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Resumo 
 

Neste trabalho, estuda-se a organização Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras considerando-se 
a existência de uma série de atributos simbólicos (construídos historicamente e também via 
linguagem) que são reconhecidos e utilizados pela sua comunicação organizacional. A 
partir da noção de ethos discursivo (MAINGUENEAU, 2008) como tópico analítico, 
estudaram-se cinco anúncios de sua propaganda institucional, em que se buscou verificar as 
estratégias discursivas utilizadas para atualizar e (re)afirmar os simbolismos de brasilidade, 
de heroismo e de responsabilidade, que envolvem a organização. Conclui-se que os 
simbolismos relacionam-se a importantes estratégias de apresentação de si, e são elementos 
valiosos para a comunicação, que os atualiza e (re)afirma de maneira perene. 

 
Palavras-chave: comunicação organizacional. ethos discursivo. propaganda institucional. 
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Sobre o estudo 

As organizações apresentam a si mesmas e são representadas a partir de alguns 

caracteres. Para isso, criam estratégias para falar de si que visam a sua qualificação positiva 

diante da alteridade, propondo sentidos que envolvem a exibição desses caracteres, muitas 

vezes ligados à sua identidade organizacional, de forma a construírem-se discursivamente 

visando a adesão (e aprovação) dos públicos. A comunicação, mediante seus processos e 

produtos, responsabiliza-se por dar visibilidade a esses sentidos, organizando e colocando-os 

em circulação a partir de determinadas escolhas. 

Sob este enfoque, estuda-se o caso da organização Petróleo Brasileiro S/A - 

Petrobras4 devido a sua relevância no contexto nacional e a partir de elementos que se 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP RP e Comunicação Organizacional do XV Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutorando em Ciências da Comunicação pela ECA/USP; Mestre em Comunicação e Informação (UFRGS); Bacharel 
em Comunicação Social com Habilitação em Relações Públicas (ECA/USP). E-mail: vieira.magno@usp.br. Pesquisador 
do GCCOP – www.gccop.com.br. 
3 Doutor em Comunicação. Professor Associado do Departamento de Comunicação – Faculdade de Biblioteconomia e 
Comunicação – e professor e pesquisador do PPGCOM da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). E-mail: 
rudimar.baldissera@ufrgs.br. Líder do Grupo de Pesquisa em Comunicação Organizacional, Cultura e Relações de Poder 
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constituem em simbolismos ligados à organização, e, por consequência, atualizados e 

(re)afirmados por sua comunicação organizacional. A Petrobras é, sabidamente, assunto e 

ator de grande sensibilidade e importância tanto na arena política como na econômica e na 

midiática e, ainda, para a história do país. Neste trabalho, são analisados cinco anúncios de 

propaganda institucional da Petrobras, dentre uma amostra de dez anúncios que 

compuseram o corpus da pesquisa, selecionados a partir dos critérios como: a) circulação 

em revistas de comunicação de massa do Brasil, atendendo a critérios de visibilidade e 

potencialidade para circulação de informações; b) propaganda institucional para público em 

geral (sociedade brasileira) e c) consideração ao contexto em que foram produzidos e 

publicados, ou seja, a ocorrência de fatos que trouxeram algum impacto para a Petrobras, 

levantados em análise histórica sobre a organização e que “perturbaram” a sua 

comunicação.  

Os anúncios foram veiculados no período compreendido entre os anos de 1969 e 

2011. Com essa análise, objetiva-se verificar as estratégias discursivas empregadas pela 

Petrobras para (re)afirmar os simbolismos a ela associados em seu processo histórico. 

A coleta e análise dos dados empíricos compreendeu a articulação de dois 

procedimentos metodológicos principais: a) pesquisa documental – com levantamentos 

documental e bibliográfico a respeito da história da Petrobras e sobre algumas ações de sua 

comunicação organizacional. A pesquisa documental deu suporte ao processo de escolha 

dos anúncios a serem analisados, bem como ajudou a melhor compreendê-los a partir de seu 

contexto histórico (observa-se que, sempre que for necessário para compreensão, serão 

feitas algumas explicações sobre o contexto de veiculação dos anúncios); b) emprego da 

noção de ethos discursivo (MAINGUENEAU, 2008) como base analítica para evidenciar as 

proposições de sentido realizadas pela Petrobras em sua comunicação organizacional, a 

partir de três dos sete simbolismos que foram identificados associados à organização a partir 

de seu processo histórico e atualizados via discurso pela sua propaganda institucional. 

