para alguns pensadores da época a 

busca pelo saber ético transcendia a vida, numa perspectiva de que a felicidade está também 

além da morte, ou seja, o homem buscaria contemplar ideias para alcançar o bem supremo. 

Aristóteles (384-322 a.C.) entendia que o homem necessitava praticar o bem para alcançar 

seus valores. Ele não se prendia à ideia de que só existia algo supremo, tampouco que o 

homem carece contemplar a supremacia de algum ser, mas sim de vários outros valores, um 

conjunto de valores que precisava ser alcançado. Dessa forma, “Aristóteles acredita na 

vontade humana, e que através da razão e espontaneidade o homem tinha que ter como foco 

principal a pratica dos bons hábitos” (VALLS, 2006, p. 33).  

Na Idade Média conforme a ética cristã medieval, posterior à ética grega, era 

caracterizada pelo pensamento difundido pela doutrina da igreja, assim como a forma que 

devia ser a conduta humana, de modo que as correntes do pensamento ético tinham cunho 

teológico, baseada na relação do homem com o divino. 

Assim, pois, na religião cristã, o que o homem é e o que deve fazer definem-

se essencialmente não em relação a uma comunidade humana (como a polis) 

ou com o universo inteiro, mas, antes de tudo, em relação a Deus. O homem 

vem de Deus e todo o seu comportamento – incluindo a moral – deve 

orientar-se para ele como objetivo supremo (VÁZQUEZ, 2008, p. 276). 

 

A ética cristã medieval sugeria relacionamento do homem com Deus, além de apenas 

com a sociedade (Polis) como propunha a ética grega. Um ser divino como centro de tudo, o 

bem supremo a ser alcançado, este devia ser o objetivo principal da humanidade. Como a 

Igreja era a instituição dominante do pensamento ético medieval, ela orientava aos homens os 

valores morais que eles deviam seguir. Vázquez (2008) observa que na ética moderna, se 

todos os movimentos de contemplação a subjetividade ou da personalidade deram início na 

Grécia antiga com Platão, eles se elevaram no final do século XVIII, com o filósofo alemão 

Kant (1724-1804), a Ética com base numa visão antropocêntrica, buscando uma 

universalidade do pensamento ético. Kant “achava que a igualdade entre os homens era 

fundamental para o desenvolvimento de uma ética universal” (VALLS, 2006, p. 19), 

acreditando que todos os homens deveriam ser iguais quanto à forma de pensar. Ele partia do 

pressuposto de se estudar a filosofia a partir do homem, acreditando que se chega a uma moral 

única, racional, através da obtenção do pensamento verídico e sua atuação livre. Desse modo 

o homem se tornaria responsável pelos seus atos. Para Hegel (1770-1831) que tem um 

pensamento divergente do raciocínio de Kant, a ética é vista a partir da perspectiva política, 
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em que a participação do Estado na tomada de decisões é corrente, atuando na manutenção 

dos direitos e deveres como também na consciência moral de cada indivíduo, de modo que ele 

exerça seu caráter ético baseado nas normas estabelecidas pelo próprio Estado. Ora, diz Valls: 

 

Se Kant e a Revolução Francesa acentuaram de maneira talvez demasiado 

abstrata a liberdade, o ideal ético para Hegel estava numa vida livre dentro 

de um Estado livre, um Estado de direito, que preservasse os direitos dos 

homens e lhes cobrasse seus deveres, onde a consciência moral e as leis do 

direito não estivessem nem separadas e nem em contradição (2006, p. 45). 

 

Quando analisamos parâmetros éticos por meio das doutrinas apresentadas, podemos 

entender que o homem era (e continua sendo) o principal instrumento de estudo dos 

pensadores. Ao entrarmos na discussão sobre a Ética contemporânea, compreendida a partir 

do século XIX, por pensadores como Kierkergaard (1813-1855) e Sartre (1905-1980), 

notamos duas correntes representadas como o existencialismo e o libertarismo, 

respectivamente, um tanto divergentes das correntes anteriormente apresentadas. 

 

Segundo Sartre, o homem é liberdade. Cada um de nós é absolutamente livre 

e mostra a sua liberdade sendo o que escolheu ser. A liberdade, além disto, é 

a única fonte de valor. Cada indivíduo escolhe livremente, e ao escolher, cria 

o seu valor. Assim, na medida em que não existem valores objetivamente 

fundados, cada um deve criar ou inventar os valores ou as normas que guiem 

o seu comportamento. Mas, se não existem normas gerais, o que é que 

determina o valor de cada ato? Não é o seu fim real nem o seu conteúdo 

concreto, mas o grau de liberdade com que se realiza (VÁZQUEZ, 2008, p. 

287). 

 

Sartre não parte do princípio de que exista uma moral aleatória, mas que o indivíduo é 

participante ativo na construção dos seus valores, se tornando responsável por suas decisões e 

por possíveis consequências. Desse modo entendemos que o papel do homem na sociedade 

não é de um ser individualista, tampouco coadjuvante, mas coletivo, plural. A partir do 

momento em que ele é motivado a tomar decisões, ele atenta para os interesses, não só dele, 

mas também da comunidade, levando em consideração os possíveis impactos que poderão 

provocar ao meio social – “só posso tomar minha liberdade como fim se tomo também como 

fim a liberdade dos outros” (VÁZQUEZ, 2008, p. 287). Contudo, o pensamento ético quando 

parte do pressuposto que existam diretrizes capazes de tornar os valores morais em 

instrumentos universais, é refutável, tendo em vista que isso varia de acordo com as diversas 

situações. 
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Entenderemos ética e moral a partir do desenvolvimento dos grupos sociais, quando se 

viu a necessidade de se empregar normas que respeitassem a liberdade das pessoas nas suas 

relações pessoais. Afinal, “[...] as doutrinas éticas fundamentais nascem e se desenvolvem em 

diferentes épocas e sociedades como respostas aos problemas básicos apresentados pelas 

relações entre os homens, e, em particular pelo seu comportamento moral efetivo” 

(VÁZQUEZ, 2008, p. 267). A ética e a moral são palavras sinônimas, contudo, não têm o 

mesmo significado, pois notamos que a moral reforça uma análise ao comportamento 

humano. Já a ética, como norteadora de normas e padrões que são empregados através de um 

longo processamento social. Valls (2006, p. 17) ressalta que essa diferenciação dos termos se 

dá do seguinte modo: “a palavra moral é sinônimo de ética, acentuando talvez apenas o 

aspecto de interiorização das normas”. Vázquez (2008, p. 23) vê essa diferenciação definindo 

ética como sendo “a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens em sociedade”, 

de modo que nos dá a entender que a moral consiste no seu objeto de estudo, especificamente, 

uma forma de se apreciar o comportamento do indivíduo em comunidade. Contudo, Vázquez 

(2008, p. 22) reafirma que por mais que os termos estejam entrelaçados entre si, de modo a 

serem diferenciados distintamente, a “ética não cria a moral”, nos dando a entender que por 

mais que a ética esteja empregada nas sociedades de modo a influenciar os indivíduos nas 

suas decisões, não é ela que por sua vez venha a aplicar normas e padrões na sociedade, 

cabendo à moral aplicar tais procedimentos.  

Fazemos parte de um conjunto de pessoas denominado sociedade, do qual participam 

diversos subgrupos, estabelecendo seus padrões, seja através da cultura, política, religião, 

entre outros. Entender que a moral é essencial para se compreender o comportamento humano 

e o modo como a sociedade é regida, definindo-a como “um conjunto de normas, aceitas 

livres e conscientemente, que regulam o comportamento individual e social dos homens” 

(VÁZQUEZ, 2008, p. 63). A moral tende a modificar espaços, para melhorar as condutas das 

pessoas, de modo que venha a beneficia-las, dando respaldo às necessidades sociais dos 

grupos existentes na sociedade. Age como reguladora das práticas sociais, a moral atua em 

prol do bem comum, de modo a gerenciar as relações sociais para manter a ordem, sem a qual 

a sociedade estaria entregue ao caos. A moral sugere que o indivíduo se relacione com outros, 

em grupo, para que estejam em consonância com as normas ou regras que os regem. Isso não 

quer dizer que o homem tem por obrigação ser direcionado por parâmetros morais. Porém, 

quando ele tende a segui-los, torna-se obrigado a cumpri-los. Da mesma forma que há 

diversos modos de pensar, há diferentes interpretações sobre o modo de conduta. Com isso a 
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sociedade tende a ser regida por normas de controle social, e o indivíduo tende a segui-las 

como padrões ditados pelo que a sociedade estabelece como conduta moral. Se há uma 

variação nessas conduções e nas constantes mudanças que o mundo enfrenta, a ética tende a 

acompanha-las em respeito às variações na vida das pessoas e os valores morais. 

Compreendemos, então, que a ética não está parada no tempo e no espaço, mas sim, em 

constante adaptação, como explica Vázquez: 

[...] desde as sociedades mais primitivas, a moral muda e se desenvolve com 

a mudança e o desenvolvimento das diversas sociedades concretas. É o que 

provam a substituição de certos princípios e de certas virtudes por outras, a 

modificação do conteúdo de uma mesma virtude através do tempo, etc 

(2008, p. 39). 

 

A moral supre as necessidades sociais, quando notamos sua contribuição para a 

formação do caráter das pessoas. Quando determinado indivíduo toma decisões a partir de 

normas morais, ele está dando sentido às decisões que por ele foram tomadas. Podemos 

caracterizar esse processo como ato moral, ao qual o indivíduo confere sua participação de 

forma consciente. A ética permite compreender a moral de forma que possibilite ao homem o 

aprimoramento da sua conduta nas comunidades, dirigindo-o sempre para uma parcela 

conveniente. A moral na atualidade pode ser entendida como o conjunto de valores pessoais e 

normas padrões. O livre arbítrio do indivíduo na execução de suas ações está condicionado às 

ordens estabelecidas nesse contexto atual, cujos atos dependem de sua consciência. É 

importante destacar que mesmo que o ser humano tenha o desejo de realizar seus interesses 

pessoais, o meio social em que ele está inserido acaba por ditar padrões implantados por uma 

classe influente de pessoas para estabelecer a ordem na vida em sociedade. 

 A ética considera das constantes transformações pelas quais atravessa a sociedade. 

Enquanto ciência, ela busca compreender os diferentes padrões sociais das comunidades 

como a aceitação e adequação social do indivíduo ético nesse meio. Buscando também, 

através dessas compreensões, acompanhar o comportamento humano em todos os momentos, 

para que possa resolver possíveis conflitos que venham eclodir na sociedade. A ética pretende 

explicar como o comportamento das pessoas deve ser pautado, julgando, por exemplo, 

ditando que o mal é uma transgressão e o bem uma grandeza. Ela não é indiferente a tais 

compreensões, tampouco alheia às condições em que será aplicada. E isso faz parte do seu 

modo de execução – universal –, porque o ideal de valor proposto por ela é obrigatório para 

todos os indivíduos daquele meio social. As normas éticas podem ser compreendidas como 

um conjunto de preceitos que têm como base a natureza humana, o comportamento humano, 



15 

 

as constantes mudanças no meio social, as leis que determinam como o indivíduo deve se 

posicionar em certas situações, e também as diversas culturas. Assim, a moral é compreendida 

pela ética, pois o comportamento do ser humano é dotado de padrões aceitáveis, cujas suas 

ações têm respaldo na sociedade. 

 

1.1.1 Valores Éticos e Princípios Sociais  

 

 As discussões a respeito da ética e seus estudos nos leva à busca pela compreensão de 

algumas linhas relacionadas ao comportamento moral. Necessitamos compreender os valores 

morais, discutir que valores são esses, e buscar entender o porquê de esses valores serem tão 

importantes para o corpo social, como também de que modo eles influenciam o meio. 

Sabemos que tudo aquilo que é valorizado é também cobiçado, sejam bens materiais ou 

imateriais (felicidade, honestidade, integridade, etc.). Os valores éticos influenciam o 

indivíduo no tocante à sua conduta e às suas ações. Para que tenha um comportamento ético 

faz-se necessário que o indivíduo agregue a seu caráter as reflexões sobre princípios sociais. 

Desse modo, os indivíduos que buscam valores éticos tendem a adotar um padrão vinculado a 

ações que visam à obtenção de um caráter moral. 

 Ao falarmos sobre comportamento ético e como ele influencia na construção do 

caráter dos indivíduos isto nos faz compreender que tal comportamento está interligado ao 

comportamento humano do indivíduo em sociedade. Em relação a esse comportamento, 

Moreira nos diz que ele é “a única forma de obtenção de lucro com respaldo da moral” (2002, 

p. 31). Isso nos leva a entender que agir com ética é fundamental dentro do corpo social em 

que estamos inseridos, ou, em outras palavras, a demonstração dos valores éticos no 

cotidiano, é a busca pela manutenção da integridade. Além disso, o indivíduo que age com 

ética tende a ter mais que um diferencial na sociedade, acabando por adquirir vantagem sobre 

os demais. E é por isso que é necessária a aplicabilidade de uma conduta ética, não somente 

de forma individual, mas também grupal. 

 O comportamento ético varia de acordo com o posicionamento de cada indivíduo, de 

modo que cada um deve buscar seguir essa conduta, baseando-se nos princípios morais e 

sociais que regem a sociedade. A busca por valores éticos leva o indivíduo a refletir sobre 

suas responsabilidades: como deve ser sua conduta moral, suas ações (individual ou coletiva), 

sobretudo levando-o a entender os seus desvios sociais (irresponsabilidade, irregularidade, 

imoralidade, etc.). Os valores éticos buscam equilibrar o indivíduo socialmente, como em seu 
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comportamento, de modo que ele possa encontrar-se satisfeito quanto às suas necessidades 

sociais. 

 Os princípios sociais regem a ordem social, estimulando nos indivíduos o bem 

comum, de modo que o indivíduo vive não só com os outros, mas também para os outros, 

pensando e agindo em conjunto, valorizando a coletividade. Dessa forma, 

[...] fazer de um homem um homem bom, supõe harmonia dos três princípios 

que regem o seu comportamento: natureza, hábito e razão. A natureza é algo 

dado, o hábito se adquire, e a razão, enquanto faculdade, opera em direção 

ao bem, ali onde existem naturezas providas de hábitos bons há virtudes 

(NAVAL. In: SERTEK, 2006, p. 180). 

 

 Os princípios éticos acabam por tornar o homem realizado pessoalmente quanto à sua 

conduta, uma realização pessoal, deixando-o satisfeito com suas posições. Afinal, isso tudo é 

originário da capacidade de compreender e praticar os valores éticos. Um bom 

comportamento desenvolve-se mediante a prática dos valores éticos, baseada também nos 

princípios sociais. É um aprendizado diário. O indivíduo está sempre moldando seu 

comportamento às boas convenções. Conforme Marcondes (2011) cita Aristóteles: 

As coisas que temos de aprender antes de fazer, aprendemo-las fazendo-as, 

por exemplo: os homens se tornam construtores construindo, e se tornam 

citaristas tocando cítara; da mesma forma, tornamo-nos justos praticando 

atos justos, moderados agindo moderadamente, e corajosos agindo 

corajosamente (MARCONDES, 2011, p. 53). 

 

 Desenvolver um comportamento ético nos leva à busca por um caminho de 

aprimoramento contínuo, agregando valores e aperfeiçoando nossas qualidades. As grandes 

transformações nas sociedades partem do momento em que o comportamento das pessoas que 

as compõem, baseados nos princípios éticos e sociais, tornam-se ações que acabam 

estabelecendo no corpo social mudanças de ideias, implantando um modelo ético que visa a 

direcionar as pessoas quanto ao seu valor na sociedade. O que se espera dos indivíduos que 

tenham um comportamento ético é que eles desempenhem suas funções frequentemente, 

comportando-se bem, de modo que venham a agir com esse diferencial nas práticas do 

cotidiano. 

 

1.1.2 Ética e Responsabilidade Social 

 

 Ante as discussões sobre ética e moral, nesse mesmo contexto, faz-se necessário que 

se analise a aplicabilidade desses conceitos na coletividade. Adotar uma postura ética e social 

é de suma importância para os indivíduos. Para alguns autores da atualidade, por exemplo, ser 
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responsável é aplicar a ética em seu cotidiano. No campo da Administração, Drucker nos 

apresenta responsabilidade social como: 

Um conjunto de compromissos que as pessoas e instituições estabelecem 

com a sociedade, comunidade, ambiente ou grupo social. Responsabilidade 

social é a ética aplicada a tudo e a todos, atinge indistintamente: políticos, 

empresários, organizações, estudantes, médicos, administradores e 

professores (DRUCKER, 1998, p. 328). 
 

Para Ashley (2002), ela pode ser entendida como: 
 

Como o compromisso que uma organização deve ter para com a sociedade, 

expresso por meio de atos e atitudes que a afetem positivamente, de modo 

amplo, ou alguma comunidade, de modo específico, agindo proativamente e 

coerentemente no que tange a seu papel específico na sociedade e a sua 

prestação de contas com ela. A organização, nesse sentido, assume 

obrigações de caráter moral, além das estabelecidas em lei, mesmo que não 

diretamente vinculadas a suas atividades, mas que possam contribuir para o 

desenvolvimento sustentável dos povos. Assim, numa visão expandida, 

responsabilidade social é toda e qualquer ação que possa contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida da sociedade (ASHLEY, 2002, p. 6). 

 

 A responsabilidade social é a ética na prática; é como os indivíduos desempenham seu 

papel, como portadores de conduta ética, aplicando-as em suas funções diárias no 

agrupamento em que estão inseridos. A definição e a aplicação do termo “responsabilidade 

social” ganhou amplitude a partir do momento em que houve uma expansão do pensamento 

ético, de modo que as ações sociais ganham destaque na comunidade em que estão sendo 

desempenhadas. O objetivo da responsabilidade social é desempenhar no indivíduo um 

comportamento ético adequado ao meio em que ele está inserido, visando a melhorar a 

qualidade de vida de todos que compõem esse meio, procurando usufruir de todos os espaços 

na sociedade, aplicando os valores necessários que venham beneficiá-lo. A responsabilidade 

social é fruto das diversas críticas e questionamentos que as instituições desempenham em 

função das ações éticas. 

