
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

1 
 

 

 

Adote Uma Conta: Uma Campanha Sobre Publicitários como Super-Heróis Dando 

Voz a Causas Sociais
1
 

 

Alexsandro Vilas Boas dos SANTOS
2
 

Bruce Amorim MARINHO
3
 

Ivan Marinho Argôllo dos SANTOS
4
 

Jamille Dourado MANZI
5
 

Juliana Rosário Vilas Boas dos SANTOS
6
 

Lara Farias de Oliveira AZEREDO
7
 

Pedro Henrique Arruda DELFINO
8
 

Stefano Gobira DOMINGOS
9
 

Mariana Menezes ALCÂNTARA
10

 

Universidade Salvador - UNIFACS, Salvador, BA 
 

 

 

RESUMO 
 

O presente artigo parte da análise da campanha “#AdoteUmaConta”, idealizada pela 

fictícia agência de Publicidade e Propaganda Vinte20. A campanha visa sensibilizar os 

publicitários sobre a importância para a sociedade da expertise e dos trabalhos 

realizados por eles quando dão maior visibilidade a projetos sociais, além de estimular 

as agências a serem parceiras de ONGs, adotando as contas de comunicação destas. A 

solução criativa usada para a campanha será examinada à luz da Teoria Crítica e da 

Teoria Culturológica, nas ideias de Edgar Morin. 
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INTRODUÇÃO 

A Vinte20
11

 é uma agência de publicidade e propaganda soteropolitana, que tem 

inovação, empatia, sabedoria e uma visão diferenciada de mundo em sua essência. Com 

essas características, busca-se nortear todo o processo criativo da agência, sendo assim, 

esses valores se relacionam diretamente com a campanha em questão.  

“#AdoteUmaConta” tem o propósito de incentivar agências de comunicação a 

adotarem ONGs como clientes, gerenciando a comunicação destas, repaginando o que 

for necessário, podendo ajudar tanto na criação/recriação de uma identidade visual, 

quanto de publicações em redes sociais, postagens e peças a serem utilizadas, o que 

resultará em uma maior visibilidade e eficácia dos trabalhos desenvolvidos por estas 

organizações. 

A solução criativa para a campanha se deu ao elevar a importância social do 

trabalho de publicitários quando dão maior visibilidade a causas de interesse de toda a 

sociedade ao patamar de uma atitude heroica. A analogia utilizada na campanha se 

traduz no pensamento de que publicitários possuem conhecimentos e habilidades que, 

se usados para ajudar em causas sociais, eles podem vir a ser considerados como super-

heróis a serviço da sociedade, relacionando a figura destes profissionais a dos míticos 

personagens dos quadrinhos e do cinema. 

Ao contrário do que se pensa, os super-heróis fazem parte do imaginário da 

sociedade não apenas desde o século passado, com o surgimento do Super-homem
12

, 

mas sim, desde a antiguidade, e aqui podemos citar o Hércules
13

 e o Thor
14

 como 

exemplos disso, que serviram fantasiosamente como inspiração de força e virtude para 

as suas respectivas sociedades, servindo também como modelo de moral e costumes. 

Entretanto, foi a Indústria Cultural no século XX quem fez com que os heróis voltassem 

a ter uma grande importância social, criando super-heróis que ganharam grande 

                                                           
11 Agência fictícia de Publicidade e Propaganda criada pelos autores deste artigo para fins do Trabalho 

Interdisciplinar proposto pelos professores das disciplinas para o primeiro semestre do curso de Comunicação Social 

com habilitação em Publicidade e Propaganda da Universidade Salvador – UNIFACS. 

  
12  Super-herói americano fictício publicado pela primeira vez em 1938. Caracterizado pelo tradicional uniforme azul 

e vermelho com um “S” no peito. Até hoje considerado o super-herói mais popular do mundo. 

 
13  Herói da mitologia grega considerado um semideus, por ser filho de um Deus (Zeus) com uma mortal (Alcmena). 

Sua força é a maior dentre os humanos, superando até mesmo alguns deuses. 