Uma compreensão sobre comunicação organizacional 

A compreensão assumida sobre a comunicação organizacional a considera, 

essencialmente, de acordo com Baldissera (2008, p. 169), o “processo de construção e 

disputa de sentidos no âmbito das relações organizacionais”. Sob o suporte do Paradigma 

da Teoria da Complexidade, de Morin (2001), destaca-se que a ideia de disputa, entretanto, 
                                                                                                                                               
4 Trabalho elaborado a partir da pesquisa de mestrado “Mito, organizações e comunicação: o caso da Petrobras”, 
desenvolvida no PPGCOM/UFRGS, de autoria de Magno Vieira da Silva e orientada por Rudimar Baldissera. 
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não se refere às disputas físicas, hierárquicas e/ou econômicas, mas, sim, 
àquelas que dão conta de tensões que se estabelecem entre os sujeitos 
(forças) em relação comunicacional (dialógica, dialética e recursivamente) 
para que os sentidos/significados em circulação sejam internalizados pelos 
diferentes sujeitos. Isso significa admitir que a comunicação se caracteriza 
por exigir/ser relação (BALDISSERA, 2009a, p. 154). 
 

A partir dessa compreensão relacional da comunicação, observa-se que a 

comunicação organizacional move diferentes sujeitos na construção/atualização de 

diferentes sentidos (BALDISSERA, 2009a).  Dessa forma, sobre ela implica, também, o 

impacto das questões relativas ao poder organizacional (relações de poder em constante 

atualização no ambiente das organizações), que se evidencia nas disputas de sentidos, e dos 

aspectos concernentes à identidade e à cultura organizacionais, elementos que tendem a 

tensionar sobremaneira comunicação organizacional, em relação de recursividade (MORIN, 

2001). 

Conforme apontam Oliveira e Paula (2008), a produção de sentidos se dá por meio 

da articulação da linguagem, não apenas a verbal. As autoras enfatizam que o sentido é 

essencialmente coletivo, dando-se, portanto, na relação (em consonância com as ideias de 

Baldissera), e é construído a partir do que a comunicação movimenta em termos de práticas 

discursivas articuladas e interdependentes das instâncias de produção, circulação e 

consumo. Portanto, as organizações podem ser vistas como agentes discursivos5 e 

comunicativos, em processos que se atualizam dentro e fora do ambiente organizacional, e 

estão a todo tempo construindo, organizando e propondo sentidos, sempre com o objetivo 

de qualificarem sua imagem-conceito (BALDISSERA, 2004). Muitas vezes, há o desejo de 

controlar a alteridade com relação às respostas a essas proposições. Nessa direção, agem em 

perspectiva de  constituição (e exibição) de um ethos, manifestado via discurso e a partir de 

determinados matizes. O ethos discursivo (MAINGUENEAU, 2008), dessa forma, auxilia a 

constituição das organizações enquanto atores comunicativos. 

A construção do ethos discursivo 

Compreender a comunicação organizacional em sua face discursiva, organizadora, 

construtora e propositora de sentidos é também observar as diferentes instâncias, níveis e 

suportes sobre os quais circulam os discursos das organizações. Essa abordagem implica em 

                                                
5 Compreende-se o discurso organizacional como “todas as articulações de linguagem (de diferentes semióticas – verbal, 
imagética, arquitetônica etc.) atualizadas pela organização, como atividade de sujeitos inscritos em contextos específicos” 
(BALDISSERA, 2010, p. 204). 
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pensar a comunicação no âmbito organizacional como a responsável por processar toda a 

fala oficial da organização, quer dizer, a fala organizacional autorizada, configurando a 

dimensão da “organização comunicada” (BALDISSERA, 2009b). É, portanto, o local 

apropriado para que a organização diga de si, articule esse discurso e se apresente de acordo 

com demandas contextuais. 

