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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo refletir sobre o jornalismo empresarial, especialmente 
entender o modo como a realidade empresarial se transforma em realidade midiática. O objeto 
de estudo é a Revista O Sulco, edição brasileira da revista agrícola mundial publicada em 12 
línguas pela John Deere & Company e suas subsidiárias, que atuam no setor agrícola. O Sulco 
é dirigida a agricultores, exploradores de gado e funcionários, e veicula a partir de cada nova 
estação do ano reportagens sobre temas da atualidade, novas culturas e técnicas agronômicas, 
novidades em termos de máquinas, etc. Então, pretende-se investigar as estratégias de 
comunicação que a empresa John Deere utiliza na revista, avaliando como o conteúdo 
empresarial se transforma em conteúdo midiático, elencando-se os temas mais recorrentes, 
como são colocados os aspectos gráficos, analisando os aspectos de conteúdo e sua relação 
com as estratégias de comunicação empresarial. O aporte teórico utilizado para fundamentar 
os conceitos de midiatização, comunicação empresarial, estratégias de comunicação, 
jornalismo empresarial e comunicação rural é baseado em autores como Muniz Sodré, John B. 
Thompson, Wilson Bueno, Paul Argenti, Martín-Barbero, Francisco Gaudêncio Torquato do 
Rego e Juan Diaz Bordenave. 

Palavras-chave: Midiatização; Comunicação empresarial; Estratégias de comunicação; 
Jornalismo empresarial.  

 

 

ABSTRACT 

This work has as objective to reflect about business journalism, specially to understand how 
the business reality   to be transformer in a media reality. The object of this study is the 
magazine O Sulco, brazilian edition from the worldwide agricultural magazine published in 
12 languages by John Deere & Company and your affiliates, that work in agricultural sector. 
O Sulco is directed to farmers, graziers and staffs, and conveys since each new season reports 
about newsreel, new plantations and agronomic techniques, news of machines, etc. Then, 
intend to investigate the communication strategies that John Deere uses in the magazine O 
Sulco, evaluating how the business content becomes media content, listing the most recurrent 
themes in the magazine, as the graphics points are placed, analyzing the content aspects and 
its relation to the strategies of corporate communications. The theoretical contribution used to 
support the concepts of midiatization, business communication, strategies of communication, 
business journalism and rural communications is based on authors as Muniz Sodré, John B. 
Thompson, Wilson Bueno, Paul Argenti, Martín-Barbero, Francisco Gaudêncio Torquato do 
Rego e Juan Diaz Bordenave. 

Keywords: Midiatization; Business communication; Strategies of communication; Business 
journalism. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objetivo refletir sobre o jornalismo empresarial, especialmente 

entender o modo como a realidade empresarial se transforma em realidade midiática. O objeto 

de estudo é a revista “O Sulco”, edição brasileira da revista agrícola mundial publicada em 

12(doze) línguas pela John Deere & Company e suas subsidiárias, que atuam no setor 

agrícola. 

A empresa John Deere é líder mundial na produção de equipamentos agrícolas e 

florestais e uma das maiores fornecedoras de produtos e serviços para construção, jardinagem 

e irrigação. A companhia tem cerca de 52 mil funcionários ao redor do mundo e 33 fábricas 

localizadas em quinze países. Além dos Estados Unidos, elas estão localizadas na África do 

Sul, Alemanha, Argentina, Brasil, Canadá, China, Espanha, França, Finlândia, Holanda, Índia, 

México, Nova Zelândia e Rússia. Incluindo escritórios de vendas e marketing e da área de 

crédito, centros de pesquisa e desenvolvimento e de distribuição de peças e outras operações, 

são mais de noventa unidades no mundo.  

A empresa John Deere tem mais de seiscentos diferentes modelos de produtos 

agrícolas em sua linha de produção que inclui tratores, implementos para o preparo do solo, 

plantadeiras, cultivadores mecânicos, pulverizadores, colheitadeiras de grãos e de algodão e 

equipamentos para fenação e ensilagem.  

No Brasil uma de suas filiais está localizada no noroeste do Rio Grande do Sul, na 

cidade de Horizontina. A revista “O Sulco” é dirigida a agricultores, exploradores de gado e 

funcionários. Veicula a partir de cada nova estação do ano com reportagens sobre temas da 

atualidade, novas culturas e técnicas agronômicas, novidades em termos de máquinas.  

Então, pretende-se investigar as estratégias de comunicação que a empresa John Deere 

utiliza na revista, avaliando como o conteúdo empresarial se transforma em conteúdo 

midiático, elencando-se os temas mais recorrentes na revista, como são colocados os aspectos 

gráficos e sua relação com as estratégias de comunicação empresarial. 

A importância da troca de informações dentro das empresas é incontestavelmente 

crescente. Estratégias de comunicação integradas, bem focadas e que visem ao diálogo entre 

os diversos níveis hierárquicos e ao desenvolvimento da empresa como um todo são 

imprescindíveis em qualquer organização moderna. 
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O relacionamento entre as empresas e seus públicos através de veículos midiáticos é 

tema de pesquisa que transita por diferentes áreas do conhecimento humano, tais como 

sociologia, antropologia, psicologia social, economia, administração e comunicação social. O 

crescente interesse pelo tema está atrelado a sua contemporaneidade, pois se relaciona, de 

forma direta, a expansão da globalização e, como decorrência, ao aumento da influência das 

organizações no cotidiano da humanidade. 

Nesse contexto, a pesquisa da revista “O Sulco” como estratégia de comunicação para 

a empresa John Deere é de grande relevância. Tanto pelo fato da empresa estar situada na 

cidade de Horizontina, como pelo fato de abranger, de forma direta e indireta, a maioria da 

população da cidade. Outro aspecto importante a destacar é a deficiência de pesquisas 

relacionadas à comunicação empresarial e rural. No momento atual da globalização e 

crescimento das organizações é imprescindível estudarmos as estratégias de comunicação das 

empresas.  

Após definido o corpus de pesquisa é feito o estudo de caso intrínseco, ou seja, é 

aquele em que o caso constitui o próprio objeto de pesquisa, no caso a revista “O Sulco”. A 

técnica de pesquisa aplicada foi a da análise de conteúdo. Desenvolvida em três fases: pré-

análise, organização do corpus de pesquisa; exploração do material, recorte das edições e 

reportagens a serem estudadas e a última fase desenvolvida foi o tratamento dos dados e 

interpretações. 

O capítulo que fala sobre a midiatização traz alguns conceitos teóricos abordados por 

alguns dos autores referência nessa área. Trata-se de um capítulo para esclarecer as questões 

sobre midiatização, mediação e midiação, para compreendermos melhor esses conceitos e 

situar a pesquisa no âmbito da midiatização. 

O capítulo seguinte aborda vários aspectos da comunicação empresarial. Inicialmente 

definimos o que é comunicação empresarial, por quem ela é desenvolvida, quem é seu público 

de interesse. Traz dois subcapítulos, o primeiro Estratégias de comunicação empresarial, 

aborda como podemos definir uma estratégia organizacional eficiente e se completa com um 

subcapítulo A Construção da Identidade, Imagem e Reputação que explica a importância da 

construção desses conceitos dentro e fora da empresa e que são utilizados muito na 

comunicação empresarial. O segundo subcapítulo é o Jornalismo Empresarial, que é o 

aspecto teórico básico para essa pesquisa.  
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O quarto capítulo aborda os aspectos mais relevantes sobre a comunicação rural. Traz 

alguns conceitos formulados por Juan Diaz Bordenave e Francisco Torquato do Rego, para 

situar a revista que é empresarial, mas traz assuntos ligados ao rural. 

O quinto capítulo menciona a metodologia utilizada e também explica sobre o corpus 

da pesquisa. Apresenta quais técnicas foram relevantes para a concretização do estudo. 

O sexto capítulo refere-se à revista em si e como ela foi estudada. Mostra em dois 

subcapítulos o que foi encontrado. O primeiro aborda a análise e descrição da revista e o 

segundo traz considerações levantadas a partir da discussão das estratégias de comunicação da 

empresa John Deere relacionada com a revista e com a teoria apresentada. 

As conclusões finalizam o estudo. Nesse item faz-se uma retomada dos principais 

pontos tratados durante a pesquisa, além de mostrar aonde a mesma conseguiu chegar e quais 

pontos ficaram evidenciados no final. 
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2. MIDIATIZAÇÃO 

 

"Nossa capacidade de comunicação não é medida pela forma como dizemos as coisas, mas 

pela maneira como somos entendidos." 

(Andrew S. Grove) 

 

A comunicação nas organizações é hoje um tema em debate e que pode ser abordado a 

partir de diversas perspectivas. A informação empresarial pode ser transformada em 

informação midiática e, para isso devemos repensar alguns conceitos teóricos sobre a 

midiatização. A intenção aqui não é refletir profundamente sobre a midiatização e, sim trazer 

um breve aporte teórico desse conceito enquanto uma forma de mediação social.  

Primeiramente devemos entender que a comunicação, segundo Paulo Freire (1980), 

para ser eficaz deve ser dialógica. Se ambos (emissor e receptor) não se entenderem, 

certamente também não conseguirão se comunicar. Para isso, é necessário que os códigos 

utilizados por emissor e receptor sejam de conhecimento mútuo e isso é possível graças, entre 

outros fatores, ao contexto cultural em que ambos estão inseridos.  

Segundo Sodré (2002), a midiatização traz à tona novas formas de perceber, pensar e 

contabilizar o real. Com as mudanças trazidas, sobretudo com o desenvolvimento tecnológico, 

a mídia deixa de ser um instrumento e passa à qualidade de produtora de sentidos sociais 

capazes de transformar os modos de sociabilidade, caracterizando assim, uma sociedade 

midiatizada (BARICHELLO, 2007, p. 54). Essa sociedade rege-se pela midiatização, ou seja, 

pela tendência à virtualização das relações humanas, presente na articulação do múltiplo 

funcionamento institucional e de determinadas pautas individuais e de conduta com as 

tecnologias da comunicação (SODRÉ, 2006). 

Sodré ainda esclarece que as mediações simbólicas de toda e qualquer cultura são 

linguagens, leis, artes. A palavra mediação traz o significado da ação de fazer ponte ou fazer 

comunicarem-se duas partes, implicando diferentes tipos de interação. A linguagem é, por 

isso, considerada mediação universal. 

Já a midiatização, segundo o autor, é “uma ordem de mediações socialmente 

realizadas” caracterizada por um tipo particular de interação, portanto, a que poderíamos 

chamar de tecnomediações. No momento em que o processo da comunicação torna-se técnico 

e mercadologicamente redefinido pela informação, a midiatização nada mais é que um 

dispositivo cultural. 
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Ele ainda acentua que a midiatização afeta as formas de vida tradicionais qualificando-

as como uma natureza informacional, que se inclina no sentido de configurar discursivamente 

o funcionamento social em função dos vetores mercadológicos e tecnológicos e é 

caracterizada por uma prevalência da forma sobre os conteúdos semânticos. Resume, assim, 

todo esse processo como o uso sistemático da informação com vistas à reprodução de um 

sistema social. 