 Churchill e Peter (2000, p. 40) entendem responsabilidade social como sendo “a 

preocupação com as consequências sociais dos atos de uma pessoa ou instituição, na medida 

em que eles podem afetar os interesses dos outros” deixando de ser apenas um diferencial, 

passa a ser uma exigência, compreendida como algo de valor na sociedade. As instituições 

que são orientadas com responsabilidade social tendem a ter referências positivas. Suas ações 

refletem na sociedade de modo que os indivíduos tendem a respeitá-las. Desse modo, posturas 

éticas desencadeadas por meio da responsabilidade social acabam por gerar credibilidade nos 

grupos, melhorando a imagem dos mesmos. 
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 Discutir a relação entre a ética e a responsabilidade social na publicidade é, 

fundamental para entender o processo de elaboração das ideias publicitárias e como seus 

discursos têm por base questões éticas, desde a criação das mensagens até o comportamento 

dos profissionais envolvidos. A responsabilidade social aplicada à publicidade tende a torná-

la mais altruísta, e, desse modo, as questões éticas desencadeadas nessa relação funcionam 

como métodos de valorização das suas convicções. 

A sociedade está cada vez mais atenta às ações que as instituições desenvolvem e às 

informações que elas veiculam. Os indivíduos tendem a valorizar as organizações que têm 

como conduta a responsabilidade social. Isso influencia na reputação das mesmas, tendo 

como consequência a valorização da imagem. Além da rentabilidade, os grupos sociais e as 

organizações precisam adotar padrões éticos que possibilitem a valorização de suas relações 

na sociedade. Adotar um caráter responsável não é somente viver sob regras e padrões legais, 

mas se torna uma questão de manter a ordem social. 
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2. COMPREENDENDO A PUBLICIDADE 

  

 Neste capítulo nos dedicamos a uma discussão acerca da natureza da publicidade, nos 

seguintes aspectos: a) apresentando os principais conceitos, buscando compreendê-la de 

forma prática; b) as distinções e relações entre publicidade e propaganda; c) o processo de 

criação e veiculação de campanhas publicitárias; d) os excessos da publicidade, bem como os 

possíveis efeitos causados na sociedade de consumo; e) a fiscalização da publicidade através 

do sistema misto de autorregulamentação. Isso nos leva a evidenciar a relação entre 

publicidade e sociedade, e as constantes mudanças no comportamento do consumidor em um 

mundo cheio de regras e excessos. 

 

2.1  Conceito de publicidade 

 

A publicidade se tornou uma ferramenta de comunicação bastante usada pela 

sociedade, tanto pela sua forma de veiculação da informação, quanto pelos métodos de 

convencimento desenvolvidos por ela. A sociedade atual vive a chamada “era da informação”, 

em que a comunicação se tornou um mecanismo de informação instantâneo, e, diante de 

tamanha globalização no mundo moderno, não se pode imaginar uma sociedade onde a 

publicidade não esteja presente. De acordo com Sant’Anna (2002, p. 75) “publicidade deriva 

de público (do latim publicus) e designa a qualidade do que é público. Significa o ato de 

vulgarizar, de tornar público um fato, uma idéia.” Dessa forma, nos faz entender que, 

independentemente do que seja ou para quem esteja direcionada, ela visa a propagar ideias 

que virão a conhecimento público. 

 

É primordial entender que a publicidade não é apenas um método de transmitir 

simples informações às pessoas, mas, do ponto de vista mercadológico, também se torna uma 

ferramenta de comercialização de produtos e serviços. Nessa perspectiva, influencia o 

comportamento das pessoas, como relata Figueiredo (1983, p. 78): 

 

A publicidade reveste os bens e serviços com uma aura de desejo; se assim 

não fosse, o que levaria o público a se transformar em consumidor, se o 

valor de uso muitas vezes não se faz presente e o que então empresta 

importância ao bem ou serviço existente é apenas seu valor de troca, com 

nítidos contornos decorrentes da valorização levada a efeito pela indústria 

cultural. 
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 Nas palavras de Toscani (2009, p. 22), a publicidade é aquele “irmãozinho sempre 

sorridente”, que por sua vez atrai as pessoas com seu discurso “encantador”: 

Interrompe os filmes na televisão, invade o rádio, as revistas, as praias, os 

esportes, as roupas, acha-se impressa até nas solas dos nossos sapatos, ocupa 

todo o nosso universo, todo o planeta! É impossível esboçar um passo, ligar 

o rádio, abrir uma correspondência, ler o jornal, sem dar de cara com a 

mamãe publicidade. Ela está por toda parte. É o irmãozinho, sempre 

sorridente! 

 

 Segundo Toscani (2009) a publicidade é quase que onipresente: não importa aonde 

vamos, ela está sempre lá, por ter uma forte influência no cotidiano e no comportamento do 

indivíduo, estando determinada a interferir nas tomadas de decisões das pessoas por meio de 

seu discurso. A existência da publicidade se dá devido aos constantes avanços no mercado e o 

consumo desenfreado das diversas classes sociais, o que permitiu a expansão do consumismo 

nas sociedades capitalistas. Benjamin (1999) apud Momberger (2002, p.22) nos mostra que 

para a sociedade de consumo existir e continuar se desenvolvendo faz-se necessário que a 

publicidade mantenha uma relação com a coletividade, e que a “sociedade de consumo-

publicidade” possa ser considerada a ramificação mercadológica da sociedade atual. Então, 

podemos salientar que o consumo é como uma roda que tende a girar a grande engrenagem 

chamada sociedade. 

Se definirmos publicidade na visão mercadológica, dizemos então que ela é um 

instrumento de comunicação direcionado ao consumismo, responsável pela difusão de novos 

produtos ou serviços no mercado, para satisfazer ou criar as necessidades das pessoas. 

Conforme afirma Silva (1976): 

A publicidade é um grande meio de comunicação com a massa, pois não é 

possível fazer um anúncio adaptado a cada indivíduo da multidão 

consumidora. Logo, este anúncio tem que ser ajustado ao tipo médio que 

constitui o grupo consumidor visado pelo anunciante. Como tal, a 

publicidade é um poderoso fator de promoção de vendas e relações públicas, 

sendo possível ao anunciante e ao industrial estabelecer rápido contato com 

os consumidores, tornando seus produtos e ofertas conhecidas, assim como 

adquirir prestígio para sua firma. Graças à publicidade, é possível alcançar 

mercados distantes ou atuar simultaneamente em diversas classes 

socioeconômicas, em diferentes lugares, atingindo centenas de milhares de 

consumidores espalhados em vastas áreas geográficas (ruas, veículos, 

coletivos, escritórios, dentro do lar, etc.), condicionando este público para a 

compra de um produto (SILVA, 1976, p. 53). 
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A publicidade é um elo entre a sociedade e o mercado. É por meio dela que muitos 

profissionais e empresas divulgam seus produtos e serviços, graças ao seu discurso. A 

publicidade está por toda parte, e para que isso ocorra, ela utiliza elementos que proporcionem 

essa propagação, como é o caso da sua mensagem, o discurso persuasivo, que através dele 

interfere na vida das pessoas. Muitos crêem que a publicidade interfere nas tomadas de 

decisão e no estilo de vida dos indivíduos de um modo muito mais abrangente do que o que 

evidenciamos. Contudo, não é simples definir o termo publicidade de forma clara e geral, 

tampouco mensurar seus impactos precisamente. Mesmo assim, o que notamos em comum 

em todas as definições é que ela tende a ser essa ferramenta que conecta os indivíduos às 

atrações do consumo. 

 

2.1.1 Publicidade e Propaganda: Qual a diferença? 

 

Apesar de serem empregados muitas vezes com o mesmo propósito, é importante 

destacar que os termos publicidade e propaganda não remete a mesma coisa, mesmo que 

caminhem sempre juntas, já que uma tende a complementar a outra. 

Sant’Anna (2002) relata essa distinção entre os termos: 

 

Comercialmente falando, anunciar visa promover vendas e para vender é 

necessário, na maior parte dos casos, implantar na mente da massa uma ideia 

sobre o produto. Todavia, em virtude da origem eclesiástica das palavras, 

muitos preferem usar publicidade, ao invés de propaganda; contudo hoje 

ambas as palavras são usadas indistintamente (SANT'ANNA, 2002, p.75). 
 

 

Compreendemos publicidade, como sendo uma ferramenta que promove o lucro, ou 

seja, algo que propicie uma atividade econômica e sua contribuição seja voltada à obtenção de 

capital, como bem destaca Benjamin (2010, p. 229) “toda informação dirigida ao público com 

o objetivo de promover, direta ou indiretamente, uma atividade econômica”. Sant’Anna 

(2002) ainda dá ênfase ao conceito de publicidade do seguinte modo: 

 

A publicidade é, sobretudo, um grande meio de comunicação com a massa. 

Sua prédica deve ser ajustada ao tipo médio que constitui o grupo 

consumidor visado pelo anunciante. [...] é uma técnica de comunicação de 

massa, paga com a finalidade precípua de fornecer informações, desenvolver 

atitudes e provocar ações benéficas para os anunciantes, geralmente para 

vender produtos ou serviços. A publicidade serve para realizar as tarefas de 

comunicação de massa com economia, velocidade e volume maiores que 

obtidos através de quaisquer outros meios (SANT’ANNA, 2002, p. 75). 
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Por sua vez, a propaganda é compreendida segundo Sant’Anna (2002, p. 75) como a 

“idéia de implantar, de incluir uma idéia, uma crença na mente alheia”. Dessa forma vemos 

que ela tem por fim implantar uma ideia no consciente do indivíduo, e buscando assim 

influenciar as suas atitudes. Barbosa (2001) define propaganda como sendo uma 

“comunicação persuasiva”, visando a propagar valores ideológicos com ou sem incitação 

comercial, influenciando pessoas que busquem na mensagem um fim comercial ou não. 

 

Propaganda é comunicação persuasiva. Conjunto das técnicas e atividades de 

informação e de persuasão, destinadas a influenciar as opiniões, os 

sentimentos e as atitudes do público num determinado sentido. Ação 

planejada e racional, desenvolvida através dos veículos de comunicação, 

para divulgação das vantagens, das qualidades e da superioridade de um 

produto, de um serviço, de uma marca, de uma idéia, de uma doutrina, de 

uma instituição etc. Processo de disseminar informações para fins 

ideológicos (políticos, filosóficos, religiosos) ou para fins comerciais 

(BARBOSA, 2001, p. 598). 
  

Os termos podem ser confundidos facilmente, até mesmo pelos profissionais da 

comunicação. Por fim, Sant’Anna (2002) nos mostra as diferenças e semelhanças entre a 

publicidade e a propaganda: 

A propaganda confunde-se com a publicidade nisto: procura criar, 

transformar ou confirmar certas opiniões, empregando, em parte, meios que 

lhe pede emprestados; distingue-se dela, contudo, por não visar objetivos 

comerciais e sim políticos: a publicidade suscita necessidades ou 

preferências visando a determinado produto particular, enquanto a 

propaganda sugere ou impõe crenças e reflexos que amiúde modificam o 

comportamento, o psiquismo e mesmo as convicções religiosas ou 

filosóficas (SANT’ANNA, 2002, p. 47). 
 

Compreendemos então que a publicidade destina-se necessariamente à obtenção de 

lucro financeiro. Já a propaganda tem por finalidade a difusão de ideias sem o ter como foco 

principal o benefício econômico. Ambas têm finalidades distintas, apesar de se haver 

semelhança no processo de difusão da mensagem, sendo importante destacar que elas são 

disseminadoras das diversas mensagens persuasivas que vemos na mídia, tendo como foco 

principal o consumidor. 
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2.1.2 Funções da Publicidade 

 

Daremos maior ênfase ao termo publicidade, já que o emprego das definições 

apresentadas é de interesse para nossa análise. Como demonstramos anteriormente, a 

publicidade tende a usar uma comunicação persuasiva para convencer o seu público. É uma 

ferramenta que se utiliza dos meios de comunicação para atingir diversos objetivos, desde o 

aumento de vendas de um produto até a divulgação do diferencial de um serviço. 

A partir das definições a respeito da publicidade, podemos destacar as suas funções na 

sociedade. Desse modo, para que consiga atingir seu foco (o consumidor), é necessário que a 

publicidade seja persuasiva, buscando despertar desejos e modificar comportamentos. Como 

técnica usada na publicidade, a mensagem busca atingir essa finalidade, e, com isso, podemos 

notar alguns elementos básicos comuns a toda mensagem que será divulgada, tais como a 

emissão, o anúncio e a busca por persuadir as pessoas. Isso nos leva a refletir que não há 

como uma mensagem publicitária ser eficaz sem possuir tais elementos. Diferente das demais 

mensagens, a publicitária não visa só à informação. Ela também precisa ser fundada em 

elementos persuasivos eficazes e que justifiquem o investimento na campanha. A persuasão 

presente nos discursos publicitários faz com que o público consuma o bem divulgado, 

impulsionando no mesmo a ação de compra. Em concordância com Ribeiro (2005, p. 410) 

“persuadir é construir no terreno da ação: quando persuadimos alguém, esse alguém realiza 

algo que desejamos que ele realize”. 

A publicidade não funciona sem apresentar em seu discurso técnicas persuasivas, sem 

as quais os objetivos pretendidos por ela seriam inatingíveis. Conforme Acedo (2008, apud 

Britto, 2009, p. 43): 

 

Podemos considerar que a publicidade tem como função, por um lado, 

transmitir e impor opiniões, valores e crenças e, por outro, ser um 

instrumento do marketing com um fim econômico para o logro do consumo 

massivo. Na primeira função, a publicidade se converte em um discurso 

persuasivo, mas como o foram a retórica clássica grega ou os discursos 

políticos de todos os tempos. Na segunda função, a publicidade assume uma 

missão econômica relacionada com todas as técnicas de vendas dentro da 

nossa sociedade capitalista. 

 

Henriques (2006) nos mostra como a publicidade se utiliza dos métodos persuasivos 

para alcançar seus objetivos, sem os quais se tornaria praticamente ineficaz. Ela ainda mostra 

o objetivo da publicidade que é “informar para vender”: 
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Ainda sobre o conceito de publicidade, não existem dúvidas, ante todas as 

definições apresentadas, de que seu primordial intuito é persuadir aqueles 

aos quais se destina – os consumidores – a adquirir determinados produtos 

ou serviços, ressaltando, para tanto, suas qualidades, sem, jamais, informar 

suas limitações. O objetivo da publicidade é, pois, informar para vender – e 

não apenas informar – motivo pelo qual a publicidade sempre apresenta o 

produto ou serviço como sendo o melhor, mais eficiente, mais barato, mais 

bonito e mais moderno (HENRIQUES, 2006, p. 38). 

 

 O ato de persuadir tem como objetivo gerar no indivíduo o desejo de obter algo. Isso 

de forma espontânea. A persuasão é um processo que ocorre quase que de forma 

subconsciente, sendo ela um ato proposital. Além de persuadir, a publicidade desperta desejos 

e novos padrões de consumo, dando ao consumidor certo grau de status de consumo, 

determinando através do tipo de produto consumido pela classe social à qual o indivíduo 

pertence ou anseia pertencer. Isso torna os padrões de consumo delimitadores da posição 

social do consumidor na sociedade, que por sua vez, pode gerar valor ao produto consumido, 

pois a relação entre o consumidor e o produto gera quase que a fidelização com a marca. 

Outra estratégia desenvolvida pela publicidade é a inovação. Ela tende a atribuir aos 

produtos e serviços, diversas e novas finalidades. É o reposicionamento da marca para novas 

estratégias de mercado. Isso acaba gerando um aumento na obtenção dos lucros, por parte dos 

anunciantes, e obtenção de novos produtos e serviços, por parte dos consumidores. A 

publicidade tem a função de manter o consumidor satisfeito com o que está consumindo, 

criando nas pessoas novas formas e hábitos de consumo. Ela não age apenas no 

comportamento do consumidor, mas também no grupo como um todo, incitando no meio 

social o desejo de consumir, de forma que seu discurso tende a se basear no “ter” ao invés do 

“ser”, gerando nas pessoas a vontade exacerbada pelo consumo. 

 

 

2.2 Técnicas de criação publicitária 

 

A criação publicitária é o berço das campanhas publicitárias. Suas técnicas são 

responsáveis pela difusão do discurso publicitário, que é transmitido de forma que possa atrair 

as pessoas ao consumo. É fundamental entender como anúncios são desenvolvidos e quais os 

padrões aplicados nas concepções das peças publicitárias. 
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2.2.1 Processo de criação e veiculação de campanhas  

 

 São diversos os métodos utilizados pelo meio publicitário para criação e veiculação de 

campanhas, que buscam incentivar o público ao consumo. Partiremos então para entender o 

processo criativo, a partir dos questionamentos que rodeiam o tema, sua funcionalidade, e o 

debate em torno desse processo. Em primeiro lugar é importante entender o que significa 

criação, conceito que para Sant’Anna (2002, p. 165), 

 

[...] consiste, primeiramente, em achar uma idéia que sirva de tema ou 

diretriz ao que quer dizer e em seguida saber como apresentar o tema – como 

dizer – e determinar através de que gênero de veículos ela pode ser levada, 

mais rápida e vantajosamente, ao conhecimento do grupo consumidor 

visado. Enfim, é encontrar a proposição de compra (aquisição). 
 

 A principal peça e diferencial no processo de produção de campanhas é a 

criatividade. E para entendermos como se dá o processo criativo é necessário entender esse 

termo. 

 A criatividade é a ferramenta que proporciona o aprimoramento das ideias. Ela é um 

acontecimento que está em consonância com as exigências da sociedade. É o diferencial de 

ideias: busca mostrar algo do anunciante ao consumidor, atraindo-o. A criatividade é 

incentivada no meio publicitário, pois o mercado passa a exigir sempre anúncios inovadores, 

tornando-a um fator primordial nesse emaranhado de ideias. Kao nos aponta que a 

criatividade “é o processo através do qual as idéias são geradas, desenvolvidas e 

transformadas em valor” (KAO, 1997, p. 18). O publicitário foge dos padrões e visa a tomar 

novos enfoques, em busca do desconforme, quebrando paradigmas. É no ambiente criativo 

que se estabelecem valores e o diferencial para uma comunicação aberta à diversificação.  