Desde essa perspectiva, demanda-se da comunicação organizacional (ao menos 

idealmente) o delineamento de estratégias e a realização de escolhas para que o discurso se 

realize posteriormente. Cabe ressaltar que, mesmo quando não existe uma intenção ou uma 

estratégia de comunicação, tudo o que estiver disposto nos materiais da produção discursiva 

(site institucional, folhetos, cartazes e outras peças de divulgação e promoção) irá dizer algo 

da organização e será fala oficial, desde, é claro, que esses materiais tenham surgido via 

fluxos formais, dando forma ao discurso organizacional. 

Uma vez disposto o discurso, percebe-se que a forma como a organização nele se 

posiciona tende a obedecer a algumas regras e, como assinalado, tende a dizer de como ela 

se vê, ou de como quer ser vista (BALDISSERA; SILVA, 2012). Por conseguinte, a 

comunicação organizacional se torna um ator no sistema organização-entorno ao articular 

linguagem escrita, imagens e sons em determinados formatos. Assim, orientando-se 

discursivamente de forma a prover uma imagem de si, ou uma autoimagem, as organizações 

atentam para o que Maingueneau (2008, p. 56) chama de ethos discursivo, que objetiva 

“causar boa impressão mediante a forma com que se constrói o discurso, em dar uma 

imagem de si capaz de convencer o auditório, ganhando sua confiança”.  

O conceito de ethos tem sua origem na retórica aristotélica, em que essa forma de 

conquista de credibilidade integra-se aos conceitos de páthos, relativo às emoções que o 

orador provoca na audiência, e de logos, relacionado à argumentação, o poder que a palavra 

exerce sobre o público (BARBOSA, 2011). Com efeito, Maingueneau (2008) considera ser 

o ethos discursivo o mecanismo que possibilita que o orador se torne digno de fé e, em 

última instância, está relacionado à construção de uma identidade desse orador, com a 

utilização de estratégias de fala que sejam capazes de agradar à audiência. No 

reconhecimento e na aceitação do discurso, que pressupõem o conhecimento, pelo público, 

dos códigos linguísticos usados pelo orador, está uma das condições necessárias para a 

conquista da legitimação.  
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Nessa perspectiva, o ethos discursivo, por meio do ato de enunciação (colocação da 

fala em circulação), compreende a construção e proposta de significações que tem como 

princípio uma forma específica de posicionamento da organização-locutora. Nos dizeres de 

Maingueneau (2011a, p. 72), o ethos “possui uma vocalidade específica, que permite 

relacioná-lo a uma fonte enunciativa, por meio de um tom que indica quem o disse: o termo 

‘tom’ apresenta a vantagem de valer tanto para o escrito quanto para o oral. Pode-se falar do 

‘tom’ de um livro”.  

O ethos discursivo é parte ainda do que Maingueneau (2011b) chama de “cena de 

enunciação”, entendida como um campo de inscrição do discurso e também pressuposto 

para que este possa ser enunciado, prescrevendo algumas das condições sob as quais se dá a 

construção do ethos. Ressalte-se que a cena de enunciação envolve caracteres outros que 

podem, muitas vezes, estar fora6 do discurso verbal, razão pela qual, muitas vezes, o 

discurso imagético também merece um olhar sob o ponto de vista do ethos. 

Por configurar-se como uma apresentação e uma oferta de si, o ethos representa uma 

das maneiras pelas quais é expressa a fala autorizada da organização. No estudo em tela, o 

ethos é materializado pela comunicação organizacional na forma de anúncios de 

propaganda institucional, acionando uma série de caracteres que exprimem simbolismos 

organizacionais ligados à Petrobras.  

Da metodologia e análises 

À luz de uma pesquisa histórica, os levantamentos documental e bibliográfico e a 

aplicação do tópico de ethos discursivo foram os procedimentos metodológicos que deram 

suporte à realização do trabalho. Pressupôs-se a existência de um conjunto de fatos 

históricos e de informações a respeito da Petrobras que influenciaram sua caracterização 

como uma organização permeada por caracteres simbólicos, e que foram/são utilizados por 

sua comunicação organizacional na proposição, atualização e (re)afirmação de 

determinados sentidos junto aos públicos.  