A mediação, portanto, recobre a totalidade do campo social, já a midiatização, o da 

articulação hibridizante das múltiplas instituições com as várias organizações de mídia. Sodré 

(2006, p. 23) coloca que a mídia “é estruturadora ou reestruturadora de percepções e 

cognições, funcionando como uma espécie de agenda coletiva.” Ele comenta da hipótese 

norte-americana da agenda-setting que leva em conta a organização de pautas por parte da 

mídia para a opinião pública ao destacar determinados temas e preterir, ofuscar ou ignorar 

outros tantos. 

A midiatização é muito mais do que a transformação de um discurso social em discurso 

midiático. Ela pode atuar em termos de influência ou poder na construção da realidade social. 

Martín-Barbero foi um dos primeiros autores a pensar o conceito de mediação. Ele 

explica que as mediações são os lugares de onde provêm as construções que delimitam e 

configuram a materialidade social e a expressividade cultural.  

Então, mediações podem ser consideradas como os espaços entre os meios de 

comunicação e as pessoas que são receptoras dos meios. Toda cultura social, crenças, 

costumes, sonhos, medos estão configuradas no sentido de mediação.  

Já Trigueiro (2005) explica a diferença entre esses conceitos, caracterizando mediação 

e midiatização. Enquanto a “mediação é a operação de negociação entre duas ou mais partes 

no processo de comunicação” e que para “ser efetuada convenientemente, necessita de 

diferentes níveis de interações sociais”; a midiatização é a realização das operações 

informacionais das negociações de mediações sociais, através das organizações empresariais 

midiáticas, implicando uma tipologia específica de interação que envolve aspectos de 

interesses mercadológicos e tecnológicos (SODRÉ apud TRIGUEIRO, 2002, p.2). 

O dispositivo midiático constrói diversos conceitos restritos, como no caso do discurso 

empresarial que se modifica na esfera midiática. “A mídia é, portanto, uma instância 

organizadora que age e opera sobre outros campos (mas que sofre também ações desses 

campos), produzindo múltiplos sentidos” (BORELLI; SANCHOTENE, 2008, p. 2). O 
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conceito formulado por Verón (1997) (Apud BORELLI; SANCHOTENE, 2008) de 

midiatização já nos remete a sua operação e interação nos campos sociais, onde a mídia ocupa 

um lugar central na sociedade, afetando as relações entre as instituições e os atores 

individuais. 

Já não se pode mais viver na sociedade moderna sem os meios de comunicação social. 

Segundo Thompson (1998) “o desenvolvimento da mídia transformou a natureza de produção 

e do intercâmbio simbólico no mundo moderno”. Portanto, a comunicação oral passada de 

geração em geração não é mais tão importante quanto à comunicação que a mídia nos traz e 

com que já estamos acostumados.  

E, além disso, os meios de comunicação criam novas formas de ação e de interação e 

novos tipos de relacionamentos sociais. Com isso há uma complexa reorganização de padrões 

de interação humana através do espaço e do tempo. Com o desenvolvimento dos meios, a 

interação se dissocia do ambiente físico, de tal maneira que os indivíduos podem interagir uns 

com os outros ainda que não compartilhem do mesmo ambiente espaço-temporal 

(THOMPSON, 1998, p. 77). Essas novas interações propiciadas pelos meios de comunicação 

evidenciam ainda mais a midiatização da vida social e oferecem diversas características que 

as diferenciam das interações face a face. 

Essas reflexões contribuem com a pesquisa, porque os autores trabalham a 

midiatização relacionada aos diversos meios de comunicação, em que está inserido o veículo 

midiático revista.  
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3. COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL 

 

“O ritmo acelerado na era de informação torna imperativo que cada empresa reserve um tempo 

significativo para examinar e perguntar que adaptações deverá empreender agora para sobreviver”. 

(Philip Kotler) 

 

A Comunicação Empresarial (Organizacional, Corporativa ou Institucional) 

compreende um conjunto complexo de atividades, ações, estratégias, produtos e processos 

desenvolvidos para reforçar a imagem de uma empresa ou entidade (sindicato, órgãos 

governamentais, ONGs, associações, universidades.) junto ao seu público de interesse 

(consumidores, empregados, formadores de opinião, classe política ou empresarial, acionistas, 

comunidade acadêmica ou financeira, jornalistas.) ou junto à opinião pública. 

Bueno (2003) busca contextualizar historicamente a comunicação empresarial, 

dizendo que ela “nasceu como um campo de trabalho à margem da propaganda/marketing e, 

no início, buscou legitimação na edição dos veículos empresariais, na comunicação interna e 

na assessoria de imprensa”. Portanto, não se colocava a comunicação empresarial no âmbito 

mercadológico da gestão da empresa e sim se tentava diferenciar desse ramo. Mas é sabido, 

hoje, que a comunicação institucional, como comunicação empresarial, está intimamente 

ligada à comunicação mercadológica. 

Hoje, a Comunicação Empresarial vive, certamente, um novo momento. 

Profissionalizou-se, alcançou posição de destaque no organograma das organizações, é objeto 

de pesquisa em universidades e de amplos debates no mercado. Ela não se reduz ao 

"management" e deve ser vista como processo de construção da cidadania.  

A globalização e o enorme crescimento da economia geral dos países geraram novas 

atitudes e comportamentos dentro das empresas. A este respeito, Neves pondera que: 

 

O ambiente moderno requer outra abordagem de comunicação. A velha idéia da 
soberania de mercado já era. A arena está congestionada por inúmeras forças novas e 
atuantes. Mesmo aqueles públicos [cliente/consumidor], nossos velhos conhecidos, 
já não são mais os mesmos. (NEVES, 2000, p.68). 

 

Por esse e outros motivos é que, dentro da organização, deve-se ter uma comunicação 

integrada e focada para o mesmo sentido. A comunicação segmentada entre os vários setores 

de uma empresa como: relações públicas, assessoria de imprensa, recursos humanos, 
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marketing, ocasiona, além da perda de sinergia, a produção de ruídos entre os públicos da 

empresa. 

Esse tipo de comunicação tem assumido, nos últimos anos, maior complexidade, tendo 

em vista a necessidade de trabalhar com diferentes públicos (portanto diferentes conteúdos, 

discursos ou linguagens), o acirramento da concorrência, a segmentação da mídia e a 

introdução acelerada das novas tecnologias. Segundo Bueno em seu livro Comunicação 

Empresarial – Teoria e pesquisa a comunicação empresarial necessita hoje estar articulada 

com outros setores da empresa, numa chamada “comunicação integrada”. 

Um número crescente de empresas reconhece o valor da comunicação empresarial e 

está adaptando seus orçamentos e estruturas internas de forma adequada. Uma pesquisa 

chamada Corporate Survey realizada pela revista norte-americana PRWeek em 2005 em 

parceira com a Weber Shandwick, que é uma empresa líder mundial que lida com relações 

públicas nos principais meios de comunicação e empresas, estimou que o orçamento médio de 

comunicação empresarial no futuro crescerá 24% ao ano.  

O CEO (Chief Executive Officer) ou chefe executivo é a personificação da marca 

corporativa. Como tal, deve ser a pessoa mais envolvida no desenvolvimento da estratégia 

geral de comunicação e na transmissão de mensagens consistentes para o público- alvo. Em 

termos ideais, a comunicação empresarial terá uma linha direta com o CEO. Argenti (2006) 

situa os executivos e o chefe da comunicação empresarial em um patamar importante: 

 

Mesmo que as hierarquias não sigam diretamente para o CEO, situa que o chefe da 
comunicação empresarial deve ter acesso aos mais altos níveis da gerência sênior e 
esses executivos precisam acreditar no valor e na necessidade da comunicação 
empresarial como um meio para alcançar as metas corporativas. Sem essa conexão, a 
comunicação será menos eficaz e muito menos poderosa. (ARGENTI, 2006, p. 56-
57) 

 

Bueno (2003) lembra ainda: 

 

Hoje, encontra-se [a comunicação empresarial] na linha de frente, situada em 
posição de destaque no organograma provendo conhecimentos e estratégias para que 
as empresas e entidades não apenas superem os conflitos existentes, mas possam 
atuar, preventivamente, impedindo que eles se manifestem. (BUENO, 2003, p. 8) 

 

Por esse motivo entendemos que a comunicação empresarial em seu conceito evoluiu e 

evolui até hoje. Ela deixa de ser um mero complemento no processo de gestão das empresas 
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para se tornar estratégica e como um “elemento importante do processo de inteligência 

empresarial” (BUENO, 2003, p.13).  

E como inteligência empresarial e em razão de seu caráter estratégico, a comunicação 

deve, segundo Bueno, respaldar-se em bancos de dados inteligentes, em um conhecimento 

mais profundo dos seus públicos de interesse, dos canais de comunicação e da própria mídia. 

Deve-se ainda manter um relacionamento forte com seus públicos, tanto interno como 

externo, manter a imagem da empresa que é relacionada com a qualidade dos produtos 

oferecidos pela mesma. 

Nesse novo patamar de inteligência empresarial, a comunicação deve basear-se em 

pesquisas, teorias, conceitos e passar do tático e do improvisado para o estratégico. 

 

3.1.  ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL 

  

Paul Argenti em seu livro Comunicação empresarial aborda como podemos definir 

uma estratégia organizacional eficiente. Ele aponta que a primeira parte de uma estratégia de 

comunicação empresarial eficiente está relacionada à própria organização. Os três 

subconjuntos de uma estratégia organizacional incluem (1) determinar os objetivos de dada 

comunicação; (2) decidir que recursos estão disponíveis para alcançar tais objetivos e (3) 

diagnosticar a reputação da organização. 

Uma empresa tem muitos motivos para se comunicar e deve iniciar o processo de 

comunicação com seus públicos determinando os objetivos. Argenti (2006) questiona que a 

base para definir o objetivo é “o que a organização espera de cada público-alvo como 

resultado da comunicação?”. A especialista em comunicação Mary Munter escreve em seu 

Guide to Managerial Communication que a comunicação gerencial só é bem-sucedida se a 

resposta desejada for obtida do seu público.  

Na mesma discussão das estratégias comunicacionais Argenti (2006) explica que para 

determinar o modo como comunicar um tema depende, em grande parte, dos recursos 

disponíveis na empresa, incluindo dinheiro, recursos humanos e tempo. 

Começando pelo dinheiro a maioria das empresas em geral erra buscando soluções 

baratas e de curto prazo para os problemas de comunicação, porque tais questões não são 

consideradas sob a perspectiva do público-alvo. 
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De acordo com Oliveira (2003), a gestão da comunicação estratégica deve ser 

entendida como um processo, que busca estabelecer canais de troca contínuos entre a 

organização e seus interlocutores, não sendo, no entanto, soberana nesse processo. A autora 

defende que, dentro da estrutura organizacional, o setor de comunicação deve ocupar o lugar 

de participante nos processos de tomada de decisões. 