O processo criativo passa por todo um planejamento, a partir do briefing
1
 até a fase 

final da campanha. O ideal é que tudo seja desenvolvido com base em parâmetros 

mercadológicos, como também, deve-se levar em consideração o respeito ao consumidor. Já 

que o processo criativo tem como cerne da sua mensagem o incentivo ao consumo, é 

importante que as ideias visem impactar pessoas. A criação tende a despertar no público a 

curiosidade pelo produto ou serviço promovido. 

 A criação publicitária busca através da elaboração de campanhas, suscitar os desejos 

nas pessoas, visando a transformá-los em realidade, em projetos que dão certo, criando assim 

                                                           
1 Termo em inglês que significa o conjunto de informações preliminares fornecido pelo cliente para o 

desenvolvimento de um trabalho. Disponível em:<https://www.significados.com.br/briefing/>. Acesso em: 15 

dez. 2016. 
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a expectativa de que não está se veiculando apenas uma campanha de um produto qualquer, 

mas de um produto ou serviço com grande expectativa e diferencial de mercado. É 

fundamental entender e administrar a criatividade na publicidade, pois ela é indispensável no 

processo de inovação das campanhas, e, por sua vez, facilita a fixação do cliente pelo 

consumo de novos produtos, ou mesmo produtos já consolidados no mercado. 

Toda campanha publicitária passa por diversas fases na sua elaboração e veiculação, 

realizada a partir de um planejamento estratégico. O desenvolvimento da campanha começa 

com a descrição dos objetivos que o cliente deseja para sua elaboração. E é por meio do 

briefing que se consegue obter a expectativa acerca dos resultados esperados pelo cliente. O 

processo criativo parte do conjunto de ideias dos profissionais responsáveis por elaborar 

textos e imagens (diretor de arte e redator), que venham transmitir uma mensagem ao 

receptor, compreendendo o problema apresentado e sua definição. Tudo isso é possível 

através de uma técnica de planejamento denominada brainstorm
2
, principal ferramenta de 

obtenção de ideias para dar início à criação de campanhas. 

 Os publicitários precisam entender o que o target
3
 necessita, pois, assim, evita-se que 

o investimento publicitário seja direcionado equivocadamente a um público ao qual não se 

destina o produto ou serviço, gerando frustração nos resultados. O target é delimitado a partir 

das suas características, e, desse modo, é possível segmentar para onde se destina cada 

campanha, de maneira mais direta e eficaz. Devido às constantes mudanças no mercado, as 

campanhas deixaram de ser universalizadas e, com essa mudança de foco, vemos novas 

estratégias adotadas pelo mercado. Isso proporciona novos enfoques ao processo de criação, 

ou seja, os profissionais criativos passam a adotar uma postura diversificada diante dessas 

mudanças. 

O comportamento do target é fundamental para compreender seu perfil e as 

particularidades que diferenciam os indivíduos no corpo social. Vale salientar nesse ponto que 

a publicidade é centrada no desejo do consumidor e não no produto em si, como outrora se 

fazia. Isso nos leva a compreender que é importante estar sempre um passo à frente do 

consumidor, sabendo o que ele deseja, e buscando decifrar suas escolhas. Diante de tais 

circunstâncias, é fundamental delimitar o público-alvo, pois, a publicidade criativa não se 

                                                           
2
 É uma palavra em inglês cuja tradução é “tempestade mental”. É uma metodologia de exploração de ideias, 

visando a obtenção das melhores soluções de um grupo de pessoas. Disponível em:<http://issomesmo.com/o-

que-e-brainstorm/>. Acesso em: 15 dez. 2016. 
3
 Termo em inglês que quer dizer alvo. Disponível em:<http://pontodemarketing.blogspot.com.br/2011/03/o-que-

e-target.html>. Acesso em: 15 dez. 2016. 
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baseia somente na divulgação. Ela tende a focar nos diferenciais que compõem esse público: 

adotar referências que busquem torná-la, de fato, criativa e eficiente. 

Partindo da ideia de que já se tem todos os dados para elaboração de uma campanha, o 

próximo passo é colocá-la em prática. No ato de criação da campanha, o publicitário necessita 

de um portfólio que deverá conter suas referências, assegurando que é capaz de desenvolver 

as peças. Quanto mais informações forem absorvidas, melhor desenvoltura haverá na 

produção das campanhas. Todos os detalhes são importantes nesse momento. É de suma 

importância esse processo, pois serão analisados universos diferentes. 

Nas reuniões criativas que as campanhas começam a ganhar forma, não havendo 

limites para a disseminação de ideias. É importante que as ideias sejam expressas livremente, 

mesmo as que não fazem sentido algum. Destacar que cada publicitário tem seu modo de 

desenvolver métodos e obter referências para criação de campanhas. Podemos dizer que cada 

profissional tem seu “ritmo”. 

 A criação publicitária não é uma atividade fácil de ser exercida, pois para o sucesso 

nessa tarefa, o publicitário precisa de tempo e condições adequadas para produzir campanhas. 

Por mais que o processo de criação tenha alguns empecilhos, a criatividade desperta no 

publicitário o desejo de produzir peças inovadoras, conseguindo adaptar-se a qualquer 

proposta constante no briefing. 

Existem os mais variados questionamentos sobre como se dá o processo de criação de 

campanhas e de que modo surgem as ideias para o desenvolvimento dos anúncios 

publicitários. Vieira destaca que não há um método instantâneo no processo criativo, de modo 

que “na criação publicitária não existe milagre nem magia. A qualidade de seu trabalho será 

diretamente proporcional a seu esforço em obter informação e a sua habilidade em combinar 

dados” (VIEIRA, 2004, p. 19). A busca por novos formatos, saindo do conformismo que paira 

sobre as diversas campanhas promovidas, é ponto chave da criatividade. O publicitário 

precisa estudar o que lhe é informado no briefing, para que se possa ousar na criação, pois a 

inovação é o que irá tornar sua campanha um diferencial no mercado. Para Vieira, pensar 

criativamente e buscar novos horizontes é, 

[...] reagir à informação, sentir-se motivado pelas questões que surgem, 

sentir, naturalmente, uma necessidade íntima de achar uma solução. E essa é 

uma condição que alcançamos, antes de tudo, negando-nos a adotar uma 

postura passiva diante da vida. Trata-se de um inconformismo saudável e 

construtivo. Criar é parir. Portanto, produto de inseminação. Da inseminação 

da sensibilidade pela informação nova, relíquia mais cara da capacidade de 

admirar. Cabe a nós não nos deixar amortecer pela rotina, não nos deixar 

anestesiar pelo condicionamento, não deixar morrer em nós o ímpeto 
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original da busca. Para a frente, para cima, para sempre (VIEIRA, 2004, p. 

115). 

 

 Para Barreto (2004, p. 138), o processo criativo pode ser descrito em quatro etapas: 

preparação, incubação, iluminação e verificação. A preparação é a etapa de colhimento de 

ideias, que permite que o publicitário obtenha um repertório amplo, na fase seguinte do 

processo chamada de incubação, é o momento de descanso dos dados coletados, para depois 

serem processados, em seguida temos a iluminação que é considerada o clímax do processo 

criativo, em que as ideias são expandidas, para que sejam melhor entendidas, por ultimo a 

verificação que permite ao publicitário retornar à realidade para assimilar as ideias, nesse 

momento é possível discutir todo o processo.  Esse processo permite despertar no profissional 

a necessidade de se elaborar ideias criativas, pondo em prática o seu repertório de 

conhecimento. O publicitário tende a ser flexível, perceptivo, curioso e sensível na concepção 

das ideias. Implantar um novo conceito é na maioria das vezes algo difícil, pois geralmente 

ele causa mudanças no cotidiano, podendo gerar a resistência das pessoas à sua implantação. 

Quando se implanta um conceito inovador, é importante se prever as mudanças que 

possivelmente irão ocorrer, seja no modo de pensar das pessoas ou no seu comportamento. 

 Antes de se criar uma campanha, os publicitários precisam conhecer minuciosamente 

o produto ou serviço que irão divulgar, para que consequentemente ele possa consolidar e 

agregar valor à marca no mercado. Esse processo de agregação de valor necessita de empenho 

do profissional de criação, que precisa desenvolver um planejamento eficaz e que englobe 

atributos que proporcionem à marca sua consolidação na mente do consumidor. Nesse 

planejamento de campanha é preciso que se analise como a marca é vista pelo consumidor, de 

que modo ele compara a marca em questão com as demais, e sendo possível realizar o seu 

posicionamento. 

 Criar campanhas publicitárias não é algo simples; requer dedicação. Por isso torna-se 

necessário que o processo de criação siga as fases de elaboração propostas por Barreto (2004): 

preparação, incubação, iluminação e verificação, pois são as ferramentas essenciais para que 

se possam elaborar campanhas inovadoras e eficazes. 

O publicitário precisa direcionar as campanhas desenvolvidas para os consumidores 

desejados, quando irá identificar as necessidades de determinado grupo e dessa forma, 

dimensionar o produto ou serviço no mercado. Por isso, o planejamento é fundamental para o 

desenvolvimento de novas campanhas, levando em consideração que o público deseja novos 

produtos ou serviços. As campanhas publicitárias devem suprir as necessidades do 

consumidor, buscando o resultado esperado, que é a aquisição de determinada marca. 
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Lançar uma campanha publicitária sem planejamento adequado é como dar um tiro no 

escuro. A inserção de uma marca no mercado não se dá apenas com o uso de métodos que 

visem o modo correto de divulgação, mas também é necessário fazer com que a marca seja 

vista no cotidiano das pessoas. Dessa forma, “a publicidade provocando as emoções nos 

indivíduos cuida de impulsionar seus desejos latentes com tanta força, que eles se sentem 

impelidos a trabalhar para poder satisfazê-los” (SANT’ANNA, 2002, p. 85). 

As estratégias para lançar uma campanha publicitária no mercado, parte do 

planejamento adequado para designar os meios de comunicação adequados para a veiculação 

dos anúncios. Para Pinho (2008), as técnicas de veiculação de campanhas servem para 

designar os meios mais adequados para divulgar um anúncio publicitário, e estabelecer os 

preços para inserção das informações nos meios de comunicação. Antes de estabelecer os 

meios que determinada marca irá ser veiculada, é fundamental conhecer o público-alvo, pois a 

mensagem só surtirá efeito se o publicitário conhecer bem o receptor, como ressalta Pinho 

(2008, p. 184): 

[...] a natureza do produto ou serviço a ser anunciado, as características e os 

tipos dos veículos, os objetivos de comunicação a atingir, e as possiblidades 

econômicas do anunciante, na forma da verba destinada para a campanha 

publicitária. 
  

Ramos (1998, p. 59) ressalta que a mídia precisa atingir desde a concepção dos 

objetivos até a negociação dos valores e o controle da veiculação, passando por um longo 

processo. A função básica da mídia é selecionar os meios mais apropriados para conseguir 

conquistar um público específico. 

As estratégias de veiculação de campanhas pela mídia têm por finalidade informar as 

pessoas sobre determinado produto ou serviço no mercado, buscando atingir de forma eficaz o 

consumidor. As técnicas publicitárias só terão êxito se conseguirem persuadir, interferir nas 

tomadas de decisão dos indivíduos e assim decifrar seus desejos e necessidades. Isso ocorre a 

partir de estudos detalhados a respeito do target, para que, dessa forma, seja possível aplicar 

estratégias eficazes. 

 

 2.3 Os excessos publicitários 

 

A publicidade é uma ferramenta de imenso valor na sociedade contemporânea. Porém 

os excessos cometidos com sua utilização nos levam a perceber alguns casos antiéticos, 

podendo gerar a falta de credibilidade por parte do consumidor e possíveis mudanças em seu 
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comportamento. Tais excessos são causados devido aos possíveis abusos ou enganos 

cometidos pelos publicitários. Interessa à sociedade o monitoramento das práticas 

publicitárias, quando elas interferem nas ações do consumidor, como também nos valores 

sociais. A persuasão é vista como instrumento principal da publicidade para influenciar o 

consumidor nas suas decisões, despertando o desejo pelo novo, o que acaba por gerar nele a 

ação de consumo. 

Com base nas práticas excessivas cometidas pela publicidade, o legislador acaba por 

se tornar seu agente regulamentador e os próprios publicitários atuam nessa seara 

(autorregulamentação, com o CONAR, por exemplo). Para estabelecer limites e garantir o 

direito de defesa do consumidor foi criado o Código de Defesa do Consumidor
4
, que surgiu 

para garantir a proteção das pessoas frente aos abusos sofridos por meio da adesão de 

produtos ou serviços.  

Os excessos cometidos pela publicidade podem ferir o respeito e a dignidade das 

pessoas. O Código de Defesa do Consumidor
5
 reconhece a publicidade ilícita como nociva à 

sociedade, sendo dividida em dois tipos: publicidade enganosa e publicidade abusiva. 

 O conceito de publicidade enganosa é descrito em seu artigo 37, § 1º: 

Artigo 37: É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.  

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de 

caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro 

modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a 

respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, 

origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços (BRASIL, 

1990). 
 

 Notamos que a publicidade enganosa é aquela que busca, a partir da sua promoção, 

levar o consumidor ao erro, mesmo que de forma parcial, integral ou omissa, sobre qualquer 

informação a respeito da marca divulgada. A sociedade “respira” publicidade. Vivemos 

cercados por ela. Por onde andamos vemos anúncios de marcas. A informação está estampada 

em todos os meios de comunicação. A veiculação de campanhas publicitárias que prezam 

pelos valores éticos e o respeito ao consumidor não podem estar fundadas em informações 

distorcidas. Para que se configure a publicidade enganosa, o anúncio não precisa levar o 

consumidor ao desvio, basta somente que ele seja transmitido. 

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 37, § 2º, descreve publicidade 

abusiva como: 

                                                           
4
 Lei Nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. 

5
 Disponível em:<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: 28 nov. 2016. 



31 

 

§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer 

natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se 

aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita 

valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se 

comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança 

(BRASIL, 1990). 

 

 O que difere a publicidade enganosa da abusiva é que a enganosa visa a induzir o 

consumidor à falha, e a abusiva não precisa provocar um dano ou ofensa efetiva no 

consumidor. Para que seja compreendida como abusiva basta apenas que seja veiculada.  

Os publicitários precisam estar atentos às práticas enganosas e/ou abusivas, sendo 

fundamental respeitar os parâmetros éticos e sociais estabelecidos pela sociedade em que 

estamos inseridos. Definir um anúncio como enganoso ou abusivo é por muitas vezes 

complexo, pois depende da interpretação de cada um. É preciso levar em consideração os 

princípios éticos e morais. 

  

2.3.1 A influência da publicidade na formação dos valores 

 

A publicidade, enquanto formadora de opinião, age na construção de consumidores em 

potencial, disseminando seus conceitos para construção de uma sociedade consumista. No 

decorrer desse tópico dialogamos a respeito da influência da publicidade na formação de 

valores na sociedade. Quando Baudrillard (2006) revela questões a respeito dos sistemas de 

objetos, chama a atenção para as formas como se dão o consumo e como seus participantes 

agem nesse processo; o sentido como a publicidade influencia no processo de decisão do 

consumidor, como ela molda comportamentos e estilos de vida. 

Para entendermos o estilo de vida das pessoas associado a pratica do consumo, é 

fundamental entendermos a diferença entre consumo e consumismo. 

No consumo, o ato de comprar está diretamente relacionado à necessidade 

ou à sobrevivência. Já quando se trata de consumismo, essa relação está 

rompida, ou seja, a pessoa não precisa daquilo que está adquirindo. O 

consumismo está vinculado ao gasto em produtos sem utilidade imediata, 

supérfluos. 
 

É importante destacar que o termo consumismo está ligado ao ato de comprar, vale 

salientar que tal compra não é por necessidade, mas desnecessária. Dessa forma, entendemos 

que o consumismo é o ato de comprar diversos produtos, que por sua vez não são essenciais 

para o consumidor. 
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Já o consumo é uma característica da identidade das pessoas em todos os grupos 

sociais. Desde quando as primeiras sociedades surgiram até os dias atuais podemos notar o 

consumo como uma ferramenta fundamental para a troca de produtos e serviços. Na visão 

capitalista, o consumismo é fundamental para o desenvolvimento econômico, como também 

responsável pela evolução das sociedades contemporâneas. As sociedades que praticam a 

comercialização de bens e serviços tendem a adequar-se aos padrões ditados pelo mercado, 

adquirindo um estilo de vida consumista. 

A nossa sociedade pensa-se e fala-se como sociedade de consumo. Pelo 

menos, na medida em que consome, consome-se enquanto sociedade de 

consumo em idéia. A publicidade é o hino triunfal desta idéia 

(BAUDRILLARD, 2005, p. 208). 

 

 Baudrillard (2005) faz uma síntese sobre o termo sociedade de consumo que eclodiu 

durante a Revolução Industrial
6
, que provocou a abertura do mercado para novas técnicas de 

consumo, e consequentemente a transformação do estilo de vida das pessoas. 

A sociedade de consumo é mutável. Também é responsável pelo avanço social, de 

modo que os indivíduos que a compõem são agentes ativos nesse processo. Conforme 

Baudrillard, 

chegamos ao ponto em que o consumo invade toda a vida, em que todas as 

atividades se encadeiam do mesmo modo combinatório, em que o canal das 

satisfações se encontra previamente traçado, hora a hora, em que o 

envolvimento é total, inteiramente climatizado, organizado, culturalizado 

(BAUDRILLARD, 2005, p. 19). 