  
14  Deus do trovão na mitologia nórdica. Filho de Odin (Deus supremo) e Fyorgyn (Deusa da terra). Caracterizado 

pelo seu longo cabelo ruivo e também pelo seu martelo, nomeado de Mjolnir, que por sua vez tinha o poder de lançar 

raios, nunca errava o alvo e sempre voltava às mãos de Thor. Serviu como modelo e inspiração para o personagem de 

mesmo nome da Marvel Comics, publicado pela primeira vez em 1962.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Super-her%C3%B3i
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destaque, principalmente porque se relacionavam com a população como um todo: os 

heróis deixaram de ser apenas figuras divinas, deuses e semideuses, e assim, ganharam a 

representatividade humana, dando uma sensação de que a qualquer momento, em 

qualquer lugar, um herói poderia aparecer, ou até mesmo, um simples cidadão vir a se 

tornar um.  

São legítimos representantes do que Morin (1967) preferiu chamar de Cultura de 

Massas e podem ser considerados Olimpianos modernos da ficção. Desta forma, 

pretende-se analisar à luz dos conceitos desenvolvidos pela Escola de Frankfurt e do 

avanço das ideias da Teoria Culturológica de Edgar Morin, a campanha desenvolvida 

pela agência Vinte20 para o Sinapro Bahia, Sindicato das Agências de Propaganda da 

Bahia. Para tanto, serão apresentadas as peças criadas pelos integrantes da equipe, 

estudantes do primeiro semestre do curso de Publicidade e Propaganda da Unifacs.  

 

A MÍTICA REPRESENTATIVIDADE DOS SUPER-HERÓIS 

A fim de estimular publicitários e agências de comunicação a adotarem contas 

das ONGs, contribuindo significativamente para o desenvolvimento dos trabalhos 

sociais realizados por estas, elevou-se a figura dos publicitários, por toda sua gama de 

conhecimento e expertise, a de super-heróis dos quadrinhos e do cinema. A estratégia de 

persuasão adotada visa não apenas massagear o ego destes profissionais, mas sim 

conscientizá-los de que poderá ter um ar heroico no trabalho desenvolvido por estes. 

Mas porque usar a figura dos super-heróis para tal ideal? Qual o poder que estas figuras 

ficcionais exercem na sociedade atual? Para responder essas perguntas e entender o 

valor simbólico destes seres no imaginário coletivo será preciso revisitar a história no 

século passado, quando a maioria deles foi criada e ganhou grande notoriedade. 

Os super-heróis modernos nasceram nas histórias em quadrinhos, que por sua 

vez tem suas origens em algum ponto remoto da antiguidade, já que a existência da 

narrativa de histórias através de desenhos sequenciais se dá desde as culturas egípcia e 

grega, ou, indo mais além, considera-se até mesmo as pinturas rupestres nas cavernas da 

pré-história. Entretanto, assim como o mundo dos heróis, os quadrinhos também têm 

um ressurgimento relativamente recente através dos meios de comunicação: em 1885 

foi lançada a The Yellow Kid
15

, que alcançou grande sucesso e com isso fomentou a 

                                                           
15  História em quadrinhos criada pelo americano Richard Outcault, veiculada inicialmente em 1885, através de 

jornais sensacionalistas de Nova York, e, posteriormente disputada por grandes jornais de renome. 
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indústria dos quadrinhos. Desde então, considera-se HQ
16

 todas as publicações que 

conjugam texto e imagens em estética própria com o objetivo de narrar histórias dos 

mais variados gêneros e estilos. Iniciando a relação com os super-heróis: 

Grande parte dos super-heróis foram criados a partir da crise do fim da década 

de 1920, nos EUA, com o intuito das pessoas terem algum elemento de 

esperança para a situação difícil que se encontrava o país. Além daqueles 

homens ou “heróis reais” que trabalhavam para combater as situações adversas 

de uma sociedade em crise, pensou-se na criação de personagens sobre-

humanos, ou seja, aqueles que têm poderes não humanos, para trazer esperança 

de vitória a um povo, já que nas histórias em quadrinhos o bem, na maioria das 

vezes, vence o mal. (VIANA; REBLIN, 2011) 

Tomando o Super-homem como referencial, observa-se que ele foi criado no 

contexto da Segunda Guerra Mundial, serviu como inspiração e motivação aos soldados 

que lutavam na guerra, além de ser um modelo de código de conduta para a população 

em geral. Criou-se um personagem referência de comportamento, otimismo, união das 

forças e para além disso, brotou um sentimento nacionalista, nasceu daí a sensação de 

que o povo americano foi concebido para salvar e cuidar do mundo. 