O campo da comunicação organizacional deve deixar de ser entendido como lugar 

para divulgação, mas como interveniente do processo, que trabalha com informações e 

percepções dos grupos sobre as decisões organizacionais. (OLIVEIRA, 2003), Como suporte 

à consolidação da identidade da organização internamente e de seu conceito na sociedade e no 

mundo dos negócios. 

Rodrigues (1990) afirma que a comunicação moderna contrasta com os processos 

estabelecidos pelas sociedades tradicionais, principalmente, pela ruptura da temporalidade e 

da coletividade dos ritos sociais. São processos estratégicos, constituídos de uma 

racionalidade técnica e centrados no indivíduo, que procuram prover experiências 

significativas dentro de espaços privados, longe da intromissão alheia. 

Para o autor, a comunicação é um processo de transação entre indivíduos, de interação 

dos mesmos com a natureza, de relacionamento com as instituições sociais ou de introspecção 

consigo mesmo. “Os processos comunicacionais abrangem, por conseguinte, domínios 

extremamente diversificados que compreendem atos discursivos assim como o silêncio, 

gestos, comportamentos, olhares e posturas, ações e omissões” (RODRIGUES, 1990, p. 67). 

Dentro do contexto apresentado por Rodrigues (1990), o processo de comunicação 

possui além das duas partes, emissor e receptor, descritas pelo modelo de Schramm (1961) 

uma terceira força de influência, a instância institucional. A mesma vigia, normaliza e 

sanciona o dizer e o fazer das ações trocadas entre as partes. Conforme Bonfadini (2007) essa 

instância tem o poder de determinar as regras e aquilo que faz sentido, como fazem 

determinados grupos de adolescentes, através de palavras, desenhos ou gestos. Este 

simbolismo permite que o grupo se individualize e se reconheça como tal. Ou seja, os 

processos de comunicação são oriundos de fatores culturais e estes determinam regras, 

definem papéis, apontam normas de conduta e estipulam esquemas de percepção aos 

indivíduos dentro de seus grupos de relacionamento. 
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Baldissera (2001) pondera que as organizações ampliaram sua influência e assumiram 

o papel de agentes de manutenção e transformação cultural. Esse papel ocorre derivado do 

suporte promovido pela informação: 

 

A utilização de estratégias de comunicação, com o objetivo de direcionar ou 
manipular a individualização dos sentidos, uma vez que as estratégias 
comunicacionais são o modo como os emissores/receptores constroem e dispõem 
efeitos de sentido na cadeia de comunicação (BALDISSERA, 2001, p. 3). 

 

Bonfadini em sua tese de doutorado explica que a comunicação é estratégica às 

organizações a partir do momento em que o processo se torna um fluxo contínuo e em 

relacionamento de longo prazo, com os diferentes públicos. A mesma deve substituir a visão 

que as organizações têm: de curto prazo, voltadas às questões diárias, de cima para baixo e 

baseadas em sistemas de informação. A visão deve ser ampliada por um processo de 

comunicação que possibilite: avaliar o ambiente da organização; identificar os objetivos dos 

consumidores; localizar os detentores do poder; pontuar as variáveis relacionadas à 

concorrência; e analisar os meios e procedimentos comunicacionais adotados pelo setor. Esses 

procedimentos comunicacionais utilizados como estratégia organizacional permitirão 

“compreender como se dão as relações de força entre a organização e os seus públicos e 

localizar as fendas, os pontos nevrálgicos no processo de comunicação que necessitam ter 

especial atenção” (BALDISSERA, 2001, p. 4). 

O processo de comunicação é importante nas organizações, pois possibilita a 

construção de relacionamentos com públicos que influenciam diretamente na realização da 

missão organizacional. Pois como afirma Ferrari (2003, p. 2): “a estratégia é indispensável 

para a garantia da qualidade do relacionamento da organização com seus públicos e para a 

criação de valores a serem incorporados pelos funcionários, clientes, fornecedores e 

acionistas, que resultem, entre outras vantagens, na maximização de seus negócios”. Ou seja, 

a comunicação é elemento estratégico no relacionamento da organização com os seus diversos 

públicos e tema de estudo de diversas áreas como no jornalismo empresarial. 

O relacionamento com clientes é uma estratégia de extrema importância para as 

empresas atuais porque seus produtos já não se diferenciam tanto assim, a concorrência está 

cada vez mais acirrada e o cliente mais exigente e fiel. Deste modo as empresas, assim como a 

comunicação empresarial, devem ter uma visão de relacionamento com os clientes e não mais 

de vendas com os consumidores.  As empresas estão buscando alternativas como os clubes de 
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fidelidade, o marketing pós-venda e o esforço em gerar mais receitas com o mesmo número 

de clientes (BUENO, 2003). 

Mas a construção de relacionamentos com os clientes não é fácil e as empresas devem 

estar seguras de sua imagem, identidade e reputação que passam para os clientes. Com as 

novas tecnologias a vulnerabilidade das empresas e entidades aumenta porque a velocidade 

com que as informações transitam por esses canais é vertiginosa. 

Diante de todos esses desafios e mudanças no cenário mundial as empresas passaram a 

visualizar o ambiente social de uma forma mais ampla e a avaliar de maneira cuidadosa as 

atitudes dos consumidores e usuários de bens e serviços. As novas estratégias de comunicação 

das organizações segundo Rego em seu livro Tratado de Comunicação Organizacional e 

Política voltam-se para as seguintes providências e ações como, acompanhar mais de perto as 

tendências sociais; procurar encontrar um eixo e definir claramente seu papel; ter flexibilidade 

(diplomacia) no encaminhamento das demandas de natureza política, preservando, é claro, a 

identidade técnica; planejar com muito cuidado o lançamento de programas, projetos e 

eventos, para evitar interpretações distorcidas por parte da mídia; zelar pelo conceito; 

consolidar imagem de envolvimento social. 

São essas, entre várias outras providências, que podem e devem ser tomadas pelas 

organizações atuais que prezam por uma boa comunicação externa. Identifica-se só esses itens 

acima citados, pois merecem maior atenção no momento de construir um veículo de 

comunicação empresarial. Devendo-se levar em conta as tendências sociais da opinião 

pública, definir objetivos comunicacionais claros e precisos, não se pode esquecer da 

identidade e imagem da empresa sempre zelando pelo conceito e desenvolvendo uma 

reputação sólida. 

 

3.1.1. Constituindo a Identidade, Imagem e Reputação Empresarial 

 

Hoje, a comunicação afina-se com o processo de gestão das organizações e tem sido, 

paulatinamente, afetada pelas pressões do mercado e do marketing. Mas a comunicação 

empresarial, como argumenta Bueno (2003), precisa conciliar estas duas vertentes, a 

institucional e a mercadológica, de modo a garantir, ao mesmo tempo, o reforço da imagem de 

uma empresa comprometida com a cidadania e a obtenção de resultados favoráveis. 
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Shirley Cavalcante em seu artigo “A Comunicação na Gestão da Comunicação 

Organizacional” pondera que:  

 

Os clientes exigem que as empresas identifiquem e atendam as suas necessidades e 
expectativas através das especificidades do produto ou serviço. No entanto como a 
empresa vai identificá-las faz parte das estratégias de cada Organização. (2009, 
online)1 

 

Dentre os vários componentes da comunicação empresarial, a identidade, a imagem e 

a reputação de uma organização são as partes cruciais na construção das estratégias de 

comunicação dessa empresa. 

Argenti em seu livro Comunicação empresarial esclarece que a identidade de uma 

empresa é a manifestação visual de sua realidade, como transmitida através do nome, 

logomarca, lema, produtos, serviços, instalações, folhetaria, uniformes e todas as outras peças 

que possam ser exibidas, criadas pela organização e comunicada a uma grande variedade de 

públicos (ARGENTI, 2006, p. 80). Os diferentes públicos formam, então, percepções 

baseadas nas mensagens que as empresas enviam de forma tangível. Se essas imagens 

refletirem com precisão a realidade organizacional, o programa de identidade terá obtido 

êxito. Se as percepções diferirem radicalmente da realidade, ou a estratégia foi ineficiente ou 

o modo como a empresa se percebe precisa ser modificado. 

Já Rego (2004) entende por identidade a soma das características físicas fundamentais 

do produto, da amálgama de ingredientes que formam sua personalidade e sua composição 

manufaturada. Sendo assim na identidade está colocada a autenticidade do produto, aquilo que 

o produto realmente pretende ser. 

A imagem é a empresa vista pelos olhos de seu público. Uma organização pode ter 

diferentes imagens junto a diferentes públicos. Determinar a imagem da organização junto aos 

diferentes públicos em geral não é tão óbvio, porque, dependendo do público envolvido, uma 

organização pode ter diversas imagens. Rego (2004) especifica que a imagem é a projeção, a 

sombra da identidade. E quanto mais distante da identidade, mais distorcida será a imagem. 

Segundo o autor: 

   

A identidade se projeta na imagem, graças ao estabelecimento de uma marca para 
“carimbar” o produto e ao desenvolvimento de técnicas de comunicação e marketing 

                                                           
1 Artigo online publicado em 2009. Veja em: http://www.aberje.com.br/novo/acoes_artigos_mais.asp?id=688 

http://www.aberje.com.br/novo/acoes_artigos_mais.asp?id=688
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(marketing-mix) voltadas para posicionar o produto na mente do consumidor. 
(REGO, 2004, p. 104). 

Então, para se consolidar uma identidade e imagem empresarial é preciso antes de 

tudo a difusão de sua marca. E é neste momento que entram os veículos de comunicação 

empresarial como a televisão, o rádio, os jornais, as revistas para ajudar o público a se 

identificar com a empresa. 

Os públicos geralmente têm certas percepções sobre uma organização antes mesmo de 

começar a interagir com ela. As percepções são baseadas na indústria, no que já leram 

previamente a respeito da organização, nas informações que obtiveram de outros que já 

interagiram com a empresa e nos símbolos visuais que são reconhecíveis.  

Depois de interagir com uma organização, os públicos podem ter uma imagem 

diferenciada da que tinham antes. Se isso acontecer, o objetivo é que a imagem seja melhor, e 

não pior. As organizações devem procurar entender a percepção da sua imagem não apenas 

entre os consumidores, mas também entre outros públicos-alvos, como investidores, 

funcionários e a comunidade.  