 

 O fato de sociedade de consumo ter criado um estilo de vida capaz de provocar 

mudanças bruscas no comportamento dos indivíduos tem sido alvo de críticas, pois essas 

transformações geram, na maioria das vezes, impactos sociais. A sociedade vive à mercê das 

práticas do consumo, de modo que as pessoas buscam satisfação nos bens que consomem. A 

mensagem publicitária é a responsável por transmitir a ideia de que todos os anseios das 

pessoas serão atendidos, o que muitas vezes não vem a se concretizar, causando desconforto 

ou um sentimento de decepção pela meta não alcançada. 

 O efeito do consumo está atrelado à identidade das pessoas, de modo que o indivíduo 

busca associar seu perfil àquilo que consome, referenciando-se no consumo de marcas, e 

apego à marca promovida. Giddens (1991) ressalta a relação entre identidade e consumo na 

sociedade: 

                                                           
6
 Ocorreu no Reino Unido, no século XVIII, provocando uma série de mudanças na Europa.  Disponível 

em:<http://www.infoescola.com/historia/revolucao-industrial/>. Acesso em: 15 dez. 2016. 
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Uma preocupação com a auto-satisfação, que não é apenas uma defesa 

narcisista contra um mundo externo ameaçador, sobre os quais os indivíduos 

têm pouco controle, mas também em parte uma apropriação positiva de 

circunstâncias nas quais as influências globalizadas invadem a vida cotidiana 

(GIDDENS, 1991, p. 111). 

 

 A busca desenfreada pelo consumo associada a novas concepções de mercado gerou 

nas pessoas um novo perfil de consumidor, que Baudrillard descreve da seguinte maneira: 

O consumidor moderno integra e assume espontaneamente esta obrigação 

sem fim: comprar a fim de que a sociedade continue a produzir, a fim de se 

poder pagar aquilo que foi comprado [...]. Em cada homem o consumidor é 

cúmplice da ordem de produção e sem relação com o produtor – ele próprio 

simultaneamente – que é vítima dela. Esta dissociação produtor-consumidor 

vem a ser a própria mola da integração: tudo é feito para que não tome 

jamais a forma viva e crítica de uma contradição (BAUDRILLARD, 2006, 

p. 169-170). 

 

 O consumo não é visto como uma ação passiva na relação com o consumidor. Pelo 

contrário, é uma ação ativa, voltada para o consumismo. O discurso publicitário apresentado 

ao consumidor não busca oferecer algo simples, mas um estilo de vida pleno, oferecendo não 

só objetos, mas valores. Produtos ou serviços que busquem satisfazer as pessoas, dando “tanto 

ao consumidor quanto ao bem de consumo uma sólida identidade social no interior de um 

universo significativo” (SLATER, 2002, p. 144).  

 Para Baudrillard (2006), a publicidade é considerada objeto do consumo, já que ela 

manifesta no indivíduo o desejo pela aquisição de bens e serviços. Ela transmite a ideia de que 

o mundo globalizado está adaptado a cada indivíduo, e não a uma sociedade de massas
7
. Tudo 

é pensado de forma individual para cada consumidor. O publicitário deve ter a consciência de 

que a mensagem chega a cada receptor de forma diferenciada, buscando reproduzir na 

sociedade o discurso capitalista do consumo compulsório. 

 

2.4.1 Legislação publicitária 

 

A publicidade como qualquer outra atividade humana precisa ser regulamentada. 

Como ela utiliza meios de comunicação que permitem que sua mensagem seja propagada, as 

leis são indispensáveis em todo o processo de criação e veiculação de uma campanha. É 

                                                           
7
 A analogia “sociedade de massas” faz referência a uma forma de desenvolvimento do capitalismo, cujos 

desejos e interesses de vida dos indivíduos são produzidos em massa, como em uma grande fábrica de pessoas. 

O conceito que melhor define a sociedade de massas é o de indústria cultural, desenvolvido pelos sociólogos 

Theodor Adorno e Max Horkheimer, da famosa Escola de Frankfurt. Disponível em:< 
http://www.infoescola.com/sociologia/sociedade-de-massas/>. Acesso em: 08 out. 2016. 
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preciso estar de acordo com as normas estabelecidas para não ludibriar o consumidor com 

peças publicitárias enganosas ou abusivas que possam trazer-lhe prejuízo. 

 

2.5.1 Controle da Publicidade 

 

“O Direito joga com a ficção para tentar controlar a publicidade” 

(PASQUALOTTO, 1997, p.16). 

 

 Na sociedade em que vivemos é possível detectar formas de controle em diversas 

ocupações humanas. E quando nos referimos às práticas publicitárias também não as 

isentamos de formas de controle. A publicidade joga com métodos atrativos para conquistar o 

consumidor. E é nesse cerne que os órgãos responsáveis pelo seu monitoramento agem para 

analisar possíveis efeitos que venham acometer a sociedade, coibindo o que possa ser 

considerado ilícito aos padrões éticos e à lei vigente. 

 O controle da publicidade é exercido visando a evitar possíveis campanhas abusivas 

e/ou enganosas que porventura venham a ferir a moral das pessoas, e, dessa forma, a punição 

é aplicada em alguns casos. O controle da publicidade é feito através de entidades 

governamentais e não governamentais, visando a evitar que sua ausência permita excessos da 

atividade publicitária. Esse controle é materializado a partir de três modelos que se 

complementam: sistema estatal, sistema privado e sistema misto. 

 As três modalidades geram regras para controle da publicidade, que se efetivam 

através de dispositivos ligados a cada sistema. No sistema estatal, a atividade publicitária é 

controlada unicamente pelo Estado, através de leis e normas, que visam entrar em 

consonância com diretrizes estabelecidas pelos poderes da República, sem interferência de 

órgãos privados. Já no sistema privado, ao contrário do sistema estatal, as deliberações são 

tomadas apenas por membros de entidades privadas. Porém, de acordo com a legislação 

superior. E por último, o sistema misto, que é a fusão dos sistemas anteriores: trata-se de um 

modelo que está aberto tanto às formas de controle vindas do Estado quanto as dos 

profissionais da publicidade, não carecendo unicamente das ações de um sistema apartado. No 

Brasil, a regulamentação publicitária é feita através de órgãos como o CONAR e o Código 

Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, e por meio do Estado, pelos três poderes da 

República (Executivo, Legislativo e Judiciário). 
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 O Estado brasileiro reconheceu a atividade publicitária através da lei n° 4.680/65
8
, 

aprovada pelo Decreto de n° 57.690/66
9
, que regulamentam a atividade publicitária, as 

relações entre as empresas de propaganda, meios de comunicação e anunciantes. Além da 

legislação, o setor privado elaborou um conjunto de normas para regulamentar a profissão, 

conhecido como o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. Ambas as normas 

proporcionam à atividade publicitária seu abrigo na lei, visando a amparar o consumidor. 

 É notória a necessidade de aplicação de normas que estabelecem regras para a 

atividade publicitária e suas ações, uma vez que, sem elas, a publicidade e o consumidor 

ficariam fragilizados. Quando uma campanha foge dos padrões éticos, pode-se perceber que 

ela afeta a sociedade em geral; não só quem consome determinado produto ou serviço, mas a 

marca, o publicitário e a empresa que a promoveu. Desse modo, as entidades responsáveis 

pelo seu controle, aplicam as normas legais para garantir a credibilidade da publicidade. 

  

2.6.1 A publicidade e o CONAR 

 

A publicidade é uma ferramenta de comunicação fundamental na sociedade, pois a 

mensagem por ela propagada seduz e influencia seu receptor. Conhecendo a importância e o 

poder que ela possui na vida das pessoas, devido aos discursos persuasivos presentes em seus 

anúncios, torna-se necessária sua regulamentação. O que se espera da publicidade, como 

também dos profissionais que a compõem, é que ajam com clareza e bons modos. A 

responsabilidade que a publicidade tem com a sociedade é um ponto chave para o 

desenvolvimento dos valores éticos no corpo social. 

É fundamental que se analisem os efeitos que a publicidade causa na sociedade, para 

que se coíbam possíveis abusos e/ou enganos, assim evitando que se transmita uma imagem 

negativa ao consumidor. Com isso, foi preciso regular a publicidade, para que possíveis 

contratempos sejam evitados. 

 Nos anos 1970, profissionais da publicidade, preocupados com a censura à 

propaganda, imposta pelo governo ditatorial, reuniram-se para estabelecer propostas que 

viessem a resguardar e supervisionar a publicidade nacional. A autorregulamentação da 

publicidade é feita por meio do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária 

(CONAR), uma organização não governamental, criada em 1980, através da iniciativa de 

profissionais da área, para supervisionar as práticas publicitárias com base em seus preceitos. 

                                                           
8
 Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4680.htm> . Acesso em: 24 out. 2016. 

9
 Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/decreto/D57690.htm> . Acesso em: 24 out. 2016. 
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 O código do CONAR tem por finalidade inserir regras éticas que proporcionem uma 

publicidade permitida, de modo que as mensagens publicitárias promovidas possam respeitar 

os valores éticos da sociedade. Seu principal objetivo está descrito no capítulo 1, artigo 8º: 

 

O principal objetivo deste Código é a regulamentação das normas éticas 

aplicáveis à publicidade e propaganda, assim entendidas como atividades 

destinadas a estimular o consumo de bens e serviços, bem como promover 

instituições, conceitos ou idéias.
10 

 

 As funções exercidas pelo CONAR são exclusivamente administrativas; não 

corretivas. O órgão faz recomendações aos anunciantes. Em caso de descumprimento dos 

padrões exigidos no Código, o Conselho de Ética é instaurado para julgar o teor das peças 

publicitárias que sejam denunciadas ou percebidas como inadequadas pelo próprio CONAR, 

dando parecer se há ou não cunho enganoso ou abusivo nas campanhas analisadas. O artigo 

34 do código condena a publicidade que: 

 

a. faça uso de imagens ou citações de pessoas vivas, a menos que tenha 

sido obtida a sua prévia e expressa autorização; 

b. ofenda as convicções religiosas e outras suscetibilidades daqueles que 

descendam ou sejam de qualquer outra forma relacionados com pessoas já 

falecidas cuja imagem ou referência figure no anúncio; 

c. revele desrespeito à dignidade da pessoa humana e à instituição da 

família; 

d. desrespeite a propriedade privada e seus limites. 
 

O não cumprimento dessas normas por parte dos anunciantes, profissionais da 

publicidade, agências e meios de comunicação, gera as seguintes sanções impostas no artigo 

50: 

a. advertência; 

b. recomendação de alteração ou correção do Anúncio; 

c. recomendação aos Veículos no sentido de que sustem a divulgação do 

anúncio; 

d. divulgação da posição do CONAR com relação ao Anunciante, à 

Agência e ao Veículo, através de Veículos de comunicação, em face do não 

acatamento das medidas e providências preconizadas. 
 

 A auto-regulamentação publicitária é fundamental para que as empresas, agências e 

principalmente o consumidor sejam respeitados. Para garantir uma publicidade lícita, as 

agências e os meios de comunicação tendem a cumprir as recomendações que lhes são feitas, 

caso isso não ocorra, o órgão emite uma advertência ao anunciante, agência e/ou meios de 

comunicação ou faz a divulgação pública da reprovação do anúncio analisado. 

                                                           
10 Disponível em:<http://www.conar.org.br/>. Acesso em 10 out. 2016. 
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3. A PUBLICIDADE CONSTRUINDO NOVOS ENFOQUES: ESTUDOS DE 

CASOS 

 

É por meio da inovação e persuasão introduzidas nos processos de criação de 

campanhas que a publicidade age no comportamento das pessoas. Em certo momento 

compreendemos a comunicação publicitária como fio condutor que tende a levar as pessoas 

ao consumo, que por sua vez, se essas ações forem constantes, acabam gerando conflitos na 

sociedade. Como bem coloca Marshall (2003): 

 

O macrodiscurso da publicidade torna-se o verbo uníssono, construtor e 

racionalizador de linguagens, culturas e consciências, que tudo universaliza, 

tudo aspira e tudo liquidifica. A publicidade vira o único elo de igualdade 

entre todas as diferenças (MARSHALL, 2003, p. 105). 

 

Entender a publicidade como construtora de novos enfoques, de modo que influencie 

nos valores éticos, é ponto principal da nossa discussão. É bem sabido que a sociedade de 

consumo passou – ainda passa – por constantes mudanças, de modo que as propagandas que 

eram veiculadas nos anos 1990 não possuem os mesmos formatos que as que são veiculadas 

nos anos 2000, por exemplo. O consumidor do século XXI passou a ser mais ativo e seletivo, 

de modo que nem tudo que o mercado oferece é atrativo e aceitável. Segundo Lewis e Bridges 

(2004, p. 3) os perfis traçados desse novo público “transcendem todas as idades, os grupos 

étnicos, e até, mesmo a renda”. 

 Os novos formatos de campanhas publicitárias têm passado por uma série de esforços 

no que diz respeito aos elementos persuasivos empregados na mensagem publicitária. E com 

isso acaba enquadrando nesse discurso uma dose de exagero (publicidade abusiva) a cada 

peça desenvolvida. Uma vez que é papel da publicidade influenciar os consumidores, deve-se 

levar em consideração que não apenas a informação veiculada induz ao consumo.  

Entendemos que quanto mais ousada e sedutora for uma campanha, mais repercussão 

ela gera na sociedade, pois sabemos que atrair a atenção do público para determinada marca é 

o foco principal do publicitário. Além de atrair o consumidor, a publicidade busca entretê-lo, 

criar laços, interagir com o target a cada peça veiculada.  

O consumidor, enquanto sujeito exigente deseja que a inovação esteja presente na 

mensagem. “[...] Há que se aprender com o que já deu certo, embora também o target vá 

criando suas resistências. [...] A mesmice das mudanças que, no fundo, nada alteram. O caos 

do interdiscurso” (CARRASCOZA; SANTARELLI, 2009, p. 102). 
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 As campanhas publicitárias com seus discursos aparentemente sutis acabam por 

revelar o desejo de persuasão. A mensagem pode estar cheia de elementos capazes de 

provocar no consumidor uma espécie de dominação, acabando por moldar seu caráter. “Mas, 

o que há, enfim, de tão perigoso no fato de as pessoas falarem e de seus discursos 

proliferarem indefinidamente? Onde, afinal, está o perigo?” (FOUCAULT, 1996, p. 7). Isso 

nos leva a questionar sobre a construção de novas perspectivas por base das formas como a 

publicidade tem sido manejada na atualidade, e de que forma esses processos moldam as 

condutas sociais e interferem na construção dos sujeitos. 

 Diante da busca pela representatividade das pessoas nas campanhas é que a 

publicidade reinventa e se adapta aos novos discursos e formatos que se exige para anunciar 

as marcas no mercado. Representar o público em peças publicitárias atendendo as exigências 

do mercado, como também da sociedade, torna-se uma tarefa desafiadora para os 

publicitários, de forma que essa relação (sociedade x mercado), não venha a se chocar na hora 

de se fazer a divulgação. A possibilidade de repercussão quanto aos novos enfoques 

projetados pela publicidade já é uma realidade no mercado publicitário, sejam eles negativos 

ou positivos, tendo como consequências possíveis impactos sociais. 

 Nesse trabalho são apresentados três casos de campanhas publicitárias que causaram 

repercussão na mídia e despertaram a atenção dos consumidores quanto aos seus formatos 

inovadores. Aqui são apresentadas com a finalidade de compreendermos a que ponto 

parâmetros éticos influenciam a criação de peças publicitárias e como elas são recebidas pelo 

público. Isso foi feito com base nas discussões realizadas nos capítulos anteriores sobre 

conceitos éticos e mercadológicos. A partir dai, veremos a análise paralela entre os autores 

apresentados e os pontos de vista das pessoas entrevistadas nesses estudos de casos, ou seja, 

daqueles (as) que participaram de nosso grupo focal. Então, vamos aos casos estudados. 

 

3.1 Cerveja Itaipava – “O Verão é Nosso” 

 

Tratamos aqui do comercial da cerveja Itaipava Pilsen
11

, produzida pela Cervejaria 

Petrópolis, valendo destacar que a marca está presente no Brasil desde 1993. A marca vem 

ganhando notoriedade no mercado brasileiro desde então, sendo possível destacar um tipo de 

linguagem no discurso empregado em suas peças. Nelas, nota-se a imagem feminina 

                                                           
11

 Disponível em:<https://www.cervejaitaipava.com.br/>. Acesso em: 12 nov. 2016. 
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frequentemente presente em seus comerciais, dirigidos aos homens, quando a mulher se 

confunde com a própria cerveja, sendo ambas objetos do desejo masculino. 

O comercial analisado tem como título Itaipava – Vai e Vem
12

, com duração de 30 

segundos, produzido pela agência Y&R Brasil
13

.  Nas cenas podemos notar a personagem 

Verão (Aline Riscado) como atendente de um quiosque na praia, os fregueses (todos homens) 

e o patrão que está posicionado no balcão. 

Na primeira cena (Figura 1), um dos personagens que está no quiosque chama a 

garçonete Verão para realizar o pedido. O que pareceria um pedido comum, traz no texto e 

nos gestos do cliente um tom de paquera e o olhar de assédio. Mesmo assim, ela caminha 

sorridente até a mesa do freguês (Figura 2).  

Na cena seguinte (Figura 3), a garçonete vai com sensualidade até o balcão para 

realizar o pedido, enquanto os homens falam “Vai Verão, Vai Verão...” (Figuras 4 e 5); nesse 

momento é possível notar o enquadramento que a câmera dá na cerveja e, ao fundo da cena, 

percebe-se que se destacam os seios da garçonete (Figura 6). Em seguida ela retorna à mesa 

do rapaz, enquanto eles falam “Vem Verão, Vem Verão...” (Figuras 7 e 8).  

Na penúltima cena, a garçonete Verão dirige-se ao cliente, debruçando-se sobre a 

mesa com um sorriso largo e olhar sensual, com certa leveza, servindo o rapaz (Figuras 9, 10 

e 11). A cena é finalizada com rapazes de outra mesa chamando a garçonete para servi-los 

(Figura 12).  