O levantamento documental forneceu subsídios para que se compreendesse a 

constituição da trajetória histórica da Petrobras, e como esse processo histórico forneceu 

elementos para a conformação dos principais simbolismos que cercam a organização. Desse 

modo, sob tal parâmetro, foram recuperados trechos de discursos de políticos brasileiros, 

cartas e fotografias que ajudaram a contextualizar a trajetória da Petrobras. A pesquisa 
                                                
6 Grifo nosso. 
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bibliográfica, por sua vez, também auxiliou a constituição do panorama histórico da 

organização. Por meio do exame de livros, teses de doutorado e dissertações de mestrado 

que abordam a organização, obteve-se um mosaico analítico que contribuiu para 

compreender a história e a origem de alguns dos simbolismos que a envolvem.  

A cobertura obtida com a pesquisa histórica permitiu a identificação de sete 

simbolismos principais associados à Petrobras, assim dispostos: 

a) a Petrobras “sinônimo de Brasil”, simbolismo localizado no 

nacionalismo expresso pela luta de membros da sociedade e algumas alas 

de governo pela instauração do monopólio estatal na exploração de 

petróleo, na polaridade de discussões a respeito da organização, e na 

expressão, por meio da marca BR (marca da Petrobras, e talvez a mais 

importante marca que representa o Brasil no mundo) e de peças de 

comunicação, das cores identificadas com a nação (verde, amarelo, azul), 

além da evocação dos sentimentos de brasilidade e de pertencimento, de 

“ser” brasileira; 

b) a Petrobras “heroica”, simbolismo ligado à história do surgimento da 

organização e da narração (por ela própria e por terceiros) dos feitos mais 

marcantes de sua trajetória, sempre em relação com o ambiente sócio-

político brasileiro, apresentando-se (e por vezes sendo representada) como 

“a” grande organização que “luta” com as forças da natureza; 

c) a Petrobras “empreendedora”, simbolismo propiciado pelo fato de a 

autonomia conquistada pela organização ter lhe dado a legitimidade 

necessária para ocupar o posto de incentivadora da formação de uma 

indústria de base – papel que, em princípio, deveria ser do Estado, 

essencialmente; 

d) a Petrobras “útil e necessária”, simbolismo evidenciado 

discursivamente pela afirmação constante de seu papel essencial no 

desenvolvimento do país, e de como sua existência é determinante para 

que a economia siga uma trajetória de crescimento; 

e) a Petrobras “eficiente”, simbolismo que emerge na constante 

(re)afirmação como uma organização produtiva, que corresponde aos 

objetivos para os quais foi criada, e expresso em números e estatísticas 

que ajudam a realizar a “prestação de contas” à sociedade; 
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f) a Petrobras “moderna e tecnológica”, simbolismo ligado à inovação 

(pesquisa e desenvolvimento de tecnologias) e aos investimentos 

realizados em infraestrutura, seja para desenvolver as atividades da 

Petrobras em seus primórdios (constituição de uma infraestrutura básica), 

ou para afirmar-se como indústria de ponta no século XXI; 

g) a Petrobras “responsável”, simbolismo evidenciado na preocupação 

com o “bem-estar” do povo brasileiro, nas ações de patrocínio a eventos 

culturais, no desenvolvimento de programas de responsabilidade social e 

de ações de respeito/preservação ao meio ambiente. 

Por sua vez, a adoção do ethos discursivo como tópico de análise teve o objetivo de 

fornecer subsídios para a identificação dos sentidos que emergem ao se lançar um olhar 

sobre as características do discurso da Petrobras em sua propaganda institucional. Para isso, 

o discurso verbal das propagandas foi desmembrado em sequências discursivas (SDs), isto 

é, recortes arbitrários de trechos do(s) discurso(s) analisado(s) para a análise/interpretação 

do pesquisador (BENETTI, 2007). Essas SDs contêm as marcas discursivas que se 

relacionam aos simbolismos identificados a respeito da Petrobras. Os principais sentidos 

que se desejava evidenciar são destacados em cada sequência. 