O objetivo ideal dos estrategistas de comunicação é a construção de uma “imagem 

competitiva” pondera Roberto de Castro Neves em seu livro “Imagem empresarial e 

comunicação integrada”. E “uma imagem só é competitiva se ela der resultados concretos pra 

empresa” (NEVES, 2000, p. 23). Os resultados que se podem conceber a partir de uma 

imagem competitiva da empresa são baseados na sua credibilidade, como também em sua 

reputação. Para se construir uma imagem empresarial competitiva e ter credibilidade é preciso 

“desenvolver, fortalecer e proteger os atributos positivos da imagem de empresa e neutralizar 

os atributos negativos” (NEVES, 2000, p. 23). A imagem empresarial precisa e deve 

corresponder à essência da empresa e pode ser desenvolvida e protegida através de um 

sistema de comunicação integrada. 

Segundo Bueno (2003) a imagem “é construída, passo a passo, ao longo do tempo, 

pela sua ação cidadã, pela excelência de seus produtos e serviços, pelo respeito aos 

consumidores, pelo caráter inovador de seus produtos, pela postura ética e transparente”. Ou 

seja, a imagem empresarial não é construída de uma hora para outra e deve ser cuidada. 

Qualquer deslize dos comunicadores empresariais em suas transmissões das notícias sobre a 

organização pode arruinar sua imagem e, principalmente sua reputação. 
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Assim, compreender a identidade e a imagem é conhecer profundamente o que a 

organização realmente é e para onde ela está voltada. Enquanto a imagem pode variar para 

diferentes públicos, a identidade precisa ser consistente.  

Atualmente todos os setores estão focados na competitividade global e as empresas 

estão tentando driblar a escassez de recursos. A identidade e a imagem de uma organização 

podem se tornar o único traço distintivo entre uma empresa e outra. 

Para uma empresa moldar sua identidade é preciso levar em conta alguns aspectos, tais 

como: ter uma visão corporativa inspiradora, uma marca corporativa cuidadosamente 

elaborada (com foco em nomes e logomarcas) e, muito importante, uma auto-apresentação 

coerente. 

Em relação ao primeiro aspecto o professor da Erasmus University, na Holanda, Cees 

B. M. van Riel explica que:  

 

A comunicação será mais eficaz se as organizações se basearem em uma [...] história 
corporativa sustentável como fonte de inspiração para todos os programas de 
comunicação internos e externos. Histórias dificilmente podem ser imitadas, e elas 
favorecem a consistência em todas as mensagens corporativas. (Apud ARGENTI, 
2006, p. 84) 

 

Portanto, deve-se sempre pensar nas consequências e na repercussão de todos os 

assuntos que dizem respeito à organização de uma forma estratégica e que não agrida a 

imagem da empresa.  Ela deve ser fonte inspiradora para os clientes, funcionários, mídia e os 

diversos outros públicos que estão envolvidos, direto e indiretamente, com a organização. 

No que tange ao aspecto dos nomes e logomarcas, a sociedade valoriza as marcas 

como sinais identificadores que ajudam a avaliar tudo a nossa volta de modo rápido e com o 

mínimo de esforço. Considerando esse fenômeno, o valor de uma empresa pode ser 

significativamente influenciado pelo sucesso de sua estratégia de marca corporativa. A marca 

e um gerenciamento estratégico da marca são componentes essenciais em programas de 

gerenciamento de identidade. Em uma empresa que visa à comunicação integrada não se pode 

separar o que é institucional, a imagem, do que é comercial, a marca. 

No entanto, para construir a identidade de uma organização é necessário coerência. A 

visão de uma organização deve se manifestar de forma consistente em todos os seus 

elementos de identidade, das logomarcas e lemas ao comportamento dos funcionários. 
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Neves (2000) argumenta que para construir a identidade institucional de uma empresa 

são necessários vários elementos.  “Esses elementos formam um sistema de comunicação 

paralela e independente dentro da organização, liberando mensagens que atuam sobre o 

conjunto de percepções das pessoas.” Podemos citar muitos elementos, mas os principais são: 

histórico da empresa, seus produtos e serviços, a propaganda, os eventos que realiza, como se 

relaciona com os diferentes públicos, etc. E são esses elementos (objetivos, visuais e 

simbólicos) que sustentam a imagem da empresa e fortalecem seus atributos positivos assim 

como sua identidade e credibilidade.    

Uma reputação sólida é criada quando a identidade de uma organização e sua imagem 

estão alinhadas. Segundo Argenti a reputação se diferencia da imagem por ser construída ao 

longo do tempo e por não ser simplesmente uma percepção em um determinado período. 

Diferencia-se da identidade porque é um produto tanto de públicos internos quanto externos, 

enquanto a identidade é construída por elementos internos a própria empresa.  

Uma forte reputação tem implicações estratégicas para uma empresa, porque, como 

avalia Fombrum, “chama a atenção para as características positivas da empresa e amplia as 

opções existentes para seus gerentes, por exemplo, no caso de aumentar ou diminuir preços de 

produtos e serviços ou de implementar programas inovadores” (Apud ARGENTI, 2006, p. 

98). 

Para se desenvolver um planejamento estratégico de imagem é preciso fazer 

levantamentos, pesquisas, análises e diagnósticos, pois “o planejamento visa definir direções, 

objetivos e programas” (NEVES, 2000, p. 33). Após o levantamento dos dados obtidos 

através dos processos acima citados pode-se identificar as questões que precisam ser 

administradas, os elementos da identidade institucional que precisam ser harmonizados, 

desenham-se os planos de ação que precisam ser desenvolvidos e definem-se os objetivos que 

precisam ser perseguidos (NEVES, 2000). 

O ambiente de negócios em constante mudança traz implicações para a reputação de 

uma empresa. A proliferação da mídia e a importância crescente da responsabilidade social 

exigem um foco maior por parte das organizações na construção e na manutenção de 

reputações mais sólidas. A confiança pública no mundo empresarial é pequena, mas a 

vigilância pública é alta. 

A comunicação de uma empresa deve estar conectada com a cultura organizacional 

que reflete o processo de gestão. Portanto, “toda ação, estratégia e produto de uma empresa ou 



25 

 

entidade precisa estar em sintonia com a cultura da empresa, sob pena de alimentar conflitos 

que possam comprometer sua imagem” (BUENO, 2003, p.47). 

Uma das mudanças mais profundas desse século que está associada com a cultura 

empresarial são as novas tecnologias, principalmente a Internet. Ela está presente em todos os 

contextos sociais, inclusive no contexto da comunicação empresarial. E segundo Bueno 

(2003), “longe das novas tecnologias, as organizações e as pessoas tendem a involuir.” Por 

essa razão a imagem da empresa precisa estar, também, vinculada com o progresso das novas 

tecnologias. A empresa precisa de um site no qual trará suas informações, mensagens, 

produtos e serviços disponíveis para seus públicos. 

 

3.2.  JORNALISMO EMPRESARIAL 

 

O conceito de comunicação empresarial engloba diversas áreas da comunicação social, 

tais como o marketing, as relações públicas, a publicidade e propaganda assim como também 

o jornalismo. 

No jornalismo sepode perceber vários âmbitos da sociedade e é no jornalismo 

especializado em empresas que está baseado o Jornalismo Empresarial. Este tem a função de 

planejar e operar os meios de comunicação (audiovisuais, impressos, internet, entre outros) 

para os públicos que se quer atingir de uma determinada empresa ou organização. Neste 

trabalho, pretende-se falar em meios de comunicação impressos, ou, mais especificamente, 

em revista de empresa. 

  

Os news média podem funcionar como instrumentos de socialização, por exemplo, 
ao participarem na geração de um campo referencial mínimo de conhecimentos 
susceptível de promover a comunicação e de ajudar a sintonizar as pessoas em 
sociedade (SOUSA, 1999, online).  

 

O Dicionário de Comunicação define a expressão house-organ (órgão da casa, o 

“jornalzinho”, revista ou boletim da empresa) como: 

 

Veículo impresso, periódico, de comunicação institucional, distribuído 
gratuitamente e dirigido ao público interno (funcionários e seus familiares) e/ou 
determinados segmentos do público externo (revendedores, acionistas, clientes, 
fornecedores, autoridades, imprensa, etc.). O jornal da empresa, a revista e o boletim 
possuem características e objetivos próprios, o que deve ser levado em conta ao se 
optar por um ou por outro (RABAÇA; BARBOSA, 1998, p. 319-320). 
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Palma (1994) define quatro funções para esse jornal: informação, integração, educação 

e motivação, e classifica os jornais de empresa, de acordo com o público-alvo, em internos, 

externos e mistos. Para Rego (1987), algumas das qualidades imprescindíveis às publicações 

empresariais são a periodicidade, atualidade, universalidade (apresentando informações sobre 

quaisquer áreas ou programas de interesse da empresa e da comunidade), imediatismo, 

veracidade, interesse humano e difusão, ou seja, devem chegar ao público ao qual se 

destinam. Essas características são inerentes aos meios de comunicação de modo geral, mas 

assumem um papel particular dentro da empresa: 

 

Se um dos critérios utilizados pelas empresas jornalísticas para determinar o que é 
ou não notícia está na política editorial, ou seja, na orientação ideológica das 
publicações, o critério mais válido para determinar o conceito de notícia na empresa 
é a própria política empresarial (REGO, 1987, p. 41). 

 

Além disso, deve ser levado em conta, segundo o autor (1987, p. 40), que “a audiência 

das empresas é heterogênea”. E por essa heterogeneidade que a audiência empresarial se 

assemelha à audiência de massa. Outro aspecto é que as empresas têm se tornado globais, 

complexas e amplas, dispersando-se geograficamente e distanciando muito os seus membros 

uns dos outros.  

Alvarenga (2006, online) defende em seu artigo “O fim do ‘jornalzinho’” a atuação do 

jornalista, de forma estratégica, dentro da empresa. Além das habilidades inerentes à 

atividade, como um bom texto, edição e conhecimentos de diagramação, esse profissional 

deve ter um profundo conhecimento dos valores e objetivos da empresa, seus negócios e 

processos comunicacionais, bem como desenvolver habilidades de relacionamento e 

imparcialidade perante todos os setores dentro da organização. 

Para a autora, jornalismo estratégico “é a adoção de princípios e práticas de jornalismo 

de ‘fora’ da empresa para ‘dentro’ dela, como um diferencial e uma forma de aumentar a 

credibilidade junto ao público interno”. Fidedignidade, liberdade de imprensa e equilíbrio são 

os fatores determinantes para que o jornalista atue estrategicamente dentro da empresa. A 

fidedignidade pressupõe precisão do conteúdo e veracidade, reservado o espaço para boas e 

más notícias: 

 

Se há algo que não pode ser revelado, deve-se tratar essa informação de maneira 
sigilosa. A partir do momento em que essa informação ‘vaza’, é preferível que o 
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público interno tome conhecimento dela por meio de fontes oficiais. Isso evitará 
boatos e aumentará a confiança na empresa (ALVARENGA, 2006, online). 

 

As publicações empresariais, por isso, devem ter periodicidade para que os fatos não 

se tornem obsoletos e também manipulados de forma indevida pelos corredores da empresa.  

O processo de informação nas organizações diz respeito à conjuntura empresarial. 