Os heróis são personagens corajosos, enfrentam seus medos, estão dispostos a 

dar suas vidas por motivos que beneficiam um bem maior para a população. Torna mais 

importante ter essa consciência pelo outro, esse comprometimento em ajudar ao 

próximo, algo que se torna quase palpável nas histórias dos super-heróis, nas quais 

finalizam com uma lição para o personagem e para quem assiste ou lê. 

Quando se deixa de pensar prioritariamente em si, passa-se por uma 

transformação de consciência verdadeiramente heroica. E todos os mitos lidam 

justamente com a transformação da consciência, de um tipo ou de outro. Você 

tinha pensando de um certo modo, agora tem de pensar de um modo diferente. 

(CAMPBELL, 2007, p.134).  

Para Morin (1997), “Olimpianos Modernos” são tais como esses personagens 

que mexem com o imaginário de toda uma população, e estão presentes no sentimento 

dos mais variados grupos de pessoas: crianças, jovens, adultos, idosos, homens, 

mulheres etc.  

No encontro do ímpeto do imaginário para o real e do real para o imaginário, 

situam-se as vedetes da grande imprensa, os olimpianos modernos. Esses 

olimpianos não são apenas os astros do cinema, mas também os campeões, 

príncipes, reis, playboys, exploradores, artistas célebres, Picasso, Cocteau, Dali, 

Sagan. O Olimpismo de uns nasce do imaginário, isto é, de papeis encarnados 

de filmes (astros), o de outros nasce de sua função sagrada (realeza, 

presidência), de seus trabalhos heroicos (campeões exploradores) ou eróticos 

(playboys, distels). (MORIN, 1997, p.105).     

       

                                                           
16  Sigla comumente utilizada para História em Quadrinhos.  
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Em “Apocalípticos e Integrados”, o pensador italiano Umberto Eco no célebre 

capítulo “O Mito do Superman” trata o processo de identificação do herói com os 

leitores, através da análise semiótica.  

Mas numa sociedade particularmente nivelada, onde as perturbações 

psicológicas, as frustrações, os complexos de inferioridade estão na ordem do 

dia; numa sociedade industrial onde o homem se torna número no âmbito de 

uma organização que decide por ele, onde a força individual, se não exercitada 

na atividade esportiva permanece humilhada diante da força da máquina que 

age pelo homem e determina os movimentos mesmos do homem – numa 

sociedade de tal tipo, o herói positivo deve encarnar, além de todo limite 

pensável, as exigências de poder que o cidadão comum nutre e não pode 

satisfazer. (ECO, 2006, p.247) 

Esse carinho conquistado pelos heróis cativa uma relação atemporal de 

representatividade, se tornam ídolos de toda uma geração que vai transmitindo isso aos 

seus próximos. Comprovação disso é o Super-homem, que foi criado na década de 30 

do século passado, e é ainda hoje um dos elementos de maior afeição com jovens e 

crianças da nova geração. Através de filmes, revistas, desenhos animados para a 

televisão, seriados etc, a imagem do Super-homem foi se reinventando e se adaptando 

às novas demandas da sociedade. Nota-se que a cada novo material sobre ele que foi 

sendo lançado, o perfil foi se ajustando ao contexto em que se encontrava, vezes tendo 

uma face mais voltada ao otimismo em guerra, vezes tendo os problemas urbanos com 

um enfoque mais direcionado ao que fosse necessário se combater na época, mas, o 

importante é que os elementos de diálogo com seu público sempre se mantiveram: seu 

emblemático traje com a característica capa vermelha e o “S” no peito, seu perfil moral 

que incontestavelmente se consolidou como modelo a ser seguido, seu físico invejável e  

sua humildade.  

 

 INDÚSTRIA CULTURAL OU CULTURA DE MASSAS? 

A que se deve a intensa massificação até os dias atuais dos super-heróis e suas 

narrativas? Como de tempos em tempos eles têm ganhado força para uma quantidade 

cada vez maior de pessoas? Os super-heróis são produtos da chamada Indústria Cultural 

ou da Cultura de Massas, a depender do teórico referenciado. 

A Indústria Cultural foi um termo cunhado pelos pensadores da Escola de 

Frankfurt Theodor Adorno e Max Horkheimer em seu célebre trabalho “Dialética do 

Esclarecimento”, a fim de designar a situação da arte na sociedade capitalista industrial. 