Brasilidade, heroismo, responsabilidade: facetas do ethos da Petrobras e sua 

(re)afirmação pela propaganda institucional  

Os sete simbolismos identificados associados à Petrobras em seu processo histórico 

foram as categorias de suporte à análise da propaganda institucional da Petrobras em 

perspectiva de seu ethos discursivo. Neste trabalho, para efeitos de delimitação de estudo e 

por questões de espaço, as análises foram restritas aos simbolismos “sinônimo de Brasil”, 

“heroica” e “responsável”, com exemplos extraídos de cinco dos anúncios componentes do 

corpus da pesquisa.  

O ethos da Petrobras como organização “sinônimo de Brasil” ocorre em cinco das 

peças analisadas e exibe uma importante faceta identitária da organização: por ele, 

atualizam-se e reforçam-se os sentidos de brasilidade da Petrobras, de como ela é 

verdadeiramente nacional e de como ela pertencente ao povo. Como exemplos, nos 

anúncios “Aquêle abraço” (figura 1) e “O talento é nosso” (figura 2), de 1969 e 1982, 

respectivamente, percebe-se como esses caracteres vêm à tona:  
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Figura 1: anúncio “Aquêle abraço...”. 
Fonte: Revista Petrobras, set/out 1969 

 

Figura 2: anúncio “O talento é nosso”. 
Fonte: revista Veja, edição 739, 03/11/1982 
 

No primeiro anúncio, “Aquêle abraço...” (figura 1), são vistos dois homens se 

abraçando: um está vestido de camisa azul, com a marca da Petrobras estampada nas costas, 

e o outro, sorridente, veste uma camisa amarela. A imagem ocupa mais da metade superior 

do anúncio, complementado por blocos textuais. No primeiro deles, a data de criação da 

organização é rememorada e tratada como uma ocasião de festa para o país, conforme se 

observa na primeira sequência discursiva (SD1) [grifos nossos]: 

[SD1]: “3 de outubro. Dia de Festa Nacional. Faz 16 anos que a Lei 2.004 
criou a nossa maior Emprêsa. O monopólio estatal, solução brasileira para 
o problema do petróleo, já é atividade premiada pelo progresso. E, com o 
apoio do Govêrno Federal, através do Ministério das Minas e Energia, a 
PETROBRÁS não pára mais”. 
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 São citados, ainda, funcionários da organização que exercem diversas funções de 

trabalho e, mais ao final desse texto verbal, a Petrobras dirige-se a todo o povo da nação, 

saudando-o como o seu “proprietário”, conforme se observa na SD2: 

[SD2]: “Alô homens do petróleo dos campos produtores da Bahia, Sergipe, 
Alagoas e Oceano Atlântico! Alô Povo Brasileiro, dono da maior empresa 
da América do Sul!”  

 Reforça-se, ao final da SD2, o sentido de Petrobras grandiosa e nacional. O povo 

brasileiro, “dono” dessa grande organização, é lembrado nesse momento celebrativo, pois 

comemorar 16 anos de existência como a maior empresa do continente é sim motivo de 

celebração nacional.  

 Com relação ao segundo anúncio, “O talento é nosso” (figura 2), inicialmente a 

Petrobras apresenta imagética e verbalmente pessoas identificadas pela organização como 

possuidoras de talentos em diversas áreas, inclusive seus funcionários. Há, no anúncio, em 

sequência, da esquerda para a direita e de cima para baixo: a) um homem de meia-idade, 

apresentado pela Petrobras como o “talento na agricultura”; b) outro homem, também 

aparentando meia-idade, identificado como o “talento em matemática”; c) um grupo de 

homens reunidos em volta de uma mesa, em uma sala. A Petrobras os apresenta como 

sendo seus técnicos, equiparando-os aos cidadãos talentosos, conforme a SD3:  

[SD3]: “Técnicos da Petrobrás. Com muita criatividade eles desenvolveram 
uma tecnologia totalmente nova. É o Programa Fundo do Barril, pelo qual 
a Petrobrás, com a mesma quantidade de óleo refinado, vem aumentando a 
produção de óleo diesel, gasolina, gás [...]. Já este ano o Programa está 
proporcionando economia de divisas da ordem de 200 milhões de dólares, 
com previsão anual de 1 bilhão a partir de 1985”. 