Segundo Rego (2004), “nem toda mensagem que interessa à comunidade pode ser 

transformada em mensagem jornalística e publicada pelos canais empresariais”. Na empresa 

os assuntos assumem interesses e significações particulares. O que um jornal diário pode 

publicar sobre a empresa, nem sempre interessa à publicação no jornal da empresa. O autor 

explica que o conceito de notícia na empresa é a própria filosofia empresarial da organização.  

Já que o termo notícia está inserido na terminologia jornalística, devemos atribuir à 

notícia empresarial uma natureza jornalística também. Segundo Rego (1986) a notícia 

empresarial assume um papel de mensagem socialmente significativa para a empresa e seus 

diversos públicos, assumindo o significado de “fato empresarial”. 

Dentre as características jornalísticas que um veículo empresarial deve ter a atualidade 

deve ser tratada de um modo diferenciado também. Nos veículos empresariais a atualidade da 

informação não é igual à rapidez jornalística que marca as mídias tradicionais. Torquato do 

Rego (2004) argumenta que os fatos atuais da empresa podem ser os já acontecidos no 

intervalo de três meses anteriores ao aparecimento de uma edição ou podem ser que ainda não 

aconteceram no momento da publicação. 

O jornalismo empresarial se difere da publicidade institucional pelo seu objetivo de 

informar o público. Aqui, a mensagem enaltece, “pela informação jornalística, o trabalho de 

uma empresa, entidade econômica que deve ser apresentada com lugar definido na economia 

de uma nação” (REGO, 2004, p. 71). Trata-se de aprofundar a imagem da empresa trazida 

pela publicidade superficialmente. O objetivo básico das publicações externas segundo o autor 

é:  

 

Estabelecer, pela informação e promoção dos produtos e atividades da empresa, uma 
sincronização de iniciativas e interesses entre empresa e seus agentes diretos e 
indiretos de produção e vendas. (REGO, 2004, p. 72) 

    

Os seus objetivos igualmente podem variar conforme seu público alvo. A 

comunicação na empresa objetiva modificar e adaptar o comportamento das pessoas, 

influenciar em atitudes e preferências, encaminhar todas as ações com vistas à execução das 
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metas programadas. Para os públicos externos a comunicação empresarial objetiva fazer 

conhecer e promover uma empresa, com vistas à obtenção de atitudes favoráveis por parte dos 

públicos externos. Já a comunicação interna deve atuar em três linhas: envolvimento, que se 

trata em comunicar todos os funcionários sobre a empresa, a concorrência e o mercado, 

deixando-os preparados para atender o público externo (clientes, imprensa, acionistas, 

fornecedores, comunidade e governo); motivação, para que todos saibam das metas e das 

campanhas internas e assim ajudar a atingi-las e comprometimento, valorizar o 

relacionamento interpessoal. (ALVAREZ, 2006). 

Esclarecidos os objetivos e as mensagens jornalísticas precisamos identificar os 

veículos jornalísticos que podemos utilizar para as publicações empresariais. Rego (1987) 

reuniu as principais publicações em dois grupos. O primeiro compreende os jornais, as 

revistas e boletins e o segundo abrange os relatórios, folders, cartas pessoais, folhetos, 

comunicados, instruções, manuais de acolhimento, circulares, apostilas. Muitas dessas 

publicações e veículos não se destinam ao jornalismo propriamente dito e quanto à técnica o 

primeiro grupo se encaixa nas características do jornalismo.  

Nesse trabalho pretende-se analisar uma revista empresarial voltada, principalmente, 

para os clientes da empresa, mas que abarca também notícias sobre os funcionários e a própria 

empresa. 

Segundo uma pesquisa realizada com 24 publicações de organizações, ilustrada no 

livro Jornalismo Empresarial: teoria e prática, de Francisco Gaudêncio Torquato do Rego, 

são mostradas algumas diferenças técnicas entre jornais, revistas e boletins que caracterizam o 

jornalismo empresarial. Como resultado as revistas dedicam mais espaço às ilustrações e 

exercem com maior frequência o jornalismo interpretativo. As matérias de entretenimento 

(variedades, horóscopos, palavras cruzadas, quadrinhos) recebem um tratamento 

proporcionalmente igual, tanto em jornais quanto em revistas, mas não aparecem nos boletins 

(REGO, 1987, p. 44). Veja tabela de comparações em anexo2. 

O autor revela que as revistas por seu conteúdo basicamente interpretativo e por seu 

grande número de páginas, apresentam intervalos mais espaçados entre as edições.  A revista 

evita, portanto, informações urgentes, imediatas e apresenta, sobretudo, um conteúdo de 

                                                           
2  Tabela ilustrativa retirada do livro “Jornalismo empresarial – teoria e prática, de Francisco Gaudêncio 
Torquato do Rego. Ela auxilia a leitura do texto e ilustra as informações de cada tipo de veículo empresarial. 
Veja tabela na íntegra no anexo 10.1. 
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interesse permanente. Por ter um grande número de páginas, a revista amplia o universo de 

conteúdo e é o veículo que oferece maior volume temático. Por sua natureza técnica e por seu 

conteúdo interpretativo, permite um esquema de difusão mais demorado. 

Segundo o site da Aberje (Associação Brasileira de Comunicação Empresarial) a 

revista institucional tem: 

 

Conteúdo predominantemente interpretativo e de interesse permanente, diversidade 
temática, dirigida a um ou mais elementos componentes do Público Externo 
(clientes, consumidores, fornecedores, comunidade, distribuidores, revendedores, 
imprensa, governo, universidades, associações de classes, entre outros) e/ou Público 
Interno (empregados e familiares e empregados de empresas terceirizadas que 
prestem serviços em caráter permanente). (2009, online). 

 

Torquato do Rego (1987) explica que basicamente há dois públicos para o veículo 

empresarial como a revista: o interno e o externo. Mas há publicações que tentam atender 

ambos, simultaneamente. 

É na seleção do conteúdo das matérias que esses públicos estarão ou não inseridos no 

veículo jornalístico da empresa. O autor distribui os conteúdos em dois grandes grupos: as 

informações sobre a empresa e as informações sobre os empregados. Mas em relação aos 

assuntos das matérias, Rego fez uma correlação dos esquemas de classificação do CIESPAL 

(Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina – Quito/ 

Equador), de Joffre Dumazedier e de José Marques de Melo.  

A seguinte classificação dos conteúdos das informações jornalísticas mais frequentes 

das edições foi elaborado baseado nesses três esquemas e ficou assim ordenada: tecnologia 

industrial; informações normativas e funcionais; artes, literatura e ciências; programas de 

ajuda e benefícios; esportes, festas, atividades clubísticas, espetáculos; retratos pessoais, 

histórias de interesse humano; economia, administração, expansão empresarial; problemas 

sociais, política, religião; promoções nacionais, estaduais, municipais; catástrofes, acidentes, 

necrologia; plantas, animais; turismo, cidades, recantos e paisagens turísticas; família, 

crianças; correspondência de leitores; meios de comunicação e outros (REGO, 1987, p. 175). 

O autor utilizou esse recurso classificatório de assuntos para quantificar as matérias de 

cada grupo. Além disso, essas temáticas foram agrupadas em três grandes grupos: “matérias 

descendentes (cuja origem está na direção da empresa e visa atingir os funcionários), matérias 

ascendentes (cuja origem encontra-se nos próprios funcionários) e matérias sobre assuntos 

gerais” (REGO, 1987, p.175). 
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As matérias jornalísticas se sobressaem às outras categorias. Mas outra categoria de 

matéria vista nas revistas e jornais empresarias são as de entretenimento. Rego classificou 

essas matérias em quatro grupos: humorismo, horóscopo, passatempos, histórias em 

quadrinhos.                                                                                                                                                                                       

Outro aspecto importante para a elaboração da revista empresarial é o aspecto gráfico. 

Esse é chamado por Torquato do Rego (1987) de “esquematização morfológica”, ou seja, a 

estrutura editorial além dos textos, o termo morfologia já explica que é o tratado da forma.  

A esquematização morfológica do veículo empresarial abrange os espaços em branco, 

a dimensão, o tamanho, a ilustração e a apresentação do jornal incluindo: a organização do 

conteúdo determinando os espaços para cada assunto e separando as várias categorias de 

matérias e, as marcas das características físicas da publicação. Tomando o exemplo dado pelo 

autor (1987, p.87), “os títulos vincularão o tema à unidade empresarial, sendo desnecessária a 

divisão da publicação em seções específicas”  

Para melhor situar o âmbito de cada aspecto, Torquato do Rego (1987, p.157) limita os 

títulos que “compreendem as manchetes e os títulos principais, subtítulos, os intertítulos e os 

antetítulos”; o texto que “compreende o espaço destinado às notícias, reportagens, editoriais, 

artigos, crônica e demais tipos de matérias” e as ilustrações que abrangem “as fotografias, 

charges, mapas, desenhos, croquis, organogramas, etc” com os aspectos limitados, pode-se 

compreender melhor a estrutura morfológica dos veículos empresariais. 

O conteúdo da ilustração empresarial não é tão diversificado como na grande 

imprensa. A fotografia normalmente gira em torno do homem e da máquina (equipamentos). 

Ela é essencialmente promocional. Valoriza o funcionário e o seu trabalho. Ou o seu ambiente 

de trabalho. O autor (1987, p. 186) esquematizou um roteiro para analisar as ilustrações das 

publicações empresariais, que ficou assim: (1) Homem; (2) Máquinas e equipamentos; (3) 

Homens / Máquinas e equipamentos; (4) Paisagens, obras de arte; (5) Organograma, gráficos, 

fluxogramas, mapas, quadros e desenhos e (6) Outros. Para essa análise foram incluídos mais 

dois tipos de grupo para a classificação das ilustrações: o (7) que agrupa paisagem e máquina 

e o (8) que agrupa somente o produto agrícola. 

Ele ainda enfatiza que a fotografia, muitas vezes, é mais importante para o funcionário 

que o próprio texto. E assim é, em geral, com qualquer leitor que se fixa mais nos elementos 

gráficos de fácil denotação e intensa conotação, constituindo-se em atração principal e 

chamativo para a leitura do que o texto que o acompanha e exige mais do leitor.  
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O autor explica que a notícia empresarial ou o jornalismo empresarial ganham, a cada 

dia, mentalidade profissional. No entanto, não se deve atribuir ao jornal ou à revista de 

empresa a missão de “milagreiro”. Esses veículos não podem por si só trazerem uma boa 

imagem para empresa, assim como aumentarem os lucros da mesma. Eles estão inseridos no 

âmbito da comunicação que é muito amplo e complexo. É preciso compreender que a 

publicação de empresa é um meio novo para obtenção de novos resultados. Trata-se de um 

instrumento de convergências e de transformação. Mais que um custo administrativo ou 

social, é um investimento que pode trazer novas e promissoras perspectivas para o sistema 

empresarial (REGO, 1986, p. 132). 