Eles entendiam que cultura de massa sugere um tipo de cultura espontânea, aquela cujo 

sistema não impõe padrões de consumo, ela simplesmente é produzida pelas massas, e 
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não pela elite, de forma natural, sem nenhuma programação. Para eles, não é essa a 

natureza da cultura produzida industrialmente.  

Segundo Adorno e Horkheimer, a Indústria Cultural é a vulgarização da arte, 

aquela que antes era restrita a um pequeno grupo, agora é distribuída através de veículos 

de comunicação de massa manipuladores e aniquiladores da consciência e do 

pensamento crítico humano, que se preocupam em propagar a obra exclusivamente para 

o alcance dos seus objetivos, seja por que a sua publicação vai criar uma familiaridade 

com o público ou por qualquer que seja o motivo que vise atingir o imaginário das 

pessoas sobre a informação que ele está querendo passar, entretanto, o valor crítico e o 

sentido pelo qual a obra foi inicialmente criada são deixados de lado, passando a ser 

apenas uma imagem a ser propagada disposta de elementos que ajudem o autor do 

produto veiculado a alcançar o seu objetivo final. 

Ainda sob a visão destes autores, pode-se afirmar que toda a cultura massificada 

é idêntica, demonstrando que a indústria cultural, ao receber financiamento daqueles 

que detêm o poder, rejeitou o compromisso com a produção artística. Ou seja, através 

dessa ação, legitimou tal produção como negócio, no qual a arte passou a valer mais 

pelo efeito do mercado consumidor do que pelos valores estético e poético. Uma vez 

industrializada, a cultura tornou-se padronizada, e seus produtos, uma série de 

reproduções idênticas. “Filme e rádio se auto definem como indústrias, e as cifras 

publicadas dos rendimentos de seus diretores-gerais tiram qualquer dúvida sobre a 

necessidade social de seus produtos” (HORKHEIMER; ADORNO, 1990, p. 170). 

Dentro dessa linha, podem-se destacar atualmente os filmes da Marvel e da DC 

Comics. Desde os anos 2000, uma onda de adaptações de super-heróis desses universos, 

tanto em histórias individuais quanto entrelaçadas, geram grandes bilheterias da história 

do cinema mostrando que o filão estandardizado continuará ainda a ser bastante 

explorado pela indústria. 

Adorno e Horkheimer veem o espectador como um objeto passivo de toda essa 

técnica usada para alimentar a esfera mercadológica. A indústria planeja todo o 

espetáculo de produção e divulgação do filme, cria um cenário que faz com que se 

pareça imprescindível assistir a ele, assim, o receptor se sente motivado a assistir, 

indiretamente coagido, para poder se manter atualizado no ramo do entretenimento, e, 

por conseguinte, a indústria segue alcançando seus objetivos e ganha cada vez mais 

espaço para novas franquias. 
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Edgar Morin, em suas ideias, em partes concorda com os teóricos da Escola de 

Frankfurt quanto à orientação capitalista da Indústria Cultural. “O vento que assim se 

arrasta em direção à cultura é o vento do lucro capitalista. É para e pelo lucro que se 

desenvolvem as novas artes técnicas” (MORIN, 1997, p. 22). Por outro lado, isso não 

significa que a utilização dessa tecnologia e sua produção em massa sejam estritamente 

negativas. Ele acredita que graças a esse impulso mais pessoas podem ter acesso à 

cultura, mesmo que esta muitas vezes seja usada visando apenas o lucro. 

Diferentemente dos teóricos da Escola de Frankfurt, que entendiam como cultura 

de massas a cultura vinda das massas, diferenciando-a de forma categórica do que 

cunharam como Indústria Cultural, Morin a distingue, tratando-a como cultura popular. 

Somado a isso, ele considera a Indústria Cultural como uma nova cultura, daí pode vir a 

tratar o termo como sinônimo de cultura de massas. A sua obra “Cultura de Massas no 

Século XX” aponta as principais características dessa cultura recente, surgida com a 

industrialização e o desenvolvimento dos meios de comunicação de massas. Segundo 

Morin, a cultura de massas segue as normas capitalistas e é destinada a um aglomerado 

gigantesco de indivíduos compreendidos aquém e além das estruturas internas da 

sociedade. Morin consolida os produtos massivos como cultura, criticando os 

intelectuais por julgarem a existência somente da cultura culta, que ele diz ser guiada 

pela estética e produzida pelos intelectuais. 