 Na SD3, após apresentar esses brasileiros talentosos, a Petrobras realiza uma oferta 

de si afirmando a criatividade de seus técnicos em desenvolver novas tecnologias para a 

produção de petróleo, incrementando a produção de gás, diesel, gasolina; o discurso inicia-

se, dessa forma, com a identificação desses brasileiros que fazem jus, pelos seus feitos, à 

frase “O talento é nosso”, um “roubo” de linguagem relativo ao lema “o petróleo é nosso”, 

criado em 1947, durante a chamada “Campanha do Petróleo” (MIRANDA, 2004). Mas, tão 

importante quanto eles, é a presença de funcionários da Petrobras dentre essas pessoas 

extraordinárias, o que, por dedução, leva à projeção de uma autoimagem (via ethos) de 

organização também talentosa. Ao afirmar que “o talento é nosso” e considerando que os 

talentosos são brasileiros, a Petrobras assume o lugar de “ser o”/“estar pelo” Brasil. Se os 

talentosos são brasileiros e a Petrobras é o Brasil, então a Petrobras-Brasil é talentosa. 
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 Noutro bloco textual, estabelecendo como voz institucional um locutor/enunciador 

imaginário, a Petrobras retoma a temática desse talento brasileiro, afirmando, na SD4: 

[SD4]: “Olhe para alguém ao seu lado. Você vai descobrir um brasileiro 
talentoso. Olhe para você mesmo. [...] O mundo inteiro está descobrindo o 
talento do nosso país. Nós também estamos descobrindo”.  

 Na SD4, o ethos de organização sinônimo de Brasil evidencia-se na medida em que 

há um orgulho e uma questão de afirmação nacionais na descoberta desses talentos. Esse 

talento, brasileiro, reflete na própria organização e em suas ações. Tal observação importa 

na medida em que, de acordo com Maingueneau (2011a), o ethos implica um “caráter”, um 

traço de personalidade, de fundo psicológico (logo, da qualidade do humano) e que fornece 

indícios de um comportamento global do orador, e que é utilizado pela organização em uma 

aparente estratégia de personificação.  

Por sua vez, o ethos de organização “heroica” também ocorre em cinco das dez 

peças analisadas e aponta para a constituição de uma oferta de si em que a organização 

sempre alerta o enunciatário para o fato de que ela lida, cotidianamente, com os perigos e 

desafios impostos pelo ambiente, na terra, no mar, ou com a periculosidade de compostos 

químicos. Esse ethos exibe, portanto, uma Petrobras que enfrenta uma entidade poderosa – 

a natureza – em prol do desenvolvimento do país, e seus funcionários são desbravadores, 

ambiciosos, exibem bravura. É o que se pode perceber a partir dos anúncios  “A Petrobras 

fez uma pesquisa e descobriu que andam falando mal dela” (figura 3), publicado no ano de 

1979, e “Foi preciso mais do que tecnologia e conhecimento” (figura 4), de 2006: 

 
 
Figura 3: anúncio “A Petrobrás fez uma pesquisa e descobriu que andam falando mal dela”. 
Fonte: revista Veja, edição 571, 15/08/1979 
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Figura 4: anúncio “Foi preciso mais do que tecnologia e conhecimento...” 
Fonte: revista IstoÉ, edição 1906, junho 2006 
 

No anúncio “A Petrobras fez uma pesquisa...”, publicado em preto-e-branco, exibe-

se a imagem de uma capa de caderno contendo a marca da Petrobras, e um adesivo com a 

palavra “pesquisa”. Com ele, a Petrobras afirma ter detectado opiniões desfavoráveis a seu 

respeito, que desqualificam a organização em sentido de sua competência e de seus 

objetivos organizacionais. Assim, inicia o discurso com o reconhecimento de um problema 

de imagem e vê a necessidade de responder às críticas, oferecendo tais respostas em forma 

de argumentos, que visam sanar o problema que o discurso introduz.  

Na SD5, dá-se início a essa argumentação, e o ethos discursivo de organização 

heroica é acionado, em que a Petrobras diz de um grande esforço em suas atividades de 

exploração: 

 [SD5]: “Em segundo lugar, a Petrobras ainda não encontrou todo o óleo de 
que o Brasil necessita. Mas descobriu tudo o que a natureza nos permitiu 
descobrir até agora. E você pode ter certeza de que ela está desenvolvendo 
um dos maiores esforços exploratórios em todo o mundo...” 