Por isso, deve-se ter o cuidado no momento da escolha do tipo de veículo 

comunicacional para a empresa em questão. Levando em conta as estratégias que precisam ser 

levantadas para se comunicar com os públicos internos e externos. As temáticas e formas 

como o conteúdo devem ser abordados para conseguir o objetivo comunicacional almejado. 
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4. COMUNICAÇÃO RURAL 

 

A empresa escolhida para esse estudo, John Deere e Company, atua na fabricação de 

tratores, colheitadeiras, plantadeiras e outros produtos agrícolas e, por isso, parte de seus 

esforços em comunicação devem ser pensados a partir de conceitos de comunicação rural. 

O conceito de comunicação rural é definido por Juan Diaz Bordenave como: 

 

O conjunto de fluxos de informação, de diálogo e de influência recíproca existentes 
entre os componentes do setor rural e entre eles e os demais setores da nação 
afetados pelo funcionamento da agricultura, ou interessados no melhoramento da 
vida rural. (BORDENAVE, 1983, p. 7).   

 

Por isso, percebe-se a necessidade de uma abordagem específica sobre a comunicação 

nesse setor da economia. Para Torquato do Rego (1986, p. 135), ao trabalhar a comunicação 

no meio rural, o comunicador deve levar em conta o fato de que, “no campo, a resistência às 

mudanças é maior que nas cidades”. Por isso, o comunicador precisa não somente codificar as 

mensagens, mas se colocar no papel do agricultor para saber quais são suas reais 

necessidades. Já Bordenave (1983, p. 31) acredita que “a maneira específica da comunicação 

rural atuar numa determinada região ou país vai depender do modelo de desenvolvimento 

rural adotado”.  

Estabelecidos alguns conceitos de comunicação rural, devemos identificar as 

mensagens que poderão produzir efeitos junto aos agricultores. Torquato do Rego (1986, p. 

138) classifica de maneira genérica os fatos que poderão interessar ao público rural. Começa 

pelos documentos de interesse geral ou particular que seriam, segundo ele, comunicados, 

avisos transmitidos por órgãos oficiais e esclarecimentos às questões que provoquem dúvidas 

junto ao público e também pequenos informes, dados diretamente ligados aos interessados. 

As próximas mensagens seriam relatos detalhados do dia-a-dia e dos fatos 

significativos do cotidiano rural. Após, poderiam ser publicados em um veículo rural fatos 

diversos, como descrições de experiências detalhadas ou não que possam interessar ao 

público. E, por fim, as notícias que, segundo o autor, seriam os informes de primeira mão. 

O autor também define a estrutura morfológica mais adequada para uma publicação 

rural, que seria de 30% para informações de primeira mão; 20% para matéria de orientação – 

práticas recomendadas e 20% para matérias de interesse permanente. O restante pode ficar 

reservado para matérias de última hora. 
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Já vimos que existem muitos canais impressos que podem servir de base para uma 

comunicação empresarial e, do mesmo modo, é para a comunicação rural. Mas essa é mais 

específica e, segundo Torquato do Rego (1986, p. 142), a revista é o veículo mais sofisticado 

entre todos. Ela tem grande apoio da imagem visual, tem um maior número de páginas, está 

adequada para grandes reportagens e matérias explicativas, a linguagem utilizada é média, 

presta-se também a veiculação de matérias informativas como os avisos; opinativas como os 

artigos assinados, crônicas, editoriais. Há uma grande vantagem em se escolher a revista, 

conforme o autor, porque ela pode atender a públicos diferentes, mas também há o grande 

perigo de se exagerar na sofisticação e nos recursos gráficos. Isso poderia causar até mesmo 

uma maior resistência com relação ao público rural não atendendo a audiência necessária.  
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5. O SULCO: 13 ANOS DE HISTÓRIA COM UM SÉCULO DE EXPERIÊNCIA  

 

A revista “O Sulco”, em versão brasileira, foi baseada na edição da revista The 

Furrow, criada nos EUA em 18953, sendo publicada, portanto, há mais de 110 anos. É a 

revista empresarial mais antiga do mundo. 

The Furrow, em seus primeiros anos, circulava somente nos Estados Unidos, numa 

pequena tiragem de poucas centenas de cópias. Cada número constava de 16 páginas com 

fotografias e ilustrações em preto e branco.  

Não se sabe com certeza a data do nascimento da revista The Furrow. As primeiras 

revistas numeradas apareceram em 1899 e nelas há referências ao ano de 1896 como primeiro 

aniversário da publicação. Ficando estabelecido então que o ano de 1895 foi o ano de seu 

primeiro número. 

O conteúdo abrangia desde informações até anúncios de produtos e serviços 

fornecidos pelos concessionários John Deere. Editorialmente, desde o seu nascimento, The 

Furrow teve o firme propósito de ser informativo e útil. Alguns de seus primeiros artigos 

descreviam diferentes culturas e seus distintos sistemas agrícolas. Esta prática teve 

continuação por várias décadas através de edições internacionais da revista norte-americana, 

publicada em vários idiomas. 

A partir de 1959, a revista apareceu em espanhol sob o título El Surco, com uma 

versão especial para o México e outra para a Argentina. Em 1960, a revista passou a ser 

publicada na Espanha sob o nome de Campo y Mecanica e, posteriormente, publicou-se a 

primeira edição para os leitores de língua alemã. Em 1965, começou a era do El Surco 

hispano-americano, com artigos abrangendo cada um dos países da América Central e do Sul.  

Na Europa, a expansão da publicação foi muito rápida, passando a circular em 10 

países com artigos especiais de cada uma das regiões atingidas pela revista. Segundo a 

reportagem da primeira edição de “O Sulco” no Brasil, a revista, neste mais de um século, tem 

sido um vínculo duradouro entre John Deere e as famílias agrícolas do mundo, 

compartilhando os tempos de abundância e de progresso e, também, as épocas difíceis e de 

escassez.  

                                                           
3 Informações obtidas através da reportagem da primeira edição da revista O Sulco, de 1996. 



35 

 

Hoje ela é editada em doze idiomas diferentes pela John Deere. Atualmente, a John 

Deere Brasil é responsável pela edição brasileira e também pela edição sul-americana, a El 

Surco, que atualmente está circulando, principalmente, na Argentina e Uruguai.  

 

5.1. O SULCO NO BRASIL: UM PANORAMA HISTÓRICO 

 

Aqui no Brasil, a história da revista se relaciona com a história de duas empresas de 

produtos agrícolas, a John Deere Company e a SLC (Schneider Logemann Cia. Ltda.). 

A empresa John Deere4 iniciou sua participação no mercado brasileiro através de uma 

associação com a indústria brasileira SLC em 1979, quando adquiriu 20% do capital da 

organização sediada em Horizontina, RS.  

Assim como a John Deere, a Schneider Logemann tinha iniciado sua história com uma 

oficina mecânica de reparos. A oficina aberta em 1945, em Horizontina, passou em 1947, a 

produzir trilhadeiras para cereais, com a marca SLC e, em 1965 foi a responsável pela 

produção da primeira colheitadeira autopropelida no Brasil. A máquina pioneira, a SLC 65-A, 

foi baseada na tecnologia do modelo 55 da John Deere.  

A parceria entre as duas empresas acelerou a introdução da tecnologia John Deere nos 

equipamentos produzidos no Brasil pela SLC. A colheitadeira 6200, por exemplo, lançada em 

1983, usava a cor verde da John Deere. Naquele mesmo ano, a linha de produtos aumentou 

com a fabricação de plantadeiras em Horizontina.  

Ao mesmo tempo intensificava-se o intercâmbio de filosofias de manufatura, gestão da 

qualidade e condução de negócios. Em 1989, uma nova fábrica foi inaugurada em 

Horizontina, com significativa expansão da capacidade de produção.  

A presença da John Deere no Brasil ganhou peso maior a partir de 1996. Naquele ano, 

a linha de tratores John Deere passou a ser produzida no Brasil, com a marca SLC – 

John Deere. A John Deere aumentou sua participação na sociedade para 40% e foi constituída 

a SLC – John Deere Ltda..  

E foi nesse mesmo ano, com a parceria entre as duas empresas ampliadas, que surgiu a 

versão brasileira da The Furrow, a revista “O Sulco”. A publicação comemorava os 101 anos 

da revista norte-americana e constava como ano 1 e número 1. A publicação teve 

                                                           
4 Informações obtidas através do site da empresa John Deere. 
http://www.deere.com.br/pt_BR/ag/about_us/brasil.html Acesso em: 04 nov. 2009. 

http://www.deere.com.br/pt_BR/ag/about_us/brasil.html
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aproximadamente 20 páginas e a tiragem não estava especificada nessa edição. Logo na 

segunda edição, datada também de 1996, a revista trouxe como ano 101 em referência a 

versão norte-americana e até hoje conta a partir desse ano. 

O expediente da primeira edição da revista “O Sulco” conta com: Romeu Schneider - 

Direção Geral; Gilberto Zago - Coordenação Editorial; José Antonio Pinheiro Machado – 

Editor; Paulo de Almeida Lima – Produtor Executivo; Adélia Porto – Reportagem; Fernando 

Bueno, Imagem Bank e Arquivo SLC – Fotos; Ivan Pinheiro Machado – Editor Gráfico; 

Antonio Aliardi – Montagem e Arte – finalização; Fernanda Veríssimo, Jó Saldanha e Lúcia 

Bohrer – Produção; L&PM Editores & Escala Comunicação e Marketing – Coordenação 

Geral do Projeto. 

No ano de 1999, a John Deere aumentou novamente seus investimentos no Brasil 

adquirindo o controle total do capital da SLC – John Deere S.A. Em 2001, a marca mundial 

John Deere passou a ser utilizada nos equipamentos produzidos no Brasil. E a partir daí a 

edição da revista ficou totalmente a cargo da John Deere. 

A revista “O Sulco” passou por diversas alterações nesses treze anos de história. 

Inclusive vários jornalistas foram responsáveis por suas edições. A partir da edição Primavera 

2003, número 18, o jornalista responsável5 pela publicação é Odilon Guimarães 

permanecendo até hoje. A coordenação editorial a cargo de Zuleica Centeno foi transferida, 

no ano de 2007, para a jornalista Elisa Cortopassi de Azevedo, que antes era Coordenadora 

Operacional. 

O público-alvo da revista são agricultores, sejam eles clientes ou não e, todos aqueles 

que têm interesses ligados à terra, como exploradores de gado. Ela veicula, a partir de cada 

nova estação do ano, reportagens sobre temas da atualidade, novas culturas e técnicas 

agronômicas, novidades em termos de máquinas, etc. A sua tiragem está em 33 mil unidades 

por edição e a periodicidade é quadrimestral. “O Sulco”, atualmente contém 22 páginas e 

apresenta uma reportagem principal, cuja manchete predomina na capa, com quatro páginas 

internas. 