Segundo Morin (1977), as sociedades modernas são policulturais, e essas 

culturas de diferentes naturezas não estão alheias umas as outras, pelo contrário, elas 

interagem entre si e com isso, influenciam-se. É comum associar o termo “cultura” aos 

comportamentos e produtos produzidos pelos intelectuais, é aí que se emprega o termo 

“culto”, mas não é correto restringir-se a isso. O popular também deve ser considerado, 

e, além disso, valorizado.  

A cultura de massa integra e se integra ao mesmo tempo numa realidade 

policultural; faz-se conter controlar, censurar (pelo Estado, pela Igreja) e, 

simultaneamente, tende a corroer, a desagregar outras culturas. A esse título, ela 

não é absolutamente autônoma: ela pode embeber-se de cultura nacional, 

religiosa ou humanista e, por sua vez, ela embebe as culturas nacional, religiosa 

ou humanista. (MORIN, 1977, p. 16).  

Mas, assim como a cultura de massa se apropria de conteúdos da cultura culta, 

ela se apropria também da cultura popular. O processo de apropriação, no entanto, é 

diferente: a universalização dos conteúdos. O folclore do oeste americano, como 

exemplo, vira o gênero de filmes de faroeste. 
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Um verdadeiro cracking analítico transforma os produtos naturais em produtos 

culturais homogeneizados para o consumo maciço. Em outras palavras, certos 

temas folclóricos privilegiados são mais ou menos desintegrados a fim de serem 

mais ou menos integrados no novo grande sincretismo. (MORIN, 1977, p. 65). 

A nova cultura do entretenimento faz com que grupos e culturas se fundam e 

virem um só aglomerado de pessoas, assim, a cultura de massas enfraquece as 

instituições intermediárias e cria uma massa passiva da indústria do lazer, com uma 

individualidade mais restrita, seguindo os padrões de consumo que são indiretamente 

impostos a ela. 

Então, é possível afirmar que a visão de Indústria Cultural de Morin não é 

necessariamente positiva ou negativa. Ela passa por uma linha tênue e se abriga no meio 

dessa discussão ideológica. Critica os padrões de produção dos filmes, o que pode 

restringir a individualidade, mas não abre mão de mostrar que a técnica ajudou a cultura 

a se tornar ampla, além de, mesmo com seus padrões, abrir espaço para a 

individualidade do produtor. 

 

ADOTE UMA CONTA: CULTURA DE MASSAS NA PUBLICIDADE 

Os conhecimentos e habilidades das equipes nas agências de comunicação são 

fundamentais para alavancar os trabalhos sociais desenvolvidos pelo terceiro setor
17

, 

tais como são os poderes dos super-heróis na defesa da ordem. O apelo da campanha 

será a valorização da expertise do público-alvo nas peças, pois se pretende despertar o 

sentimento de orgulho e satisfação em contribuir com seu know-how
18

 nas causas mais 

importantes para a sociedade que se insere, incentivando-o a adotar as contas das 

organizações deste segmento.  

Com esse conceito, a campanha #AdoteUmaConta, desenvolvida pela agência 

Vinte20, utilizou elementos bastante conhecidos da indústria cultural: os super-heróis. 

Produtos esses de grande notoriedade uma vez que vem sendo massivamente 

disseminados em quadrinhos, séries televisivas e no cinema desde a primeira metade do 

século XX. Associar as virtudes míticas dos heróis aos publicitários é o mote da 

campanha que visa mostrar-lhes quanto que a profissão pode ser nobre para o contexto 

das ONGs e assim persuadi-los a aderirem aos objetivos propostos. 

                                                           
17  Termo empregado para fazer referência ao conjunto de organizações de iniciativa privada, sem fins lucrativos que 

prestam serviços a sociedade. 

 
18  Termo utilizado para designar um conjunto de conhecimentos práticos a se fazer algo, conquistado através da 

prática em atuar na área em questão. 
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Outra significativa contribuição desta campanha é a de desconstruir uma 

imagem estereotipada dos publicitários e propagandistas, comumente caracterizados 

como pessoas manipuladoras, que objetivam vender ou propagar apenas ideias para 

consumo desenfreado. Ao atuar dando visibilidade às causas sociais, associamos os 

profissionais a heróis, assim a campanha deixa evidente que as técnicas e 

conhecimentos da profissão podem ser também importantes para angariar pessoas para 

lutar por causas, por ideais, e não apenas por interesses pessoais. O público-alvo são os 

publicitários e as agências, porém, a sociedade como um todo também é envolvida, 

assumindo que ao ver um outdoor ou uma ação em redes sociais, perceberá que a 

atuação destes profissionais vai muito além do que aumentar a venda de um produto 

anunciado. 