Ressalta-se a Petrobras heroica, lutadora, já que a organização está literalmente 

lidando com uma força poderosa e temível: a natureza. A entidade natureza é a responsável 

pelo fato de a Petrobras não ter descoberto o petróleo necessário à autossuficiência. Efetua-

se, discursivamente, uma operação de atenuamento dessa “falta” cometida pela 

organização, pois foi a natureza, não outro, quem não permitiu que todo o petróleo fosse 

descoberto.  

O heroismo dos técnicos brasileiros enfrentando o mar é resgatado na SD6: 
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 [SD6]: “Em terceiro lugar, acredite nos técnicos brasileiros. Eles já 
provaram sua competência, localizando petróleo em águas profundas. 
Descobriram também, no Iraque, o maior campo petrolífero dos últimos 10 
anos. [...] E se encontramos petróleo na terra dos outros, por que não em 
nossa própria terra?”  

Na SD6, observa-se que a Petrobras busca a adesão do interlocutor à causa. Essa 

inserção do interlocutor no espaço discursivo visa criar uma identificação do leitor com a 

organização, que lhe dará o voto de confiança. O discurso é encerrado pela Petrobras 

retomando o problema inicial. A organização dirige-se aos seus detratores colocando-os em 

posição minoritária, pois, segundo ela, a maioria das pessoas tem opiniões positivas. 

Também atualiza-se, ao final do discurso, o caracter do heroismo, por meio da exibição do 

ethos de organização heroica, retratando-se como uma “lutadora”, como se pode observar 

na SD7: 

 [SD7]: “Aí estão algumas informações para quem anda falando mal da 
Petrobras. Felizmente, segundo a nossa pesquisa, a grande maioria das 
pessoas fala bem. Petrobrás. A luta continua”. 

Por sua vez, o anúncio “Foi preciso mais que tecnologia...” (figura 4) apresenta um 

homem vestindo um uniforme de trabalho da Petrobras – macacão laranja contendo, no 

bolso esquerdo, a marca BR e a bandeira nacional na manga do uniforme. A mão direita 

desse homem repousa junto ao lado esquerdo do peito. Ao fundo, exibe-se o céu, em tons 

de azul, e o mar, com uma plataforma de petróleo.  

Neste anúncio, a exemplo do anterior, evidencia-se um ethos de organização 

heroica, aliado ao procedimento da personificação, conforme é possível observar nas SDs a 

seguir:  

[SD8]: “Foi preciso mais do que tecnologia e conhecimento. Foi preciso 
muita determinação e paixão”. 

 A Petrobras inicia o discurso verbal com uma afirmação que explica de que maneira 

atuou para conseguir alguma coisa. Essa “vitória” foi obtida com o emprego de 

“determinação e paixão”. E não foi pouca determinação e paixão: o advérbio “muito” está 

ali justamente para pontuar a intensidade dessa espécie de estado de espírito da 

organização. Na SD9, o interlocutor descobre para quê ou porque foi preciso mais do que 

tecnologia e conhecimento:  

[SD9]: “Tudo começou em 1953, com o sonho da auto-suficiência. De lá 
pra cá, a Petrobras cresceu e se transformou em referência mundial na 
exploração de petróleo e gás”.  
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A Petrobras recorre, na SD9, ao uso da personificação como forma de apresentar-se. 

Havia um “sonho”, nos primórdios da Petrobras, em 1953, que era tornar o país 

autossuficiente na exploração do petróleo. 

 É reiterado ainda, com a SD10, o sentimento de paixão (“nossa grande paixão”) 

que orienta seus objetivos. Conforme expõe Campbell (2011), é pela superação das 

adversidades, por conta do herói, que se chega à redenção.  

[SD10]: “Hoje, mais do que nunca, superar limites e vencer desafios é a 
nossa grande missão. E a nossa grande paixão”.  