A estrutura editorial se baseia no momento da agricultura, ou de algum evento especial 

da empresa. As demais pautas são decididas em reuniões, que levam em consideração as 

épocas de plantio e colheita de determinadas culturas e o que os agricultores estão buscando 

                                                           
5 Informações obtidas através de entrevista por e-mail com Odilon Guimarães, Eliza de Azevedo e Zuleica 
Centeno. 
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ou precisando no momento. O plano editorial é feito ao final de cada ano e vai sendo adaptado 

ao longo do ano conforme as ocorrências. “A revista não busca e não pode ser regional”, 

afirma Elisa de Azevedo, tendo em vista que a empresa John Deere tem filiais em três cidades 

distintas do Brasil. 

O processo de produção, definição de pautas, redação de textos, escolha de fotos, 

revisão, impressão e distribuição está a cargo do setor de Marketing da empresa. Mas todos os 

demais departamentos, como recursos humanos e relações públicas colaboram de alguma 

maneira com informações para a composição do conteúdo da revista. 

A distribuição é feita por meio de uma base de dados, onde as pessoas podem se 

cadastrar através do site da empresa. Ela também é distribuída para a rede de concessionários 

John Deere que se encarrega de disseminar a revista para seus clientes, funcionários. Os 

funcionários das fábricas da empresa, espalhadas pelo Brasil, também recebem a revista. 

A revista brasileira contém dois encartes. Um deles chamado Pós-venda que tem o 

objetivo de oferecer aos clientes informações sobre as iniciativas da área de suporte ao cliente 

da John Deere e de seus concessionários. Os artigos trazem informações sobre novos produtos 

e sugestões para ajudar os clientes a obter a máxima produtividade de seus equipamentos e, ao 

mesmo tempo, controlar os custos da mecanização agrícola.  

O outro encarte chama-se Joãozinho e Derinha, que tem nas crianças o seu público-

alvo e traz, para elas, assuntos relacionados com a capa da revista e também conforme a 

estação do ano. Esses encartes não serão analisados na presente pesquisa, mas são pertinentes 

de mencionar porque estão vinculados com a revista que é o objeto de estudo. 
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6. METODOLOGIA E CORPUS DE PESQUISA  

 

A pesquisa trata de um estudo de caso intrínseco que, segundo Gil (2002), é aquele em 

que o caso constitui o próprio objeto da pesquisa. Ela será de natureza exploratória e 

descritiva. A análise final dos dados tem como predominância a natureza quantitativa. 

O estudo de caso é constituído de um único caso ou múltiplos. Aqui, pretende-se fazer 

uma análise de conteúdo da revista “O Sulco”, com exemplares do ano 113: Verão 2008 

número 29, Inverno 2008 número 31, Primavera 2008 número 32 e do ano 114: Outono 2009 

número 33. Essas revistas abrangem as estações do ano distintas. A edição Outono 2008 

número 30 não foi escolhida, porque a primeira edição da revista publicada em 2009 foi a 

Outono, e queríamos edições mais atualizadas possíveis com as estações do ano diferentes. 

Dessas revistas é analisado o conteúdo da capa e as reportagens principais, delimitando assim 

o corpus da pesquisa.  

Com o propósito de entender o modo como a realidade empresarial se transforma em 

realidade midiática, são descritos os temas da reportagem principal na revista, mapeados os 

aspectos gráficos da mesma como: colocação das chamadas e títulos nas páginas, são 

analisadas as temáticas e identificadas as estratégias de comunicação utilizadas para transpor 

o conteúdo empresarial em conteúdo midiático. 

 Para coletar os dados de um estudo de caso deve-se utilizar sempre mais de uma 

técnica (GIL, 2002, p. 140). Primeiramente utiliza-se a pesquisa bibliográfica. Segundo 

Marconi e Lakatos (1990) esse tipo de pesquisa abrange toda bibliografia já tornada pública 

em relação ao tema de estudo. Os livros constituem as fontes bibliográficas por excelência. 

Isso permite ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que 

aquela que poderia pesquisar diretamente (GIL, 2002, p.45). 

Após toda a pesquisa bibliográfica foi empregada uma entrevista estruturada com 

perguntas do tipo abertas para a coordenadora editorial da revista, Elisa Cortopassi de 

Azevedo6. A revista “O Sulco” é de responsabilidade do setor de Comunicação, ligado ao 

Departamento de Marketing Estratégico da empresa. Atualmente, têm-se pessoas deste 

departamento em Campinas – SP, Horizontina – RS e também na Argentina. Mas o ponto 

principal da revista está hoje em Campinas e São Paulo.  

                                                           
6 Veja a entrevista completa no anexo 10.2. Entrevista com Elisa Cortopassi de Azevedo (realizada em:29 de 
junho de 2009). 
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Devido a distância, a entrevista foi realizada por meio de e-mails. Segundo Marconi e 

Lakatos (1990) a entrevista é um procedimento utilizado na investigação social e serve para a 

coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de um problema social. Nesse 

tipo de entrevista e com essas perguntas o entrevistado responde livremente, usando 

linguagem própria e pode emitir opiniões. No caso, precisava-se de mais informações sobre a 

revista e seu processo de produção e edição.  

Por fim, emprega-se uma análise de conteúdo da revista que segundo Berelson (apud 

MARCONI; LAKATOS, 1990, p.114) é “uma técnica de pesquisa para a descrição objetiva, 

sistemática e quantitativa do conteúdo evidente da comunicação” 

Para Ander-Egg (apud MARCONI; LAKATOS, 1990, p. 114) é “a técnica mais 

difundida para investigar o conteúdo das comunicações de massas, mediante a classificação, 

em categorias, dos elementos da comunicação”. 

Esse conteúdo é analisado por meio de categorias sistemáticas, previamente 

determinadas, que levam a resultados quantitativos. Martins (2006) apresenta essa técnica 

como conveniente quando se deseja analisar e avaliar o conteúdo de qualquer forma de 

comunicação. Ele ainda expõe que a análise de conteúdo quase certamente fará parte do 

planejamento e desenvolvimento dos trabalhos de campo de um Estudo de Caso. Bardin (apud 

MARTINS, 2006, p. 33) descreve que “a análise de conteúdo oscila entre dois pólos do rigor 

da objetividade e da fecundidade da subjetividade”.  

A técnica da análise de conteúdo presta-se tanto aos fins exploratórios, ou seja, de 

descoberta, quanto aos de verificação, confirmando ou não, proposições e evidências de um 

Estudo de Caso (MARTINS, 2006, p. 34). 

Segundo Gil (1994), essa técnica se desenvolve em três fases. A primeira fase 

denomina-se pré-análise e é a fase de organização - escolha dos documentos, formulação de 

hipóteses e preparação do material para análise. Nessa fase deu-se a escolha da empresa John 

Deere para a pesquisa e o Estudo de Caso da revista “O Sulco” produzida pela mesma. 

A segunda fase é a exploração do material - administração sistemática das decisões 

tomadas na pré-análise. Envolve o recorte (escolha das unidades), a enumeração (escolha das 

regras de contagem) e a classificação (escolha de categorias). Aqui foram escolhidas as quatro 

edições distintas da revista, abrangendo todas as estações do ano e assuntos de capas diversos.  

Martins (2006) leva em conta nessa fase que se pode levantar categorias já testadas, ou 

construir categorias a partir das frequências e significados comuns das unidades de análise. As 



40 

 

categorias dessa pesquisa foram inspiradas na esquematização numeradas por Torquato do 

Rego (1987) em sua pesquisa com jornais, revistas e boletins informativos empresarias. Nessa 

análise verificaremos as seguintes categorias: temas, gênero das reportagens, títulos, 

subtítulos, box (presença ou ausência), intertítulo, quantidade de páginas, diagramação 

(espaços em branco, a dimensão, o tamanho, a ilustração e a apresentação da revista com as 

marcas das características físicas da publicação), fotos (tamanho e cor), proporção legenda, 

olho, fonte de toda reportagem e capa (tipo de foto e presença/ausência de chamadas).  

A última fase abrange o “tratamento dos dados e interpretações – geração de 

inferências sobre o texto como um todo e interpretações. Para um Estudo de Caso, as 

proposições (teses) poderão ser testadas a partir dos achados de uma Análise de Conteúdo” 

(MARTINS, 2006, p. 34). 

O autor ainda elenca os principais usos da Análise de Conteúdo que seriam: descrever 

tendências no contexto das comunicações; comparar mensagens, níveis e meios de 

comunicação; auditar conteúdos de comunicações e compará-los com padrões ou 

determinados objetivos; construir e aplicar padrões de comunicação; medir a clareza das 

mensagens; descobrir estilos de comunicação; identificar intenções, características e apelos de 

comunicadores e desvendar as ideologias dos dispositivos legais. 
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7. A INFORMAÇÃO EMPRESARIAL NA REALIDADE MIDIÁTICA 

 

 Após toda reflexão teórica e metodológica e para desvendarmos como a informação 

empresarial se transforma em realidade midiática, partimos para a análise, descrição e 

discussão das estratégias de comunicação da revista “O Sulco”. Aqui, o capítulo é dividido 

em dois subcapítulos.  

O primeiro aborda toda a descrição e explanações feitas a partir da análise de conteúdo 

organizada primeiramente em uma tabela completa7. Nesse subcapítulo a tabela foi dividida 

em pequenas outras, organizadas por categorias para facilitar a leitura e a descrição.  

No segundo subcapítulo, está a discussão das estratégias de comunicação utilizadas 

pela empresa John Deere nessa revista. Ali estão reunidas as considerações tiradas a partir da 

descrição e análise e também o que foi estudado no referencial teórico. 

 
7.1. O SULCO: ANÁLISE E DESCRIÇÃO 

 
TABELA A Análise e descrição dos temas 
 
Edição/ 
Reportagem 

Verão 2008 
Nº 29 

Inverno 2008 
Nº 31 

Primavera 2008 
Nº 32 

Outono 2009 
Nº 33 

Temas Avanço da 
produção de 
soja na 
América do 
Sul. 

Inauguração 
da nova 
fábrica da 
John Deere 
em 
Montenegro. 

Produção e 
expansão da cana-
de-açúcar. 

Os 50 anos da 
John Deere na 
América do 
Sul. 

 
 
 As temáticas das revistas do Verão 2008 e da Primavera 2008 são os produtos 

agrícolas. A primeira fala sobre a produção da soja na América do Sul e a segunda sobre a 

expansão da cana-de-açúcar, nada mais do que reportagens sobre fatos atuais desses produtos. 

O autor Torquato do Rego (1986) nos coloca que as notícias para a comunicação rural são os 

informes de primeira mão e que essas devem ocupar cerca de 30% da publicação rural. Nessas 

publicações elas contemplam essa porcentagem.  Para o jornalismo empresarial esses temas 

estão dentro da classificação feita também por Torquato do Rego (1987) que devem abordar 

tecnologia industrial e plantas e animais. 