Na última cena é possível notar a sensualidade no andar da garçonete Verão quando 

sai em direção ao balcão do quiosque no momento em que os rapazes a cercam de olhares 

(Figuras 13 e 14), finalizando com a hastag #verãoénosso; e o momento em que ela se 

debruça sobre o balcão e diz: “Vai vender tudo!” (Figura 15). 

O sentimento de satisfação por parte dos personagens homens presentes no 

estabelecimento é notório, não só pelo consumo da cerveja Itaipava, mas também pela forma 

que foram atendidos. Isso ocorre claramente, como se o produto principal não fosse a cerveja, 

mas sim a mulher. 

   

Figura 1           Figura 2            Figura 3 

                                                           
12

 Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=64kqOYkfCsk>. Acesso em: 12 nov. 2016. 
13

 Disponível em:< http://yrbrasil.com.br/>. Acesso em: 12 nov. 2016. 
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Figura 4        Figura 5           Figura 6 

   

                          Figura 7      Figura 8     Figura 9 

   

   Figura 10     Figura 11      Figura 12 

   

                            Figura 13                Figura 14               Figura 15 

 

A linguagem usada no comercial publicitário deprecia a imagem da mulher, 

reforçando estereótipos relacionados à sua objetificação. Portanto, a análise busca identificar a 

forma como se dá essa representação feminina, apurar se de fato a mulher é vista como 

utensílio, e o posicionamento do público em relação ao uso da imagem feminina. 

A sociedade brasileira até certo tempo via a mulher como instrumento de diversão em 

campanhas publicitárias, retroalimentando-se com o discurso publicitário que tende a associar 

mulher e cerveja. A imagem feminina é bastante utilizada nos comerciais de cerveja, como 

também o direcionamento da mensagem para determinado público, no caso o masculino. 

Saramão (2007) faz menção às representações feitas pela publicidade, que buscam retratar 

pessoas na sociedade: 

 

A idéia de representação nos remete diretamente ao uso de imagens pela 

mídia, aqui em especial, pela publicidade. As imagens disseminadas pela 

publicidade são parte da cultura da sociedade contemporânea brasileira. 
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Essas imagens se tornaram onipresentes e importantes meios para a difusão 

de signos, símbolos, culturas e informações. (SARAMÃO, 2007, p. 47) 

 

Segundo Beleli apud Cruz (2008, p. 8) “a utilização da imagem feminina para a venda 

de produtos faz parte de uma fórmula há muito tempo utilizada pela publicidade”. Desse 

modo, é possível notar a presença da imagem da mulher nos comerciais televisivos e como 

são representadas. A imagem da mulher é usada de forma apelativa constantemente nos 

comerciais de cerveja, com intuito de chamar a atenção do consumidor masculino. A 

representação dos corpos perfeitos (magras, altas, turbinadas e usando roupas sensuais) serve 

como principal peça de atração, mostrando sensualidade, atributo capaz de despertar no 

homem o desejo pelo prazer. Segundo Cruz (2008, p. 2) “são muitas as piadas, canções, 

comerciais, filmes, novelas, etc., que disseminam imagens degradantes e constrangedoras das 

mulheres, a exemplo dos comerciais e anúncios que reforçam a imagem da “mulher objeto”. 

A personagem Verão retrata a mulher de forma pejorativa: a construção da imagem 

feminina sexualmente desejável. Ela é vista como um produto a ser consumido, instrumento 

de desejo e de sedução, como uma posse que todos os homens anseiam em ter. A personagem 

Verão pode ser entendida pelo público masculino como a imagem da mulher ideal, sendo 

aquilo que todos desejam ter para conseguir status na sociedade, ou símbolo de vulgaridade, 

vista pelo público feminino, não como mulher ideal, mas como objeto, retratando a imagem 

da mulher marginalizada na sociedade. A representação da mulher no comercial analisado 

reafirma a imagem feminina como produto associado a outro produto. 

 

[...] as mulheres estão se transformando em um segmento absolutamente 

importante dentre os bebedores de cerveja, mas elas ainda não são 

contempladas pela publicidade. O que temos é a “mulher gostosa” que cai 

feito mosca no colo do homem bebedor de cerveja [...] (ROUSSELET, 

2013). 

 

 

Mesmo a mulher já tendo conquistado muito espaço na sociedade, a mídia por diversas 

vezes tende a representá-la de forma submissa em relação ao homem, o que nos leva a 

perceber que a emancipação feminina nos meios de comunicação parece acanhada, andando a 

passos lentos e curtos. 

A publicidade usada na campanha da cerveja faz uso da imagem da mulher sensual, 

bela e erótica, atributos capazes de chamar a atenção do público masculino. A personagem 

Verão reafirma a ideia de que o modelo de mulher representado por ela está envolto numa 

beleza artificial, de modo que reflete no público o padrão de beleza presente no comercial, 
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direcionada unicamente ao mercado. Kelnner (2001) cita como a cultura empregada nas 

propagandas influenciam os valores sociais, como no caso analisado, no comportamento das 

mulheres: 

 
Numa cultura contemporânea, dominada pela mídia, os meios dominantes de 

informação e entretenimento são uma fonte profunda e muitas vezes não 

percebidas de pedagogia cultural: contribuem para nos ensinar como nos 

comportar e o que pensar e agir, em que acreditar, o que temer e desejar – e 

o que não (KELNNER, 2001, p. 10). 

 

É fundamental que os publicitários identifiquem e raciocinem sobre a forma como a 

mulher está sendo representada na mídia e se está ou não de acordo com os valores éticos 

presentes na sociedade. Precisamos levar em conta que 88% do público feminino bebem 

cerveja, assim como 70% das mulheres consideram a publicidade destinada a cervejas 

estereotipadas e machistas, segundo pesquisa realizada pela Sophia Mind Pesquisa e 

Inteligência de Mercado
14

. O público feminino está presente de forma massiva no consumo, 

além de desempenhar seu papel na sociedade de forma ativa, e reconhecendo seus direitos. 

Isso se dá principalmente quando a publicidade objetifica a sua imagem, com uma linguagem 

pejorativa e direcionada aos desejos do homem, relacionando a bebida e a mulher como forma 

de obtenção de prazer. 

A marca se posicionou a respeito das constantes críticas que vem sofrendo, reforçando 

seu posicionamento, conforme comentou Eliana Cassandre, Gerente de Comunicação 

Corporativa do Grupo Petrópolis: 

 
Nossas campanhas com a personagem Verão estão entre as mais lembradas 

pelos consumidores. Por isso resolvemos seguir com o tema em novas 

situações de consumo, reforçando ainda mais nosso posicionamento 

(PROPMARK, 2015, s.p.).
15 

 

Em 2015, o conselho de ética do CONAR decidiu por unanimidade fazer uma 

recomendação à cerveja Itaipava, no sentido de que a empresa retirasse de circulação o cartaz 

em que a personagem Verão (Aline Riscado), aparece exibindo a garrafa de cerveja com o 

número “300 ml”, na outra mão segura outra cerveja com o texto especificando a quantidade 

“350 ml”, e logo embaixo dos seios da modelo está escrito “600 ml” (dando-nos a entender 

                                                           
14

  Disponível em:< http://www.sophiamind.com/pesquisas/consumo-feminino-de-cerveja/> . Acesso em: 12 

nov. 2016. 
15

 Disponível em: <http://propmark.com.br/anunciantes/itaipava-estreia-campanha-de-verao>. Acesso em: 23 

nov. 2016. 
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que ela também está pronta para o consumo), finalizando com a redação: “Faça sua escolha”, 

apelando excessivamente à sensualidade. 

 

Fonte: http://exame.abril.com.br/marketing/conar-pede-suspensao-de-campanha-da-itaipava/. 

 

O CONAR não condena nenhuma campanha por mostrar modelos com trajes curtos, 

dando ênfase ao apelo sexual. Contudo, o conselho orienta que esse não deve ser o principal 

argumento da peça. A peça foi retirada de circulação após a empresa acatar a decisão do órgão 

regulamentador. 

 

3.2 O Boticário – “Casais” 

 

 A campanha analisada é da marca O Boticário
16

, pertencente ao Grupo Boticário, 

referência em cosméticos e perfumes no país desde 1977. Ao longo dos anos a marca ganhou 

notoriedade no mercado e a confiança do consumidor por desenvolver produtos e serviços de 

qualidade. 

 O Boticário ousou ao misturar casais heterossexuais e gays na campanha para o Dia 

dos Namorados de 2015. O comercial de 30 segundos, denominado “Casais”
17

, convidava as 

pessoas a viverem um Dia dos Namorados para todas as formas de amor. A peça foi criada 

pela agência AlmapBBDO
18

, foi veiculada em TV e na Internet, sendo bombardeada de 

críticas e elogios. O vídeo mostra homens e mulheres, separados, em sequência, mas dando a 
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 Disponível em:< http://www.boticario.com.br/>. Acesso em: 14 nov. 2016. 
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entender que logo formarão casais, que, em princípio seriam casais tradicionais. Todavia, 

quando acontecem os encontros, tudo muda, mostrando os casais heterossexuais e 

homossexuais trocando presentes. 

 Nota-se na primeira cena pessoas indo comprar presentes nas lojas da marca enquanto 

outras estão em seus afazeres diários e se arrumando para encontros (Figuras 15 e 16). Na 

cena seguinte, percebe-se o encontro dos casais, trocando carícias e sorrisos (Figuras 17, 18, 

19, 20, 21, 22 e 23). O que mais surpreendeu o público foi o encontro dos casais, no momento 

em que percebem as diferentes relações, independentemente do gênero, raça, cor e no que se 

destaca a orientação sexual. As sequências são finalizadas com o momento em que os casais 

presenteiam a pessoa amada com um produto da marca (Figuras 24, 25 e 26). 

 

   

Figura 15            Figura 16            Figura 17 

   

              Figura 18            Figura 19            Figura 20 

   

               Figura 21            Figura 22             Figura 23 

   

              Figura 24            Figura 25            Figura 26 
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 O comercial rendeu muitas críticas na mídia, foi alvo de boicotes nas redes sociais, até 

ser denunciado ao CONAR com a alegação de “insultar a família tradicional brasileira”, mas 

após ser avaliado pelo conselho de ética do órgão, acabou por ser absolvido. O discurso 

empregado no comercial gerou polêmica por mostrar nas cenas casais de diversas orientações 

sexuais – casais heterossexuais e homossexuais – presenteando e abraçando seus parceiros. 

 Toda essa repercussão nos leva a indagar: por que a marca inseriu em seus anúncios a 

temática homossexual? Simplesmente pelo fato de que ela precisa ampliar seu mercado, 

inserir novas formas de discursos, que outrora não eram bem vistos pelos profissionais da 

publicidade, pois não consideravam o target homossexual relevante. O mercado tem razões 

suficientes para não desprezar o consumidor gay, pois segundo Bárbara Nascimento do 

Correio Braziliense
19

, “é preciso levar em conta que o público gay consome, em média, 30% 

mais que o público heterossexual. Além disso, uma pesquisa recente realizada pela inSearch 

Tendências e Estudos de Mercado
20

 mostrou que 83% do consumidor homossexual pertence 

às classes A e B”. Dessa forma, esse target é o que o mercado publicitário procura, ou seja, 

pessoas com grande poder aquisitivo para o consumo. 

 Apesar das constantes críticas (favoráveis e contrárias) as campanhas destinadas ao 

público homossexual ainda não proporcionam uma representatividade fiel que transpareça a 

realidade. As empresas ainda têm certo receio de estampar em suas campanhas relações 

homoafetivas, por medo da reação do público heterossexual. Quando a publicidade insere em 

suas campanhas temáticas modernas, que retratam a sociedade, ela acaba por criar choques 

culturais entre os públicos antes não representados (como os homossexuais, por exemplo) e os 

públicos mais tradicionais e conservadores. O fato de a publicidade direcionada aos 

homossexuais ganhar notoriedade no mercado mostra certo progresso, o que nos leva a 

entender que o publico gay está ganhando espaço na sociedade, mesmo que de forma sutil. 

 A estratégia publicitária da marca em inserir homossexuais, acaba por gerar efeito 

persuasivo no público gay, procurando atrair esse consumidor. O comercial é veiculado de 

forma a provocar o mínimo possível de choque, numa sociedade ainda conservadora, 

resumindo bem a intenção de quem o criou na locução em off: “No Dia dos Namorados, 

entregue-se às sete tentações de Egeo
21

, de O Boticário”. 

 Após a veiculação do comercial houve bastante repercussão nas redes sociais, além de 

diversos consumidores afirmarem que iriam deixar de usar os produtos da marca depois da 
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campanha. Temos a seguir, como exemplo, o relato para o site UOL de alguém que se 

identificou como consumidor de O Boticário: 

Achei ridículo e desrespeitoso a nova Campanha da Boticário que estimula o 

homossexualismo, como se não bastasse todos os ataques que a família 

tradicional vem sofrendo através das novelas da Globo, de políticos como 

Jean Wyllys, eis que surge a Boticário para aumentar as fileiras de afronta 

para com a família brasileira, se fosse para respeitar a proporcionalidade, por 

que colocar 02 casais gays e 02 casais héteros, e isso em qualquer horário, 

tenhamos filhos ou não! Te garanto que com a campanha que estamos 

fazendo, a Boticário perderá e muito entre os evangélicos e conservadores! 

(UOL, 2015, s.p.) 

  

 A empresa emitiu uma nota para o site UOL, em resposta às diversas críticas em torno 

de sua campanha: 

O Boticário acredita na beleza das relações, presente em toda sua 

comunicação. A proposta da campanha 'Casais', que estreou em TV aberta 

no dia 24 de maio, é abordar, com respeito e sensibilidade, a ressonância 

atual sobre as mais diferentes formas de amor independentemente de idade, 

raça, gênero ou orientação sexual - representadas pelo prazer em presentear a 

pessoa amada no Dia dos Namorados. O Boticário reitera, ainda, que 

valoriza a tolerância e respeita a diversidade de escolhas e pontos de vista 

(UOL, 2015, s.p.).
22

 

 

 Com toda repercussão gerada em torno da marca, podemos perceber os novos 

formatos publicitários sendo empregados e como o mercado está se atualizando em torno de 

temas tão delicados para a sociedade, como é o caso da união homoafetiva. Percebemos dois 

impactos causados pela marca, depois da veiculação do comercial: 1°) A temática 

homossexual abordada provocou certo desconforto no seu público habitual, o que gerou 

repercussão negativa. 2°) O posicionamento da marca para as minorias permitiu que a mesma 

ganhasse espaço na vida desse novo target. 

 Como resultado da campanha para o Dia dos Namorados, a marca e a agência foram 

premiadas com o selo de “Amigas da Diversidade”, pela Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB), e com o prêmio Grand Effie no Effie Wards 2015
23

. 
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3.2.1 C&A – “Dia dos Misturados” 

 

A C&A
24

 está presente no mercado desde 1841, criada pelos irmãos Clemens e 

August, de origem holandesa. Chegando ao Brasil em 1976, atualmente é uma das mais 

importantes marcas do segmento de vestuário em todo o mundo. Além de ter em sua política 

princípios éticos e de responsabilidade social, a empresa inova no mercado ao lançar, em 

2016, mais uma campanha sem distinção de gêneros – tendo lançado em março de 2016 o 

comercial “Misture, Ouse e Divirta-se!”
25

, que exibe um homem escolhendo e provando um 

vestido. A marca procurou promover o Dia dos Namorados de forma diferente, enfatizando 

que homens e mulheres podem se vestir da forma que quiserem. Daí a origem do Dia dos 

Misturados
26

, buscando transmitir a ideia de que não é preciso ter gênero quando o assunto é 

roupa. 

O vídeo Dia dos Misturados tem um minuto de duração e foi transmitido em TV e 

Internet, assinado pela AlmapBBDO. As cenas se passam no Grand Hotel, onde o cenário foi 

todo ambientado nos grandes hotéis de luxo. No decorrer do vídeo é possível notar casais 

trocando de roupa constantemente. Nesse momento os personagens se vestem como e onde 

quiserem, na cabine telefônica (Figuras 27 e 28), no hall de entrada do hotel (Figura 29), no 

elevador (Figuras 30 e 31), nos quartos (Figura 32), no salão de festas (Figuras 33 e 34), 

entre outros espaços. É possível notar a troca de roupas, homens usando roupas de mulher e 

vice-versa (Figura 35). No final é possível notar um letreiro neon no alto do hotel: “Misture, 

Ouse, Experimente” (Figura 36). Tudo isso é finalizado com a seguinte locução em off: 

“Doze de junho, Dia dos Misturados, dê C&A”. 

   

Figura 27   Figura 28   Figura 29 
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 Disponível em:< http://www.cea.com.br/>. Acesso em: 14 nov. 2016. 
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Figura 30   Figura 31   Figura 32 

   

Figura 33   Figura 34   Figura 35 

 

Figura 36 

 

 O Dia dos Misturados transmite a ideia de que consumidores e consumidoras podem 

escolher livremente as roupas que desejam usar – podendo ser da seção masculina ou 

feminina. Segundo o vice-presidente de marketing da C&A, as minorias ganharam certa 

evidência no mercado e essa distinção de gênero não cabe mais no consumo: 

A gente identificou um desejo e uma nova visão sobre moda: [a tendência] 

sai muito daquela moda ditada por pessoas e entidades e vem para uma 

muito mais aberta, onde as pessoas podem se sentir muito mais livres (C&A, 

2016, s.p.).  

 

Para a empresa a campanha buscou mudar a tendência de consumo, motivando as 

pessoas a ousarem e deixarem o preconceito de lado, sem distinção de gênero: 

 
É um movimento natural, a gente quis mostrar esse olhar novo sobre a moda. 

Pode misturar, tudo fica lindo, não pode haver preconceito. Estamos 

respeitando a individualidade de cada um e é isso que a gente quer deixar na 

loja (C&A, 2016, s.p.). 
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 O fato de a campanha tratar da diversidade e igualdade de gêneros, traz a discussão 

quanto à quebra de paradigmas relacionados à heteronormatividade
27

. A heterossexualidade, 

enquanto padrão social, passa diariamente por uma desconstrução social, principalmente na 

mídia, que busca retratar as mudanças na sociedade. A publicidade, enquanto formadora de 

opinião, tende a introduzir esse discurso na sociedade, de que é possível respeitar as escolhas 

de gênero. Dessa forma, a campanha busca desconstruir as representações heteronormativas 

representadas na mídia. 