As três primeiras peças abaixo foram criadas para Outdoor, enquanto a figura 4 

se trata de um cartaz a ser veiculado em mobiliários urbanos, a exemplo de um ponto de 

ônibus. As figuras 5 e 6 formam o folder informativo da campanha.  

 

 

Figura 1: Peça para outdoor “Mulher Maravilha”. 

 

 

Figura 2: Peça para outdoor “Super-homem”. 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

10 
 

 

Figura 3: Peça para outdoor “Flash”. 

 

Figura 4: Peça para mobiliário urbano “Batman”. 
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Figura 5: Folder informativo (parte externa). 

 

Figura 6: Folder informativo (parte interna). 
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Há também outras variações destas peças para mídias digitais, email marketing e 

anúncio de revista. A ideia é fazer alusão aos principais personagens da Liga da Justiça 

e aproveitar toda a expectativa e posterior repercussão ao lançamento do filme em 

novembro de 2017. Portanto, estrategicamente, planejou-se veicular a campanha entre 

os meses de outubro e dezembro.  

Em todas as figuras, é possível perceber a existência de fotografias que remetem 

ao ambiente de trabalho, de escritório. Porém, não se vê nelas um cenário formal, muito 

sério ou até pesado. Vê-se, pelo contrário, um ambiente iluminado, clean, descontraído 

e moderno. Com essas características, buscou-se forjar o espaço que remetesse ao de 

agências de publicidade. 

Neste cenário pensado nas fotografias, é possível analisar as pessoas presentes 

nas peças: todas aparecem em seu momento de trabalho. Assim como o ambiente, suas 

vestes e aparência trazem um ar de informalidade, leveza, descontração, modernidade e, 

até mesmo, felicidade ao realizar tais tarefas desse cotidiano. Pensou-se em representar, 

desta maneira, a figura de publicitários, já enraizados no inconsciente coletivo como 

profissionais ligados a estas características demonstradas nas fotografias. Elementos 

como os óculos de armação grossa nas figuras 1, 2 e 3, característica estética atualmente 

adotada pelos chamados hipsters
19

 e figuras antenadas, tal como é o estereótipo destes 

profissionais, fortalecem essa representação.  

Outros elementos que ajudam a comunicação visual são as ferramentas 

utilizadas por estes profissionais neste ambiente de trabalho. O uso do computador do 

tipo iMac de tela grande na figura 2 é comum no meio da criação publicitária, assim 

como o uso da mesa digitalizadora que aparece na figura 4. O elemento visual da figura 

4 também é bastante enriquecido com as paletas de cores espalhadas sobre a mesa de 

trabalho. O notebook da figura 3 ilustra também esse ar moderno do profissional que 

preza tanto pelo design quanto pela funcionalidade. A caneca com café presente tanto na 

peça 1 quanto na peça 4 ajuda a compor essa comunicação visual que se pretendeu com 

as fotografias: ilustram profissionais descolados em ambiente descontraído remetendo a 

publicitários em ambiente de agências de comunicação. 

Analisando as peças, percebe-se que existem traços coloridos que sobrepõem às 

fotografias. Esses elementos imagéticos combinados com as pessoas nas peças remetem 

aos personagens que fazem parte do repertório não somente do público-alvo da 

                                                           
19  Termo que remete a um estilo de vida alternativo, urbano, ligado às atualidades e que busca padrões estéticos, de 

consumo e de comportamento não-convencionais. 
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campanha, mas também da sociedade em geral. Podem-se reconhecer facilmente as 

personagens Mulher Maravilha, Super-homem, Flash e Batman. Associar visualmente 

esses míticos personagens aos profissionais da comunicação corrobora com a ideia de 

que esses têm habilidades, superpoderes, para contribuir fortemente nas causas 

defendidas pelas ONGs. 

Outros elementos gráficos suportam o universo dos quadrinhos exposto nas 

peças. Nesse contexto, destacam-se as cores vivas, os cortes que separam as fotografias 

dos quadros de texto e os efeitos de textura usados nas caixas de texto, que remetem às 

obras de Roy Lichtenstein
20

. Este valorizava o estilo das histórias em quadrinhos como 

forma de arte, inserindo-se dentro de um movimento que criticava a cultura de massas, 

mundialmente conhecido como Pop Art. Quando se vê na capa do folder (figura 5) um 

título típico de HQ e a parte interna da peça (figura 6) montada nesses moldes, fica 

evidente a intenção de aproximar o conteúdo e a estética do folder a esse universo. 