Assim, essa conquista é histórica: a Petrobras estabelece um elo com seu mito 

fundador (“Tudo começou em 1953”), indicando que, em toda a sua trajetória – a façanha 

do herói –, as características de determinação e de ser apaixonada foram importantes para a 

organização, sem prejuízo da tecnologia e do conhecimento construídos/empregados.  

Por fim, o ethos de organização “responsável” também é atualizado pela propaganda 

institucional da Petrobras, como se pode depreender do anúncio “A Petrobras apresenta o 

seu plano de negócios para os próximos 5 anos” (figura 5), veiculado em 2011. 

 

Figura 5: anúncio “A Petrobras apresenta o seu plano de negócios para os próximos 5 anos”. 
Fonte: revista Veja, edição 2228, 03/08/2011 
 

No anúncio, observa-se a estratégia da Petrobras em dirigir-se ao interlocutor, 

“chamando-o”, propondo a partilha de uma caminhada: 

[SD11]: A Petrobras apresenta o seu plano de negócios para os próximos 5 
anos. Venha com a gente”. [...] Um plano do tamanho de uma das maiores 
empresas de energia do mundo”. 

 A conexão com esse interlocutor é atualizada ainda por meio da exibição do ethos 

de responsabilidade, como se pode depreender da SD12: 
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[SD12]: “Que foi feito pensando no crescimento da empresa, dos seus 
trabalhadores, acionistas, fornecedores e de cada brasileiro”. 

 A Petrobras, por meio de seu plano, “pensa” no futuro da população. Ao mesmo 

tempo, é um instrumento para o país crescer, conforme se aponta na SD13: 

[SD13]: “Serão mais de 224 bilhões de dólares de investimento nos 
próximos 5 anos. Um valor capaz de movimentar a indústria brasileira e 
internacional. [...] novas refinarias, novas fábricas de fertilizantes e 
dezenas de novos navios, plataformas e sondas que serão construídas aqui 
no Brasil”. 

 O ethos de organização “responsável” é resgatado novamente na SD14:  

[SD14]: “A previsão é de que a produção de petróleo e gás no País dobre 
até 2015, atingindo cerca de 4 milhões de barris equivalentes por dia. Mas 
tão importante quanto ter o maior plano de negócios do mundo é criar 
oportunidades para você. Venha com a gente”. 

 Aqui, a Petrobras dirige a palavra ao leitor, sugerindo que, com o plano, serão 

criadas oportunidades para ele (e para outros), o que faz pensar em um ethos de organização 

responsável, inclusive, socialmente, por meio, por exemplo, da geração de empregos. 

Considerações 

Quando da análise das estratégias discursivas empregadas pela comunicação 

organizacional da Petrobras em seus anúncios de propaganda institucional para atualizar e 

(re)afirmar os simbolismos identificados associados à organização, parece evidenciado que 

estes são elementos conformadores de sentido, na forma do ethos discursivo. Além de se 

configurarem dessa maneira, os simbolismos da Petrobras como “sinônimo de Brasil”, 

como organização “heroica” e como organização “responsável” refletem características 

identitárias que são acionadas sempre em situações de combate e neutralização de crises, 

ou, em situações de necessidade de legitimação de algo, de forma a evidenciar uma 

identidade organizacional sólida e exibir caracteres qualificadores da imagem-conceito. 

Se, por um lado, os simbolismos relacionados à Petrobras oferecem à organização 

um conjunto de conceitos consolidados ao longo do tempo, o que contribui para que ela 

construa a si própria, em termos discursivos, abrigada sob temas que se mantêm perenes, 

fazendo a alteridade rememorar conceitos a ela associados desde o seu “marco zero”, como 

as simbologias de brasilidade, heroismo e responsabilidade, esses mesmos simbolismos são 

fundamentais para a sua comunicação organizacional, dado que oferecem sustentação 

conceitual para que a comunicação, em suas articulações e processos de produção, aproprie-

se desse material e o faça circular, de forma a sedimentá-lo diante da alteridade. Parece ser 
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dessa maneira, por fim, que a Petrobras sobrevive no imaginário nacional, a despeito de 

escândalos e especulações, utilizando, atualizando e (re)afirmando os simbolismos como 

uma “camuflagem”, ou, porque não dizer, como uma “carapaça”, sempre de forma a 

blindar-se.  
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