 Uma das críticas que mais ganharam notoriedade foi a da cantora gospel Ana Paula 

Valadão, que postou em suas redes sociais o seu total descontentamento com o comercial, 

com a hastag #SantaIndignação, convidando o público evangélico a boicotar a marca, como 

vemos em seu comentário no Facebook: 

 
Hoje decidi manifestar minha #SantaIndignação porque acredito que estão 

provocando para ver até onde a sociedade aceita passivamente a imposição 

da ideologia de gênero. Fique chocaca com a ousadia da nova propaganda da 

loja C&A. Chama-se misture, ouse e divirta-se. São casais de namorados 

saindo e quando eles se beijam a roupa do homem passa pra mulher e a da 

mulher pro homem. Os homens saem de salto e tudo. E aí fala. Ouse, 

misture. Em outra propaganda da mesma campanha eles fizeram todos nus 

como se fossemos criados iguais e temos o poder de escolha. Então chegam 

em um campo cheio de roupas e as mulheres começam a vestir as roupas dos 

homens e os homens as das mulheres. Que absurdo! Nós que conhecemos a 

Verdade imutável da Palavra de Deus não podemos ficar calados. Temos que 

#boicotar essa loja e mostrar nosso repúdio. Nos EUA a loja Target já teve 

prejuízo porque mais de 1 milhão de pessoas pararam de comprar (inclusive 

eu) desde que determinou que os banheiros feminino e masculino podem ser 

usados por quaisquer pessoas que se sintam homem e mulher naquele dia, 

aumentando os riscos de abusos (que já aconteceram em outros lugares que 

apoiam a ideologia de gênero). #SouFemininaVistoComoMulher 

#HomemVesteComoHomem #UnisexNãoExiste #NãoÀIdeologiaDoGênero 

#DeusFezHomemEMulher #FamíliaÉHomemEMulher #HeteroSexualidade 

#MonogamiaHeterosexualÉSexoSeguro #Cristianismo 

#AmizadeDoMundoInimizadeDeDeus 

#NãoEstouEmBuscaDeFasMasDeCristo #AgradarADeusNaoAHomens 

#GalatasUmDez
28

 

  

Em novembro de 2016, a agência AlmapBBDO decidiu encerrar sua parceria 

comercial com a marca C&A por “divergências de crenças e filosofia: 
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A AlmapBBDO decidiu encerrar sua relação comercial com a C&A por 

divergências de crenças e filosofia. Temos muito orgulho do trabalho 

realizado para a marca nos últimos 12 meses. Somente na primeira 

campanha foram 16 milhões de views e mais de 14 milhões de menções nas 

redes sociais. Com nossas campanhas, colocamos em pauta, no ambiente 

digital e nas ruas, temas importantes para a marca e para a sociedade. 

Desejamos boa sorte à C&A e que em 2017 a marca continue a trilhar o 

caminho que criamos juntos. Que misture, ouse e recomece (ADNEWS, 

2016, s.p.). 

 

 A empresa C&A também se posicionou sobre o assunto: 

 
A C&A confirma que está em processo de encerramento da sua parceria com 

a AlmapBBDO e agradece à agência todo o trabalho desenvolvido nos 

últimos 12 meses. A empresa manterá sua trajetória de conexão com os 

clientes, estabelecida há mais de 40 anos no Brasil, oferecendo produtos e 

experiência de moda sempre alinhados a uma comunicação inovadora, ética, 

ousada, conectada ao seu tempo e cada vez mais em sintonia com o ambiente 

digital e os novos canais de expressão de seus consumidores e da sociedade 

(ADNEWS, 2016, s.p.).  

 

Até esse mesmo período, a campanha continuava sob avaliação do Conselho de Ética 

do CONAR, devido às constantes reclamações de pessoas insatisfeitas com a marca, 

acreditando que a campanha fere os valores morais, e questionando a responsabilidade moral 

da empresa. 

 

3.3 A influência dos parâmetros éticos no processo de veiculação das campanhas 

 

Quando o publicitário lança uma campanha no mercado ele tem a convicção de que 

não poderá agradar a todos os públicos, pois cada anúncio produzido tem características 

singulares, que serão direcionadas para determinado target. 

Parâmetros éticos são indispensáveis para manter a harmonia nas sociedades. Para os 

críticos desse tipo mais ousado de comercial, a questão de gosto não difere dos valores 

morais, quando um anúncio é de certo modo abusivo, quando ele seria ofensivo para os 

consumidores. Desse modo, as campanhas analisadas nesse trabalho podem, a partir de certo 

ponto de vista, distorcerem a opinião das pessoas em relação à mensagem propagada, em 

contraponto com outro ponto de vista, no qual elas seriam bem-vindas, pois trazem uma 

mensagem de tolerância, não havendo nada que pudesse constranger as pessoas. 

Quando o consumidor toma uma posição em relação às campanhas que são 

promovidas, ele pode julgá-las de acordo com essas doutrinas, por mais que estejamos 

cercados de princípios morais, e nossas decisões estejam sempre indo ao encontro dessas 
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questões. Portanto, quando fazemos uma escolha é algo moralmente opcional. Para os 

anunciantes, todas as expectativas que se criam em torno de uma campanha podem ser 

frustradas de uma hora para outra. Ou seja, o que se espera de uma campanha é o aumento das 

vendas de um produto ou serviço, podendo ocorrer um efeito contrário. As campanhas que 

estão sendo analisadas nesse trabalho geraram certo impacto em seus consumidores, o que 

acabou por afetar a marca tanto negativa como positivamente.  

É dever do publicitário, analisar todo o processo de criação e veiculação de 

campanhas, se de fato estão sendo respeitados os parâmetros éticos, para que porventura não 

venham ferir o caráter das pessoas. Mensurar os efeitos de uma campanha pode até ser um 

pouco difícil, pois só é possível prevê-los de acordo com o comportamento do público. Há 

pessoas que estão mais receptíveis às mudanças na sociedade e, consequentemente, não 

sentem tanta diferença; já outras são conservadoras e preferem manter os padrões intocados, 

pois, para elas, abalar valores morais é algo inaceitável. É uma questão pessoal, ou seja, 

alguns indivíduos são mais abertos ao diferente, enquanto outros rechaçam tal possiblidade. A 

aceitação das pessoas em relação às campanhas veiculadas está atrelada ao modo como elas 

encaram essas temáticas na sociedade. 

Entre os casos abordados, de um ponto de vista moral, podemos destacar a 

sensualidade, provocação, questões de gênero, para algumas pessoas em desacordo com os 

padrões sociais, enquanto para outras, uma discussão necessária também via publicidade. 

Quando se introduz no discurso publicitário a noção de que é possível discutir a 

homossexualidade, sexismo, diversidade de gêneros, entre outros temas presentes na 

sociedade atual, pode ser interpretado de forma ofensiva pela classe conservadora, ao mesmo 

tempo em que pode ser visto como uma evolução pelos segmentos mais progressistas da 

sociedade. 

Na atualidade, os parâmetros éticos assumiram posições de destaque nas questões de 

ordem social. Sua notoriedade se dá devido à atenção no tocante a responsabilidade social, 

não só como reguladora de normas e, desse modo, entendemos os parâmetros éticos como 

provedores do bem-estar social. Segundo Lipovetsky (2005, p. 185), “a sociedade nega os 

supremos deveres do homem e do cidadão e a exaltação da renúncia pessoal”. É importante 

compreender que a ética não está presente somente nas relações sociais, mas também nos 

discursos das mídias, principalmente na publicidade. 

A publicidade precisa considerar os parâmetros éticos, pois ela faz parte da vida das 

pessoas. Quando a publicidade é vista pelo público em geral, precisa buscar alguma harmonia 

com os padrões sociais vigentes naquele meio, ao passo que também pode ser ousada ao 
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ponto de destacar discussões que destoam do tradicional. As campanhas analisadas nesse 

trabalho estão sujeitas à ética de responsabilidade, pois seus discursos afetam o consumidor, 

especialmente quando desrespeitam a imagem da mulher, tornando-a uma mulher objeto. 

Também abordam o preconceito da sociedade sobre as questões de gêneros, mesmo quando as 

discussões sobre o casamento igualitário já ganharam repercussão, tanto na mídia como em 

outras dimensões. 

Para Vázquez (2008, p. 189), “os éticos contemporâneos costumam dividir a ética em 

dois gêneros: deontológica – tratando dos deveres – e teleológica – estudo dos fins humanos”. 

Mesmo se tratando de parâmetros éticos atuais, ainda há fundamentação de outras diretrizes 

éticas. Nas discussões que embasam esse trabalho, assumimos tratar da ética teleológica – ou 

ética de responsabilidade. A ética teleológica vem do grego télos (fim), que, para Vázquez 

(2008, p. 189), é usada “quando a obrigatoriedade de uma ação deriva unicamente de suas 

consequências”. A ética da responsabilidade se fundamenta em decorrência das ações que 

uma atitude pode ocasionar. Srour explana como se dá a procedência da teoria da 

responsabilidade nas relações humanas: 

A teoria da responsabilidade não converte princípios ou ideias em práticas, a 

exemplo da teoria da convicção, nem aplica normas ou crenças previamente 

estipuladas, independentemente dos impactos que possam ocasionar. Como 

procede então? Analisa as situações concretas e antecipa as repercussões que 

uma decisão pode provocar. Dentre as opções que se apresentam, aquela que 

presumivelmente traz benefícios maiores à coletividade acaba adotada. Ou 

seja, ganha legitimidade a ação que produz um bem maior ou evita um mal 

maior (2000, p. 54). 
 

 Para Srour incluir parâmetros éticos de responsabilidade nos processos de criação e 

veiculação de campanhas publicitárias é pensar no bem coletivo, sem colocar de lado os seus 

ideais; no caso da publicidade, é buscar alcançar o público através da responsabilidade social, 

aplicando normas éticas, sem perder o foco principal: a obtenção do lucro. Relacionar ética de 

responsabilidade e publicidade é possível. Trata-se de respeitar os princípios sociais, sem 

abdicar das políticas capitalistas de obtenção de lucro, ao qual o anunciante está direcionado. 

Nos casos tratados nesse trabalho consideramos a posição da publicidade enquanto 

ferramenta de influência e formadora de conceitos, como também a construção de imagens a 

partir das temáticas tão impactantes, que as marcas procuraram abordar em suas campanhas. 

O mundo está em constante movimento. A sociedade não para de evoluir e consequentemente 

a publicidade não fica para trás. É preciso inovar. Mas é fundamental prezar pela ética, 

respeitando sem distinção as pessoas. 
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3.4 Avaliação de impactos na perspectiva do Grupo Focal 

 

Os profissionais da publicidade são os principais responsáveis pela veiculação de 

campanhas publicitárias que respeitem os valores éticos e profissionais. Nesse trabalho, 

abordaremos depoimentos de consumidores, para melhor compreensão do que está sendo 

analisado. É importante analisar a forma como a publicidade brasileira está sendo feita, se de 

fato está dentro dos limites legais e éticos. 

Esta pesquisa tem como objetivo geral buscar analisar como se inserem parâmetros 

éticos na publicidade, e como valores morais e princípios sociais influenciam no processo de 

criação e veiculação de campanhas publicitárias. Isso é feito a partir de estudos de casos das 

campanhas publicitárias das marcas Itaipava, O Boticário e C&A. Consiste num estudo 

monográfico-comparativo, relacionando conceitos pesquisados em livros, trabalhos 

científicos, sites, entre outros, e as entrevistas, com a finalidade de saber a opinião das pessoas 

a respeito do tema abordado. Para dar prosseguimento às análises, foram desenvolvidas 

diversas pesquisas, que, para Marconi e Lakatos (1991), trata-se da obtenção de dados para a 

aplicação de pesquisas de cunho bibliográfico e documental inerente ao tema. Essas pesquisas 

tornam-se fundamentais para o desenvolvimento do trabalho, pois serão usadas na busca por 

argumentos aplicados na concepção das discussões sobre ética na publicidade. Portanto, a 

pesquisa de caráter qualitativo teve em vista a obtenção de dados mais concretos, realizada 

através da aplicação do grupo focal
29

 que, segundo Maria Eugênia Costa, “permite a reflexão 

sobre o essencial, o sentido dos valores, dos princípios e motivações que regem os 

julgamentos e percepções das pessoas”. Do mesmo modo, a proposta de investigação de 

campo através dessa pesquisa qualitativa com consumidores das marcas foi analisada 

buscando “identificar tendências, o foco, desvendar problemas, buscar a agenda oculta do 

problema” (COSTA, 2009, p. 180).  

O roteiro de entrevista (APÊNDICE A) foi elaborado com 11 perguntas e serviu para a 

identificação de preferências e percepções dos entrevistados. Para que o método qualitativo 

tivesse efeito satisfatório, seguimos as instruções de Costa, para “que o roteiro de perguntas 

tenha um ritmo que começa com perguntas amplas, divergentes, desestruturadas; na metade 

do roteiro, perguntas focais, convergentes e estruturadas; e perguntas genéricas, amplas, na 

finalização do roteiro” (2009, p. 184). Após a aplicação do grupo focal foi possível obter 

                                                           
29

 Grupos Focais são um tipo de pesquisa qualitativa que tem como objetivo perceber os aspectos valorativos e 

normativos que são referência de um grupo em particular. São na verdade uma entrevista coletiva que busca 

identificar tendências (COSTA. In: DUARTE, 2009, p. 181). 
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respostas concretas para que o trabalho pudesse atingir o resultado esperado, com as opiniões 

produzidas pelos participantes. 

Para o grupo focal foram selecionadas sete pessoas – cinco mulheres e dois homens – 

entre 20 e 30 anos, com nível superior incompleto/completo e consumidores em potencial de 

pelo menos uma das marcas. O grupo focal foi aplicado em uma sala ampla, refrigerada e 

fechada, onde os participantes estavam sentados em volta de uma mesa, para facilitar a 

interação e garantir boa qualidade nas gravações de áudio. Em primeiro momento, todos os 

participantes se apresentaram, mas não serão identificados no decorrer deste trabalho, para 

garantir a confidencialidade das informações (COSTA, 2009, p. 190). Em seguida foram 

exibidos num projetor multimídia os comerciais das marcas aqui em análise. Por último, 

solicitamos que cada participante respondesse cada uma das perguntas no formulário, e depois 

cada participante a expressava oralmente numa rodada que era feita em cada item do roteiro. 

Depois que todos respondiam o item, abria-se a discussão para interação envolvendo pontos 

convergentes e divergentes. 

Por se tratar de um caso distinto, abordado pela técnica do grupo focal, e para que 

obtivéssemos resultados concretos, foi preciso tratar dessas questões através de um estudo de 

caso. 

O estudo de caso é uma inquirição empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira entre 

o fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas fontes 

de evidência são utilizadas (DUARTE apud YIN, 2009, p.216). 

 

 Utilizamos essa perspectiva metodológica para verificar como parâmetros éticos 

influenciam na concepção de campanhas publicitárias e de que modo elas são recebidas pelo 

público potencial. Os resultados foram obtidos com base nas entrevistas e análises, que serão 

apresentados em seguida. 

Em seguida (TABELA 1), seguem as respostas dos participantes do grupo focal, que 

foram gravadas e transcritas. 
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TABELA 1 – Roteiro de perguntas e respostas aplicado no Grupo Focal
30

 

 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Q1 – Você consome (ou consumiria) 
alguma dessas marcas? 

 

Sim, mas não em 
virtude do 

comercial, mas 

por conhecer a 
marca. 

Sim, consumo todas. Algumas eu 
consumo, outras 

não. 

Consumo, não todas. Sim, consumo. Sim, consumo 
apenas duas (O 

Boticário e C&A). 

Sim, consumo. 

Q2 – Quais pensamentos passaram pela sua 
cabeça quando você viu esses anúncios? 

Que elas são um 
pouco apelativas. 

Temas que 

envolvam a 
sensualidade, a 

opção sexual, que 

estão em 
evidência na 

sociedade. 

Os anúncios trazem 
em seu conteúdo, 

temáticas bastante 

atuais, atrativas 
como a diversidade, 

a identidade de 

gênero e a imagem 
feminina.  

São anúncios bem 
elaborados, que 

conseguem alcançar 

o público-alvo, não 
atende a toda 

sociedade, mas 

transmite o que o 
cliente espera da 

campanha, porém eu 

reprovo a temática 

aplicada. 

São anúncios 
apelativos. Embora 

sejam marcas de alto 

consumo, o apelo à 
ideologia de gênero 

ficou bem marcante. 

Eles buscam sempre 
aumentar seu 

público. 

Os anúncios tiveram 
o caráter apelativo. 

A C&A lançou um 

anúncio sem 
necessidade, pois as 

pessoas não trocam 

as roupas como eles 
mostram. O 

Boticário tem uma 

ideia ousada, mas 

atingiu seu público-

alvo. A Itaipava 

juntou as duas 
principais paixões: a 

cerveja e a imagem 

da mulher seminua. 

A propaganda foi 
apelativa. Não 

concordei com 

muitas coisas. 

Os anúncios 
procuram usar esses 

temas atuais, 

identidade de gênero, 
a imagem da mulher, 

temas que repercutem 

na sociedade. 

Q3 – Você sente que a publicidade “acerta” 
quando veicula essas campanhas? 

 

Sim, considerando 
o objetivo delas, 

pois foram bem 

elaboradas, apesar 
de não contemplar 

toda sociedade. 

Nem sempre elas 
acertam. Algumas 

são abusivas, como 

observamos. A 
Itaipava não acerta 

por desvalorizar a 

imagem da mulher, 

as demais acertam 

por que tem um 

público-alvo, apesar 
de nem sempre 

Sim, acredito que a 
publicidade acerta 

em muitos casos, 

como também acho 
que apela bastante, 

uma vez que sabe 

seu poder de 

influência nas 

pessoas. 