Os textos usados na campanha mesclam o universo dos super-heróis ao universo 

publicitário. O uso de jargões da área profissional, como Job
21

 e Briefing
22

, se mistura a 

linguagem dos quadrinhos complementando a comunicação visual das peças. Assim, 

textos e elementos gráficos são usados de forma harmônica com o intuito de revelar a 

quem se destina essa campanha, fazer o público-alvo se reconhecer nas peças, convocar 

o público-alvo a adesão da causa de adoção de contas de comunicação das ONGs, 

persuadindo-o ao associá-lo aos virtuosos e admirados super-heróis. Então, conclui-se 

que a solução criativa, a arte associada ao texto publicitário, usada nas peças em 

#AdoteUmaConta satisfazem os objetivos de campanha.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O mundo dos super-heróis e dos quadrinhos já foi muito restrito a tribo dos 

chamados “nerds”, cunho pejorativo que nasceu nas universidades americanas e 

designava jovens superinteligentes, estudiosos, com pouquíssimas habilidades de 

relacionamento social e que eram geralmente aficionados por assuntos que a maioria 

                                                           
20  Pintor norte-americano que se destacou ao produzir quadros ao estilo Pop Art, valorizando a estética das histórias 

em quadrinhos. 

  
21  Termo utilizado para designar um trabalho específico feito para um cliente. 

 
22 Conjunto de informações coletadas para o desenvolvimento de um trabalho, servindo de base para um 

planejamento estratégico de uma campanha, por exemplo. 
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não dava importância. Dentre estes, estavam as sagas dos vários super-heróis dos 

quadrinhos. 

Com o desenvolvimento das tecnologias do mundo digital, alguns ditos nerds se 

tornaram cultuados bilionários empresários do tempo presente. Podem ser citados Bill 

Gates, Steve Jobs e Mark Zuckerberg. Assim, com a virada do século, pode-se dizer que 

os nerds venceram a guerra contra o bullying que sofriam e passaram a ser vistos como 

cool
23

.  

A indústria cultural, criticada pelos teóricos da Escola de Frankfurt décadas 

atrás, se apropriou desse nicho e começou a criar uma série de produtos do que 

atualmente é denominada Cultura Geek
24

. Aqueles assuntos, restritos ao grupo dos 

nerds, geralmente ignorados pela indústria cultural, estão agora sendo massificados à 

exaustão. Vários filmes sobre os heróis da Marvel e da DC vêm sendo criados e alguns 

deles já fazem parte das maiores bilheterias da história do cinema. Com os filmes, veio 

uma série de produtos como brinquedos, camisetas, action figures, séries etc. Pelas 

ideias de Morin, certamente a Cultura Geek seria tratada efetivamente como cultura e 

seus produtos, ainda que massificados, como arte.  

Enfim, se vive a época em que o mundo geek não mais se trata de um nicho 

restrito, uma vez que fora apropriado e transformado pela indústria cultural. Nesse 

contexto, o meio publicitário usa dessa familiaridade dos públicos com os super-heróis 

para, em suas campanhas, criar relações que gerem o desejo de consumo de um produto, 

serviço ou adesão a uma causa. Como exemplos, o Governo do Ceará já utilizou essa 

relação em uma campanha para incentivar a doação de órgãos e a vodka Absolut® criou 

garrafas com os principais heróis da Marvel. Essa febre também foi explorada pela 

Vinte20 para atender os objetivos da campanha #AdoteUmaConta e, a partir dela, deu-

se a oportunidade, através deste artigo, de estudar mais a fundo e fazer uma reflexão à 

luz de alguns teóricos da comunicação acerca da solução criativa adotada.  

 

 

 

 

                                                           
23 Termo atualmente empregado para se referir a pessoas populares, atraentes, que “estão na moda”. 

  
24 Termo que surgiu como alternativa ao que antes era pejorativamente chamado de “nerd”. A diferença entre nerd e 

geek reside principalmente no quesito da aceitação social. Atualmente ser geek é bem aceito, ao contrário de 

antigamente, quando ser nerd era socialmente depreciado.  
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