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Revisamos a literatura clássica da publicidade e refletimos sobre as funções desta; 

cotejamos com as atuais configurações sociais, culturais, ambientais, econômicas e políticas. 

Ilustramos com as campanhas Digitaú e Aspirina da Bayer cujos discursos provocaram 

polêmicas nas redes sociais e outros meios de comunicação. Identificamos abordagens e 

argumentos que envolvem questões de ordem sexistas, morais, éticas, religiosas, ecológicas, 

dentre outras. Ou seja, comunicação publicitária na contramão do clamor de grande parte dos 

sujeitos que desejam mais igualdade, liberdade, justiça, solidariedade e respeito à diversidade.  

Importa lembrar, a publicidade servir aos interesses particulares dos seus 

patrocinadores (anunciantes) e da cadeia produtiva (agências, fornecedores e meios de 

comunicação). Entretanto, parece imperativo na atualidade considerar também as 

(re)configurações da sociedade e os interesses dos muitos e diversos públicos que têm contato 

com as suas mensagens, marcas, produtos ou serviços. Os mesmos que agem e reagem, 

comunicam-se em rede e têm capacidade para influir na formação de opiniões e na tomada de 

decisões.  

Tradicionalmente a publicidade sempre refletiu o comportamento social, foi 

consequência deste e não a sua causa. Dada a sua natureza informativa-persuasiva, sua 

potência para construir imagens e propor novas atitudes, defendemos que precisa assumir 

mais a sua função pedagógica.  Ou seja, diante das mudanças que aceleradamente vêm se 

processando no tecido social caberia à publicidade rever os seus discursos para bem 

representar, estar em sintonia e mais engajada com os diversos sujeitos e as suas causas.  

Nosso objetivo é articular uma discussão sobre as tensões que as campanhas estudadas 

provocaram na sociedade contemporânea, efeito que parece ir de encontro às funções 

originais e à própria natureza da publicidade. Para tanto é necessária a compreensão desta 

                                                           
1
 Trabalho apresentado ao GT 03 - Publicidade, ética e ideologias, VIII Pró-Pesq PP – Encontro Nacional de 

Pesquisadores em Publicidade e Propaganda. De 24 a 26/05/2017. UFPE. 
2
 Publicitária e Doutora em Comunicação, Professora do Curso Publicidade e Propaganda, Fabico/UFRGS. E-

mail: mberenice.machado@ufrgs.br.  

mailto:mberenice.machado@ufrgs.br


 

como comunicação vital e estratégica para qualquer pessoa ou organização, apresentar o 

conjunto das suas funções, entendê-la como agente da transformação social (para o bem e o 

mal), sua responsabilidade junto aos sujeitos/receptores/consumidores e sua inserção em um 

sistema político-econômico global que vem passando por profundas transformações.  
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