Sim, acerta, pois a 
mensagem é bem 

clara. Como o 

principal objetivo é a 
venda, mesmo que as 

pessoas não 

concordem com os 

anúncios, isso não irá 

impedir o consumo 

dos produtos. 

Sim, porque o 
principal objetivo da 

publicidade é 

influenciar, 
independente se for 

de maneira apelativa 

ou não. 

Sim, pois elas são 
atrativas e 

modernas, com 

temas atuais. 

Não, por se tratar de 
assuntos polêmicos, 

esse tipo de 

campanha nem 
sempre vai levar ao 

consumo do produto. 
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 A letra “Q” indica questão e a letra “P” indica participante. 
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atingir a todos. 

Q4 – Você se sente representado nessas 

campanhas? 

Não me encaixo 

em nenhum desses 
grupos que foram 

focos das 

propagandas. 

Não me sinto 

representada. 

Não me sinto 

representa, porém 
acredito que muitas 

pessoas se 

identificam. 

Não, embora eu 

consuma alguns dos 
produtos, mas não 

consigo me 

identificar com elas. 

Não. Não. Não. 

Q5 - Você acredita que os valores éticos 
influenciam no discurso publicitário? De 

que forma isso acontece? 

Não, nas três 
marcas 

apresentadas não 

houve 
preocupação com 

os valores éticos. 

Sim, as campanhas 
se preocupam em 

atingir e vincular 

relações atuais 
conforme vimos nas 

propagandas, as 

empresas se baseiam 
em temas, que 

sabem ser atrativos, 

valorizando o que 
está em foco na 

sociedade. 

Acho que deveriam 
influenciar, mas não 

vejo que haja tanta 

influência assim, 
varia de acordo com 

o que o publicitário 

acredite serem 
valores éticos. Para 

mim, diante dos três 

anúncios o fator 
principal é o apelo 

para vender o 

produto. 

Não, deveriam sim 
influenciar em sua 

totalidade. 

Independente das 
temáticas abordadas, 

para algumas pessoas 

causará certa 
influência, em outras 

não. 

Não mais, pois 
campanhas como as 

apresentadas 

mostram situações 
que em outros 

tempos eram 

contrárias aos 
valores éticos 

Sim, pois a 
sociedade vai muito 

pelo que vê na 

mídia. Tipo como a 
da cerveja, os 

homens gostam de 

ver a mulher na TV. 

Deveria influenciar, 
mas na maior parte 

do tempo não é o que 

ocorre. O vender 
sobrepõe os valores 

éticos, havendo uma 

maior preocupação 
com o consumo. 

Q6 – Como você classificaria a imagem 
construída sobre a mulher na campanha da 

cerveja Itaipava? 

Apelativa, pois 
sempre relaciona a 

imagem da mulher 

à questão da 
sensualidade. 

Totalmente abusiva, 
a mulher é tratada 

como um atrativo 

para a diversão 
masculina, visto 

como um 

complemento 
somente ao lazer. Há 

nesse caso, uma 

desvalorização da 
figura feminina 

nesse tipo de 

propaganda. 

Considero apelativa, 
uma linguagem que 

interliga diretamente 

bebida a sexo. 
Fazendo-nos querer 

imediatamente ver 

esta relação. 
Apresentando uma 

mulher linda, com 

roupas curtas, 
despertando assim o 

desejo sexual dos 

que a vêem, levando 
as pessoas a 

consumirem a 

bebida. 

Apenas um meio de 
se alcançar esse 

objetivo, a venda da 

cerveja. Sendo que 
essa estação, o verão 

(que é nosso), é 

associado ao nome 
da mulher que 

também se chama 

Verão, ou seja, o 
verão é nosso. 

Como um objeto de 
consumo, 

comparando-a a 

cerveja. 

Muito vulgar, pois 
chama mais atenção 

para o corpo da 

mulher do que 
mesmo para a 

cerveja. 

O comercial constrói 
a imagem da mulher 

como um objeto 

sexual, ao exibir seu 
corpo e tratá-la como 

algo desejável para o 

homem. 

Q7 - As campanhas da C&A e de O 

Boticário levariam você a apoiar ou não a 
diversidade dos relacionamentos a partir da 

abordagem adotada? 

Não, acredito que 

quando uma 
pessoa tem uma 

opinião formada, 

seja ela qual for 
não é uma 

Acredito que as 

propagandas 
incentivam sim, de 

forma a reconhecer 

e respeitar a 
diversidade quando 

Não, pois tenho 

ponto de vista 
divergente das 

campanhas expostas, 

respeito, mas não 
apoio esta 

Não, embora eu 

respeite em relação a 
essa diversidade de 

relacionamentos, não 

chegaria a me levar a 
apoiar a formação 

A campanha da 

C&A não, mas a do 
O Boticário sim. 

Porque apesar da 

C&A ser apelativa, a 
do O Boticário 

Não, pois tenho 

minha opinião 
formada. 

Não, não me levariam 

a apoiar. 
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propaganda que 
mudará tal 

posição. 

trata dessas questões 
como algo comum. 

Quando se trata de 

influenciar, acho 
que não, quem tem 

uma opinião 

formada, não 
levaria. 

diversidade 
apresentada. 

desse tipo de 
relacionamento. 

mostra o 
relacionamento de 

pessoas do mesmo 

sexo, mas do 
respeito, da união, 

não que eu 

concorde, mas é 
algo importante de 

se abordar. 

Q8 – Você acha que essas campanhas 

influenciam o comportamento das pessoas? 

Não influencia o 

comportamento 

das pessoas. 

Não, não 

especificamente o 

comportamento, as 
campanhas nos 

mostram temáticas 
atuais e formas de 

lidar com elas. Mas 

isso não significa 
que haja tal 

mudança no 

comportamento das 
pessoas. 

Sim, creio no grande 

poder de influência 

destas mídias. 
Existem muitas 

pessoas que não têm 
ainda o pensamento 

formado e acabam 

por serem 
influenciadas. 

Sim, influenciam. Sim, as campanhas 

são responsáveis por 

disseminar “moda”, 
ou até mesmo criar 

algum tipo de 
“moda”. Isso pode 

influenciar de certa 

forma todas as 
pessoas. 

Sim, influenciam o 

comportamento das 

pessoas. 

De certa forma sim, 

por trazer uma 

mensagem bastante 
apelativa, influência 

principalmente 
aqueles que ainda 

estão em processo de 

formação de 
personalidade, como 

crianças e 

adolescentes. E por 
estarem mais 

vulneráveis a esta 

temática.  

Q9 – Para você, a publicidade desconsidera 

de forma antiética os padrões vigentes na 
sociedade, quando veicula esses comerciais 

na TV e internet? 

 

Não está sendo 

antiética, porém 
tem outros temas 

que vemos na 

sociedade que vai 
contrariar esse 

pensamento, pois 

tem pessoas que 
não concordam 

com algumas 

coisas que foram 
apresentadas nos 

comerciais, o que 

para mim é 
antiético, mas se 

levarmos em 

consideração o 
pensamento de 

outras pessoas, 
pode não ser 

Não é antiética, 

apesar das 
campanhas serem 

abusivas, 

principalmente a da 
cerveja. Pois 

notamos a 

ambiguidade em 
relação à figura da 

mulher, mas em 

nenhum momento 
ela deixa explicita a 

desvalorização em 

si. 

Elas estão sendo 

abusivas, por mais 
que ela represente 

uma parcela 

considerável da 
sociedade brasileira. 

Sim, desconsidera. 

Em relação aos 
princípios e valores 

éticos. Sendo que a 

sociedade não segue 
os valores éticos, e 

uma vez que ela não 

segue, contraria esses 
valores. 

Não, pois realmente 

retrata o que se 
passa na sociedade. 

Mesmo que o 

padrão social da 
grande massa seja o 

tradicional. 

Não. Sim, por atingir um 

público especifico e 
desconsiderar outros, 

acaba sendo 

considerada antiética. 
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antiética. 

Q10 – Quais os impactos positivos e 

negativos que você pode detectar nessas 
campanhas? 

 

Positivo: Elas são 

direcionadas a um 
público-alvo e são 

consumidores 

assíduos dos 
produtos. 

Negativo: 

Desconsideram a 
repercussão que 

terão em outros 

grupos que não 
concordam com as 

ideias das 
campanhas. 

Positivo: Apoio a 

diversidade. 
Negativo: A 

desvalorização da 

imagem da mulher, 
apesar de serem 

muitos veiculados a 

valorização das 
mulheres. 

Positivo: Elevação 

das vendas, que é o 
que de fato importa 

para os anunciantes, 

são campanhas bem 
elaboradas e que 

trazem sem dúvida o 

retorno financeiro. 
Negativo: É que 

existe forte pode de 

influência e muitos 
são norteados com 

base no que vêem e 
os valores que 

partilho são 

contrários com as 
temáticas abordadas 

nas campanhas. 

Positivo: A 

objetividade em 
relação à oferta dos 

produtos, e à atração 

do público-alvo. 
Negativo: Forte 

apelação, e em 

relação à imagem da 
mulher é bastante 

explorada.  

Positivo: Alcançam 

o público-alvo. 
Negativo: Denigrem 

a imagem da 

mulher, como no 
caso do comercial 

da Itaipava, e 

causam certo 
desconforto em 

relação às 

vestimentas, 
abordado no 

comercial da C&A. 

Positivo: É que 

apesar de tudo elas 
conseguem chamar a 

atenção dos clientes. 

Negativo: Que elas 
querem fazer com 

que aceitemos que 

todas as pessoas são 
iguais, como 

identificamos no 

comercial “Casais”. 

Positivo: Trazem 

mensagens 
apelativas, o que 

acaba aumentando o 

consumo do público-
alvo. Negativo: A 

mensagem veiculada 

não atinge e/ou não 
convence alguma 

parte dos 

consumidores. E 
ainda desrespeitam 

algumas pessoas. 

Q11 – Você acredita que a publicidade 

deve utilizar esse padrão de anúncio, 

refletindo outros valores morais e sociais? 

Sim, pois acredito 

que devem 

considerar a 

repercussão na 

sociedade e não 

somente agradar 
um grupo. 

Sim, que há a 

possibilidade da 

publicidade deveria 

criar campanhas que 

refletissem os 

valores éticos. 

Acredito que sim, o 

que acontece é que 

os meus valores 

podem não ser os 

mesmos valores das 

outras pessoas, 
então para a marca o 

que importa é 

alcançar a maioria, 
independente que eu 

concorde ou não. Os 

valores da maioria 
da sociedade são os 

que foram 

empregados nas 
campanhas 

apresentadas. 

Sim, utilizaram uma 

boa abordagem, 

recursos que 

facilitam a 

compreensão, se 

refletindo outros 
valores, contrários 

aos que foram 

anunciados nas 
campanhas. 

Não, pois o padrão 

abusivo, e 

independente de 

qual seja, tem o 

poder de influenciar 

mesmo que não 
estejam corretos. 

Sim, deveriam. Sim, deveriam. 
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Sobre o consumo das marcas apresentadas, perguntamos se os participantes consomem 

– ou consumiriam – as marcas. As respostas foram similares (alguns consumiam todas, outros 

algumas), pois, por se tratar de marcas top of mind
31

 no mercado, é comum que elas sejam 

consumidas por grande parte da população brasileira. 

 Para provocar a discussão entre os participantes, perguntamos quais pensamentos 

passaram pelas cabeças deles quando viram os anúncios. As respostas foram diversificadas, 

porém, todos concordaram que há uma mensagem apelativa apresentada nos anúncios. 

Notaram também a respeito da temática abordada, por expor temas que repercutem na 

sociedade, como a discussão e igualdade de gênero, a representatividade da imagem da 

mulher, ficando evidente a preocupação das marcas em atingir esse público-alvo. É 

importante que a publicidade aborde temas atuais e que ainda são um tabu na sociedade, como 

é o caso das minorias sociais.  

Na publicidade, por se tratar de uma ferramenta de forte persuasão na sociedade, é 

essencial que se comece a incluir as diferentes classes sociais em seus anúncios. Valls trata da 

importância da ética contemporânea discutir as minorias sociais: 

Em especial, a reflexão sobre a dominação das chamadas minorias sociais 

chamou a atenção para a necessidade de novas formas de relacionamento 

dentro do próprio casal. O feminismo, ou a luta pela libertação da mulher, 

traz em si exigências éticas, que até agora ainda não encontraram talvez as 

formulações adequadas, justas e fortes. A libertação da mulher, como a 

libertação de todos os grupos oprimidos, é uma exigência ética, das mais 

atuais (VALLS, 2006, p. 72, grifo do autor). 

 

 Por se tratar de perguntas que discutem os excessos da publicidade na construção dos 

comerciais apresentados em contraponto aos valores éticos, perguntamos se a publicidade 

“acerta” quando veicula esses tipos de campanhas. Para a maioria ela trata de forma correta as 

questões discutidas nesses formatos de campanhas, pois, segundo eles, o intuito da 

publicidade é conquistar o público-alvo e, consequentemente, aumentar as vendas dos seus 

clientes. Já para outros participantes, a publicidade não age de forma correta quando veicula 

esses comerciais, pois por se tratarem de assuntos polêmicos para a sociedade conservadora, 

as campanhas não garantem aumento nas vendas dos produtos, pois muitas pessoas se 

sentiriam atingidas negativamente com o discurso apresentado. 

 Sobre as representações nos comerciais, perguntamos se os entrevistados se sentiam 

representados. As respostas em geral foram negativas, dando a entender que os participantes 

não recebem muito bem a imagem da mulher no comercial da cerveja Itaipava, nem nos 
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 Refere-se à marca ou produto mais lembrado espontaneamente. Disponível 

em:<http://pesquisaoficial.blogspot.com.br/p/contato.html>. Acesso em: 15 dez. 2016. 
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comerciais da C&A e O Boticário. Porém, segundo eles os comerciais representam uma 

parcela da sociedade, como, por exemplo, gays e lésbicas. 

 Sobre o discurso publicitário abordado nos comerciais, perguntamos se os valores 

éticos tendem a influenciá-los, e de que forma isso acontece. Para os participantes, isso não 

ocorre, pois para alguns não houve preocupação por parte dos publicitários em abordar ou 

respeitar os valores éticos. A preocupação com a venda dos produtos se sobrepõe aos valores 

éticos. O consumo é o ponto principal para a publicidade. Em contraposição a esses 

argumentos, alguns acreditam que os valores éticos influenciam esses processos, tendo em 

vista que os comerciais buscam apresentar temáticas atuais, buscando valorizar o que a 

sociedade discute. Para eles, isso é uma forma de tratar dos valores éticos na sociedade, 

através de anúncios publicitários. 

 A respeito da representatividade da mulher, perguntamos como o comercial da cerveja 

Itaipava classificaria a mulher. Para os entrevistados, a imagem que se constrói da mulher no 

comercial é degradante, pois traz um discurso apelativo e abusivo. A mulher é tratada como 

um objeto, havendo uma total desvalorização da figura feminina, de forma que ela é tratada 

como um elemento combinatório com o produto, com o intuito de despertar o desejo de 

consumo no público masculino. Representar a mulher de forma vulgar nesse anúncio é algo 

que o classifica como desrespeitoso. Segundo os participantes, o apelo à sensualidade é 

constante nas publicidades de cerveja, com uma vulgaridade explícita, cabendo aos 

publicitários buscarem melhores formas de representação da mulher em campanhas, sempre 

de acordo com os valores éticos. Para Rosana Schwartz, professora da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, de São Paulo: 

 

Não é que a publicidade em 2015 esteja mais machista, pelo contrário. A 

questão é que só agora, com as redes sociais, essa discussão sobre a imagem 

da mulher deixou de ser um assunto restrito às universidades, aos 

movimentos feministas e a fóruns mais fechados (SCHWARTZ apud 

GERMANO, 2015, s.p.). 

 

 A sociedade está em constante evolução e com essas mudanças é necessário que novos 

posicionamentos sejam considerados. Sobre a mensagem veiculada pelas marcas O Boticário 

e C&A (sobre a diversidade), estas acabam por gerar nas pessoas a discussão sobre gênero e 

orientação sexual. Perguntamos se as temáticas abordadas nesses comerciais os levariam a 

apoiar ou não a diversidade dos relacionamentos. Para alguns, isso não é possível, pois tem 

uma opinião formada sobre os temas e não é porque um comercial trouxe uma mensagem com 
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esse teor que os levariam a apoiar tais práticas, por mais que respeitem a ideia de que pessoas 

do mesmo sexo podem se relacionar. Para outros, mesmo que tenham uma opinião pessoal 

contrária, acreditam que sim, que a sociedade está se transformando, e com isso os novos 

arranjos familiares estão cada vez mais comuns. 

De fato, a publicidade pode influenciar a opinião das pessoas sobre a diversidade dos 

relacionamentos, e, segundo os participantes, isso só pode ocorrer em pessoas que apóiam a 

causa, que não têm opinião formada, ou ainda que estejam em fase de construção de 

personalidade, como por exemplo, crianças e adolescentes (mesmo que os comerciais não os 

tenham como público-alvo, mas pelo fato de comerciais serem transmitidos em TV aberta, 

acaba por atingir esses públicos). Por isso, alguns discordaram que tais peças publicitárias 

sejam exibidas na TV aberta. 

 Sobre a influência desses formatos no comportamento dos consumidores, perguntamos 

ao grupo se eles acham que os comerciais influenciam no comportamento do público. Para P1 

e P2, não influenciam especificamente, tendo em vista que as campanhas abordam temáticas 

atuais, mas isso não significa que venham a provocar mudanças no comportamento das 

pessoas. Para os outros participantes, é possível que sim, pois a mensagem usada acaba por 

disseminar novas formas de se ver a sociedade, de que tudo que está sendo apresentado é 

comum, pois faz parte do cotidiano das pessoas. Segundo Selma Felerico, professora de 

Marketing, Comunicação e Consumo da ESPM de São Paulo: 

 

O que precisa ficar claro é que a publicidade é o espelho da sociedade em 

que ela está. Ela não cria hábitos, ela retrata hábitos. Não é papel dela mudar 

tendências, condutas ou costumes, mas sim reproduzi-los. A publicidade tem 

30 segundos para provocar uma identificação com o consumidor. Ela 

dificilmente criará um movimento: vai sempre retratar um movimento 

(FELERICO apud GERMANO, 2015, s.p.). 
 

 Os padrões éticos vigentes na sociedade servem para orientar as pessoas quanto a seus 

comportamentos, tanto de forma individual quanto coletiva. Nesse sentido indagamos o grupo 

a respeito de como a publicidade age ou não de forma antiética quando veicula esses 

comerciais na TV ou Internet. Segundo o P4 e P7, a publicidade desconsidera de forma 

antiética os padrões vigentes na sociedade, o que, para eles, não seria aceitável, pois, em 

alguns casos, chega a propagar uma temática específica de um grupo da sociedade, 

transgredindo os valores dos grupos mais conservadores. Para os demais participantes, isso 

não ocorre por se tratarem de temas que refletem a conduta das pessoas, mesmo que seja 

contrária a outros grupos sociais. 
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 A publicidade causa impactos na sociedade – positivos e negativos – e, com isso, 

perguntamos aos participantes que tipos de impactos eles puderam detectar nos anúncios 

apresentados. Como pontos positivos eles destacaram a eficácia das campanhas ao atrair o 

público-alvo para o consumo das marcas, ao mesmo tempo em que transmitiram de forma 

eficiente o apoio à diversidade de gênero (no caso das campanhas de O Boticário e C&A). 

Como pontos negativos destacaram a desvalorização e apelação em torno da imagem da 

mulher (na campanha da Itaipava), tratando-a como objeto de consumo, e símbolo de 

sensualidade destinada ao prazer masculino. 

 Para finalizar as entrevistas em grupo, perguntamos aos membros se acreditavam que 

a publicidade deveria utilizar esse padrão de anúncio apresentado nas campanhas analisadas, 

refletindo outros valores morais e sociais, fora do padrão dominante. A maioria dos 

participantes entrevistados considerou aceitável a abordagem utilizada. Apenas o P5 

contrariou a opinião dos demais, pois acredita que o padrão é abusivo, e independente de qual 

seja a temática, tem o poder de influenciar mesmo que não estejam corretos. Para os demais 

membros do grupo, é possível utilizar outros padrões, sempre levando em consideração os 

valores éticos. 

 A compreensão dos participantes do grupo focal no que diz respeito ao significado de 

ética entra em concordância com os conceitos abordados nesse trabalho, a respeito dos 

conjuntos de valores que caracterizam o que é certo e o que é errado, restringindo as ações 

dos indivíduos dentro da sociedade em que estão inseridos. 

Vale ressaltar que cada sociedade tem um modo distinto de lidar com as questões 

éticas. Portanto o conceito do que é certo ou errado não se aplica a todos os grupos; são 

variáveis. Os participantes do grupo julgaram importante que a partir de um padrão ético é 

possível saber o posicionamento das pessoas, seus valores, preconceitos e princípios morais. 

Todos os entrevistados mantiveram suas posições a respeito dos temas abordados, mesmo que 

estivessem em desacordo entre eles. 

 A publicidade age de forma antiética quando desrespeita as pessoas, por meio de 

mensagens abusivas, enganosas, discriminatórias e preconceituosas, sendo importante que se 

leve em consideração o respeito ao cidadão, pois a preocupação com a comunicação destinada 

às minorias pode permear toda a sociedade. Para muitos a publicidade reflete a sociedade, 

independente de seus valores, e, desse modo, entendemos que a publicidade não busca agir 

como ferramenta de mudança de comportamento das pessoas, mesmo que possa contribuir na 

formação de opiniões. A publicidade não é a única culpada pelos discursos antiéticos, pois ela 

toma como referência os discursos da sociedade. É necessária a conscientização dos 
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profissionais da publicidade, e rever a forma como se posicionam a respeito de temas tão 

presentes e intrigantes na sociedade. Para Pedro Feyer (apud CORRÊA, 2005, p. 17) “a culpa 

que recai sobre os publicitários é a mesma que recai sobre a sociedade”. De acordo com Nadia 

Rebouças (apud CORRÊA, 2005, p. 18) “toda a sociedade brasileira precisa rever a sua 

matriz ética, e não só a publicidade”. 

É essencial que a relação entre a ética e a publicidade possa surtir efeitos positivos, 

pois, desse modo, será possível respeitar os valores vigentes na sociedade. Isso ocorre da 

mesma forma quando consideramos que a sociedade precisa refletir sobre sua matriz ética, se 

de fato estamos cumprindo nosso papel, não apenas como consumidores, mas também como 

seres humanos. Se a publicidade abusa dos métodos persuasivos para conquistar as pessoas, é 

devido ao reflexo dos valores éticos que encontra na sociedade. 
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CONCLUSÕES 

 

 Durante a realização deste trabalho foi possível compreender a publicidade em relação 

às questões éticas enfrentadas pela sociedade. A percepção que se tem sobre a ética abordada 

nessa análise vai ao encontro dos conceitos desenvolvidos por Valls (2006) e Vázquez (2008), 

que veem os valores éticos como uma proposta de padrões morais a serem desenvolvidos para 

nortear o comportamento humano, e explicando as diferentes formas de compreender o bem e 

o mal, o certo e o errado. Na aplicação do grupo focal foi possível entender os diferentes 

pontos de vista dos participantes em relação aos valores éticos e de que forma eles interferem 

no discurso publicitário, sem deixar de lado os princípios e valores pessoais de cada 

indivíduo. 

 Examinaram-se aqui comerciais das campanhas publicitárias das marcas Itaipava, O 

Boticário (ambos veiculados em 2015) e C&A (2016), a fim de compreender o significado 

dos discursos propagados por cada uma delas e a postura ética adotada pelos publicitários 

envolvidos, assim como o posicionamento em relação ao consumidor. O comercial da cerveja 

Itaipava relaciona a mulher à cerveja, e dessa forma verificamos a exposição da figura 

feminina inserida em um discurso abusivo. É notória a tentativa do comercial de promover a 

imagem da mulher como sensual, erótica e ainda submissa aos desejos do homem: a típica 

mulher objetificada associada ao produto da marca analisada, usando de arquétipos de mulher 

fatal, com olhar penetrante, capaz de seduzir qualquer homem. Para os participantes do grupo 

focal, o comercial da cerveja busca desqualificar a imagem da mulher, quando a expõe de 

forma apelativa. 

Os outros casos são similares, pois trataram das múltiplas possibilidades de união (O 

Boticário) e da diversidade de gênero (C&A). Ambos os casos transmitiram temas que há 

algum tempo já vêm sendo discutidos na sociedade, como é o caso da igualdade de gênero, 

que vem ganhando espaço em várias esferas sociais. Na concepção dos entrevistados, 

campanhas inovam ao usar a diversidade de gênero como mensagem principal de um 

comercial. O fato de essa temática ser o centro de campanhas publicitárias já mostra um 

grande avanço – mesmo que não agrade à classe conservadora – partindo da concepção de que 

há um processo de introdução social desses sujeitos, até então marginalizados na dimensão 

publicitária. 

Os entrevistados reconheceram o poder de persuasão da publicidade e seu alcance 

social, e que pelo fato de os publicitários usarem desse poder para criar anúncios apelativos, 
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acabam por gerar impactos nos grupos sociais. O consumidor precisa ser respeitado, 

independentemente do gênero, orientação sexual, classe social, raça ou credo. Afinal, ele é um 

ser humano comum, que faz parte de uma sociedade composta por diversos valores éticos. 

Com isso, os profissionais da publicidade são cobrados constantemente para que ajam com 

responsabilidade, criando campanhas publicitárias que não afrontem valores éticos, e, ao 

mesmo tempo, possam lançar mão de temáticas impactantes, que refletem situações presentes 

em nosso cotidiano.  

A publicidade, portanto, deve utilizar dos seus métodos persuasivos para disseminar 

mensagens que gerem repercussões que visem à melhoria da condição de vida dos indivíduos, 

e que possam colaborar para a inclusão de novos formatos, de forma responsável. Sendo 

assim, a publicidade como transmissora de ideias que despertam os desejos nas pessoas, deve 

estar de acordo com os padrões éticos estabelecidos pelos órgãos responsáveis pela 

autorregulamentação publicitária, para que haja uma aceitação positiva por parte do público e 

dessa forma, os anúncios não sejam caraterizados como abusivos por parte dos consumidores. 

Dessa forma, a repercussão em torno das campanhas é positiva e eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

REFERÊNCIAS 

 

ACEDO, Sara Osuna. Publicidad y consumo en la adolescência. In: BRITTO, Igor Rodrigues. 

Proteção dos Direitos Fundamentais da Criança na Sociedade de Consumo e o Controle da 

Atividade Publicitária no Brasil. Vitória, 2009. Disponível 

em:<https://www.passeidireto.com/arquivo/17037010/protecao-dos-direitos-fundamentais-da-crianca-

na-sociedade-de-consumo-e-o-contro/1>. Acesso em: 17 set. 2016. 

ASHLEY, Patrícia Almeida. Ética e Responsabilidade Social nos Negócios. Rio de Janeiro: Saraiva, 

2002. 

BARBOSA, Gustavo. Dicionário de Comunicação. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2001. 

BARRETO, Roberto Menna. Criatividade em propaganda. 12. ed. São Paulo: Summus, 2004. 

BAUDRILLARD, Jean. O sistema dos objetos. São Paulo: Perspectiva, 2006. 

___________________. A sociedade de consumo. Lisboa: Edições 70, 2005. 

BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos e. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, 

comentado pelos autores do anteprojeto. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1999. 

BENJAMIN, Antônio Herman de V; MARQUES, Claúdia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual 

de Direito do Consumidor. 3ª. ed. (Revista, atualizada e ampliada). São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010. 

BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras 

providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078compilado.htm>. 

Acesso em: 05 out. 2016. 

CARRASCOZA, João Anznello; SANTARELLI, Christiane. Tramas Publicitárias: narrativas 

ilustradas de momentos marcantes da publicidade. São Paulo: Ática, 2009. 

CENP. Disponível em:<http://www.cenp.com.br/>. Acesso em: 14 nov. 2016. 

C&A. Disponível em: <http://www.cea.com.br/>. Acesso em: 14 nov. 2016. 

CORRÊA, P. Revista CENP. Disponível 

em:<http://www.cenp.com.br/Site/cenp_revista/EDICAO_4.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2016. 

CHURCHILL, G. A. Jr. e PETER, J. P. Marketing: criando valor para os clientes. São Paulo: 

Saraiva, 2000. 

CONAR. Disponível em:<http://www.conar.org.br/>. Acesso em: 14 nov. 2016. 

COSTA, M.E.B. Grupo focal. In: DUARTE, J.; BARROS, A. (Orgs.). Métodos e técnicas de 

pesquisa em comunicação. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

CRUZ, Sabrina Uzêda. Corpos em evidência: imagens de mulheres nas propagandas de cerveja. 

Disponível em:<http://portal.uacm.edu.mx/LinkClick.aspx?fileticket=VJvQDJ4k-

Dc%3D&tabid=2334>. Acesso em: 11 nov. 2016. 



67 

 

DUARTE, M. Y. M. Estudo de Caso. In: DUARTE, J.; BARROS, A. (orgs). Métodos e Técnicas de 

Pesquisa em Comunicação. São Paulo: Atlas, 2009. 

DRUCKER, P. Ferdinand. Introdução à Administração. 3. ed. São Paulo: Pioneira, 1998. 

FERRARI, Juliana Spinelli. Consumismo; Brasil Escola. Disponível em: 

<http://brasilescola.uol.com.br/psicologia/consumismo.htm>. Acesso em 09 dez. 2016. 

FIGUEIREDO, Luiz C. de Piratininga. O CONAR – Código Brasileiro de Auto-Regulamentação 

Publicitária como expressão de uma nova consciência ética na publicidade brasileira. São Paulo: 

USP-ECA, 1983. 

FOUCAULT, Michel. A Ordem do Discurso. São Paulo: Loyola, 1996. 

GERMANO, P. Debate sobre a imagem da mulher nas propagandas mobiliza cada vez mais gente. 

CADERNO ZH. 2015. Disponível 

em:<http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/proa/noticia/2015/03/debate-sobre-a-imagem-da-mulher-nas-

propagandas-mobiliza-cada-vez-mais-gente-4713742.html>. Acesso em: 14 dez. 2016. 

GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. Tradução de Raul Fiker. – São Paulo: 

Editora UNESP, 1991. 

GRUPO PETRÓPOLIS. Disponível em:< http://www.grupopetropolis.com.br/>. Acesso em: 14 nov. 

2016. 

HENRIQUES, Isabella Vieira Machado. Publicidade abusiva dirigida à criança. Curitiba: Juruá, 

2006. 

ITAIPAVA. Disponível em:<https://www.cervejaitaipava.com.br/>. Acesso em 14 nov. 2016. 

KAO, John. Jamming: A Arte e a Disciplina da Criatividade na Empresa. Rio de Janeiro: Campus, 

1997. 

KELLNER, Douglas. A cultura da Mídia – Estudos Culturais: identidade e política entre o 

moderno e o pós-moderno. Bauru, São Paulo: EDUSC, 2001. 

LEWIS, David; BRIDGES, Darren. A alma do novo consumidor. São Paulo: M. Books, 2004. 

LIPOVETSKY, G. A sociedade pós-moralista: o crepúsculo do dever e a ética indolor dos novos 

tempos democráticos. Trad. Aramando Braio Ara. São Paulo: Manole, 2005. 

MARCONDES, Danilo. Textos Básicos de Filosofia: Dos Pré-Socráticos a Wittgenstein. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2011. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Maria de Andrade. Técnicas de pesquisa. In: Fundamentos da 

Metodologia Científica. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1991. 

MARSHALL, Leandro. O jornalismo na era da publicidade. 2. ed. São Paulo: Summus, 2003. 

MOREIRA, Joaquim Manhães. A ética empresarial no Brasil. São Paulo: Pioneira Thomson 

Leatning, 2002. 



68 

 

MOMBERGER, Noemi Friske. A publicidade dirigida às crianças e adolescentes: 

Regulamentações e restrições. Porto Alegre: Memória Jurídica Editora, 2002. 

NAVAL, Concepcion. Educar ciudadanos. In: SERTEK, Paulo. Responsabilidade social e 

competência interpessoal. 20. ed. Curitiba: Ibpex, 2006. 

O BOTICÁRIO. Disponível em:<http://www.boticario.com.br>. Acesso em: 14 nov. 2016. 

PASQUALOTTO, Adalberto. Os efeitos obrigacionais da Propaganda no Código de Defesa do 

Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997. 

PROPMARK. Itaipava estreia campanha de verão. 2015. Disponível 

em:<http://propmark.com.br/anunciantes/itaipava-estreia-campanha-de-verao>. Acesso em: 

23 nov. 2016. 

PINHO, J. B.. Comunicação em Marketing: Princípios da comunicação mercadológica. 9ª ed.. São 

Paulo: Papirus, 2008. 

RAMOS, Ricardo. Contato imediato com a Propaganda. 4. ed. São Paulo: Global, 1998. 

RIBEIRO, Manoel Pinto. Gramática aplicada da língua portuguesa. 15. ed. Rio de Janeiro: 

Metáfora, 2005. 

ROUSSELET, Felipe. Comercial traz discussão sobre a imagem da mulher na publicidade. Portal 

Fórum, 2013. Disponível em:<http://www.revistaforum.com.br/2013/04/06/comercial-traz-discussao-

sobre-a-imagem-da-mulher-na-publicidade/>. Acesso em: 11 nov. 2016. 

 

SAMARÃO, Liliany. O espetáculo da publicidade: a representação do corpo feminino na mídia. 

2007. Disponível em:< http://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/contemporanea/article/view/17200/12633>. Acesso em: 11 nov. 2016. 

SANT’ANNA, Armando. Propaganda: teoria, técnica e prática. 7. ed. São Paulo: Pioneira, 2002. 

SILVA, Zander Campos da. Dicionário de Marketing e Propaganda. Rio de Janeiro: Pallas, 1976. 

SLATER, Don. Cultura do consumo & modernidade. São Paulo: Nobel, 2002. 

SROUR, R. H. Ética empresarial: posturas responsáveis nos negócios, na política e nas relações 

pessoais. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 

TOALDO, Mariângela. Cenário Publicitário Brasileiro: Anúncios e Moralidade Contemporânea. 

Porto Alegre: Sulina, 2005. 

TOSCANI, Oliveiro. A Publicidade é um cadáver que nos sorri. 6. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 

2009. 

VALLS, Álvaro L. M. O que é ética. São Paulo: Brasiliense, 2006.  

VÁSQUEZ, Adolfo Sanchéz. Ética. 30. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. 

VIEIRA, Stalimir. Raciocínio criativo na publicidade. 4. ed. São Paulo: Loyola, 2004. 



69 

 

APÊNDICE A – Roteiro de entrevista para aplicação no Grupo Focal. 

 

1 – Você consome (ou consumiria) alguma dessas marcas? 

2 – Quais pensamentos passaram pela sua cabeça quando você viu esses anúncios? 

3 – Você sente que a publicidade “acerta” quando veicula essas campanhas? 

4 – Você se sente representado nessas campanhas? 

5 – Você acredita que os valores éticos influenciam no discurso publicitário? De que forma 

isso acontece? 

6 – Como você classificaria a imagem construída sobre a mulher na campanha da cerveja 

Itaipava? 

7 – As campanhas da C&A e de O Boticário levariam você a apoiar ou não a diversidade dos 

relacionamentos a partir da abordagem adotada? 

8 – Você acha que essas campanhas influenciam o comportamento das pessoas? 

9 – Para você, a publicidade desconsidera de forma antiética os padrões vigentes na 

sociedade, quando veicula esses comerciais na TV e internet? 

10 – Quais os impactos positivos e negativos que você pode detectar nessas campanhas? 

11 – Você acredita que a publicidade deve utilizar esse padrão de anúncio, refletindo outros 

valores morais e sociais? 

 