                                                           
7 Veja tabela completa no anexo 10.2. 
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 “O Sulco” edição Inverno 2008 e Outono 2009 abordam temas relacionados 

diretamente com a empresa John Deere, como a inauguração da nova fábrica em Montenegro 

e os 50 anos da mesma na América do Sul.  Segundo a classificação geral do autor (1987) 

esses assuntos estão dentro do grupo das informações sobre a empresa e as temáticas dentro 

das matérias descendentes (cuja origem está na direção da empresa e visa atingir os 

funcionários e clientes).  

 A comunicação estratégica de uma empresa deve levar em conta, segundo Argenti 

(2006) três aspectos e o primeiro deles é a determinação dos objetivos de dada comunicação. 

No jornalismo empresarial, a comunicação na empresa objetiva modificar e adaptar o 

comportamento das pessoas, influenciar atitudes e preferências, encaminhar todas as ações 

com vistas à execução das metas programadas. A coordenadora editorial da revista “O Sulco”, 

Elisa Cortopassi de Azevedo8 diz que “o objetivo da revista não é divulgar informações da 

empresa, mas principalmente matérias ligadas à agricultura, pecuária, cultivo da terra, que 

sirvam de ajuda e que sejam do interesse dos agricultores”. No estudo empírico percebe-se 

que as revistas que abordam o cultivo de alimentos foram publicadas nas épocas de plantação 

e/ou colheita dos mesmos e isso visa enaltecer os produtos John Deere que são tratores, 

plantadeiras e colheitadeiras necessárias para o manejo dessas culturas. Desse modo, a revista 

contempla o objetivo pretendido, mostrando matérias sobre agricultura em geral, mas sem 

deixar de mostrar a importância dos produtos John Deere para o manejo dos mesmos. 

 Para os públicos externos, a comunicação empresarial objetiva fazer conhecer e 

promover uma empresa, com vistas à obtenção de atitudes favoráveis por parte desses 

públicos. O que pode ser visto nas duas outras edições que trazem assuntos diretos sobre a 

empresa.  

 

TABELA B Análise e descrição do gênero jornalístico e número de páginas 

Edição/ 
Reportagem 

Verão 2008 
Nº 29 

Inverno 2008 
Nº 31 

Primavera 2008 
Nº 32 

Outono 2009 
Nº 33 

Gênero Interpretativo. Interpretativo. Interpretativo. Interpretativo. 
Número de 
páginas 

Quatro 
páginas. 

Quatro. Quatro. Quatro. 

 

                                                           
8 Veja a entrevista completa no anexo 10.2. Entrevista com Elisa de Azevedo (realizada em:29 de junho de 
2009). 
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“O Sulco”, em suas reportagens de capa, traz o gênero interpretativo, com quatro 

páginas em todas as edições. Os assuntos são mais aprofundados do que se fossem notícias. 

Podemos perceber que a revista está inserida dentro das publicações empresariais quando 

Torquato do Rego (1987) explica que as revistas, dessa categoria, exercem com maior 

frequência o jornalismo interpretativo por evitar informações urgentes, imediatas; por 

apresentar, sobretudo, um conteúdo de interesse permanente e por seu grande número de 

páginas. A revista, também segundo o mesmo autor “é o veículo que oferece maior volume 

temático com relação a sua quantidade de páginas e, por sua natureza técnica e por seu 

conteúdo interpretativo, permite um esquema de difusão mais demorado” (REGO, 1987, p. 

44). E é o que ocorre com a revista “O Sulco” que tem sua edição quadrimestral e se baseia 

segundo as estações do ano. Segundo Odilon Guimarães9, também jornalista responsável pela 

revista esclarece que “fazer uma revista a cada estação do ano é uma meta que não 

conseguimos atingir ainda. (...) Mesmo assim consideramos a indicação das estações atraente 

e simpática, principalmente por se tratar de uma revista agrícola”.  

 

TABELA C Análise e descrição dos títulos 

Edição/ 
Reportagem 

Verão 2008 
Nº 29 

Inverno 2008 
Nº 31 

Primavera 2008 
Nº 32 

Outono 2009 
Nº 33 

Título “O continente 
da soja”. 
Título nominal. 

“Tecnologia 
para 
alimentar o 
mundo”. 
Título verbal. 

“Tecnologia para 
o avanço”. Título 
nominal. 

“Ligação 
Duradoura” 
Título 
nominal. 

 

Os títulos chamam a atenção do leitor, antecipando a informação considerada mais 

importante, interessante ou, ainda, mais recente sobre um episódio em andamento. Do ponto 

de vista lingüístico, porta uma idéia em princípio considerada a mais abrangente sobre o 

assunto tratado. O título é o elemento desencadeador do processo de compreensão das 

notícias, ativando e criando no leitor expectativas sobre o que está sendo relatado, 

provocando-o a prosseguir a leitura de determinada matéria. É o caso da edição do Inverno 

2008 onde o título da reportagem é verbal e explica “Tecnologia para alimentar o mundo”.  

Os títulos das reportagens das edições Verão 2008, Primavera 2008 e Outono 2009 são 

nominais e não antecipam o assunto em si, e podem ser chamados de tangenciais.  “Nem 

                                                           
9 Veja a entrevista na íntegra no anexo 10.3. Entrevista com Odilon Guimarães (realizada em: 02 de outubro de 
2009). 
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sempre o mais importante é o dado mais interessante. Há casos em que a titulação dribla a 

regra: é comum ver títulos com conteúdos de menor relevância. São chamados “títulos 

tangenciais”, onde os detalhes, às vezes, chamam mais atenção do que o fato em si” (TERZI, 

1992 apud FARIA, 2007)  

 

TABELA D Análise e descrição dos subtítulos e olho jornalístico 

Edição/ 
Reportagem 

Verão 2008  
Nº 29 

Inverno 2008 
Nº 31 

Primavera 2008 
Nº 32 

Outono 2009 
Nº 33 

Subtítulo Explicativo, 
tipo um 
pequeno lead. 
“Países sul-
americanos 
aumentam a 
área plantada 
e reforçam 
posição de 
maiores 
fornecedores 
mundiais da 
oleaginosa”. 

Explicativo, 
introduz o 
assunto da 
nova fábrica. 
“Com a nova 
fábrica de 
Montenegro, 
John Deere 
amplia linha de 
modelos de 
tratores e 
aumenta oferta 
de 
equipamentos 
para os 
agricultores”. 

Auxiliar, não 
explica sobre o 
assunto, mas 
auxilia o título. 
“Trabalho dos 
pesquisadores 
sustentou a 
expansão dos 
canaviais e 
ganha agora 
novos caminhos”. 

Explicativo, 
introduz o 
tema que o 
título não 
deixa claro. 
“Há 50 anos, 
com a fábrica 
da Argentina, 
a John Deere 
passou a 
produzir 
equipamentos 
de tecnologia 
avançada 
para a 
agricultura 
sul-
americana.” 

Olho Ausente em 
toda 
reportagem. 

Ausente. Ausente. Ausente. 

 

Os subtítulos são colocados logo abaixo dos títulos. Sua função é complementar a 

informação do título, antecipando ao leitor dados que serão postos no lide e no corpo da 

reportagem (FARIA, 2007, p. 12), bem como aparece na edição Primavera 2008. Já nas outras 

edições ele mais parece com o olho que tem as mesmas funções e apresentação do subtítulo, 

embora seja um pouco mais extenso, sendo posto em mais de uma linha. “O Sulco”, Verão 

2008, traz na reportagem um subtítulo explicativo, funcionando como um pequeno lead. Na 

revista do Inverno 2008 e Outono 2009 os subtítulos também são explicativos, nessa edição 

ele introduz o tema que o título não deixa claro e naquela introduz o assunto geral da matéria.  
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 Muitas vezes, o subtítulo pode ser confundido com o olho jornalístico. Em sua 

conceituação por Maria Ribeiro, no Glossário de Jornalismo, o olho jornalístico é uma frase 

destacada sob o título ou no conjunto da página. Embora seja escrito em mais de uma linha, 

aqui se confunde com o subtítulo, ele tem a função de destacar algo no meio da reportagem e 

isso levamos em consideração. Então, nas revistas pesquisadas se tem a ausência do olho em 

todas as reportagens de todas as edições analisadas. 

 

TABELA E Análise e descrição dos intertítulos 

Edição/ 
Reportagem 

Verão 2008 
Nº 29 

Inverno 2008 
Nº 31 

Primavera 2008 
Nº 32 

Outono 2009 
Nº 33 

Intertítulo Contêm dois. 
“Quadro 
otimista”(p.7) 
e “Carro-
chefe”(p.8). 
Estão inseridos 
no meio do 
texto na 
primeira linha 
do parágrafo e 
só se destacam 
pelo negrito. 

Contém um. 
“Treinamento 
e segurança” 
(p.8) Inserido 
no começo do 
parágrafo com 
o destaque do 
negrito. 

Contém um. 
“Rumo ao 
transgênico” 
(p.8). Idem. 
Nessa 
reportagem tem 
uma matéria 
secundária 
falando de cana 
e continua no 
texto.Tem um 
título pequeno. 
 

Contêm quatro.  
“Pioneiro de 
vida longa” (p. 
6), 
“Especialização 
em motores” 
(p.7), 
“Fornecedora 
mundial” (p.8) 
e “Força da 
equipe” (p.9). 
Idem. 

 

O intertítulo, também chamado entretítulo, é um subtítulo colocado a certa altura da 

reportagem, como forma de arejar o texto e antecipar alguma informação relevante que está 

posta em seguida. “Costuma ser sucinto, não raro reduzido a uma só palavra” (FARIA, 2007, 

p. 12). Em todas as reportagens da revista estão presentes os intertítulos. As reportagens das 

edições Verão 2008 e Inverno 2008 contêm dois intertítulos de duas palavras cada uma delas. 

Eles estão inseridos no meio do texto e só se destacam pelo uso do negrito. A edição da 

Primavera 2008 contém três intertítulos com somente duas palavras cada um. Nessa 

reportagem há uma peculiaridade, há uma matéria secundária na continuidade do texto com 

um pequeno título na mesma coluna. Já a edição de Outono 2009 contém o maior número de 

intertítulos, quatro. Há um em cada página da reportagem, eles contêm em média duas 

palavras e também só se destacam pelo uso do negrito. 

 



46 

 

TABELA F Análise e descrição do box jornalístico 

Edição/ 
Reportagem 

Verão 2008 
Nº 29 

Inverno 2008 
Nº 31 

Primavera 2008 
Nº 32 

Outono 2009 
Nº 33 

Box Contêm 
dois. 
1- 
Explicativo 
sobre a 
tecnologia 
no campo.  
2- Outro 
sobre o 
biocombustí
vel. 

Contêm duas 
caixas de texto 
que são grandes 
e se destacam 
da reportagem. 
Trazem novos 
assuntos.  
1- Um sobre o 
meio ambiente 
e a nova 
fábrica. 
2- Outro sobre 
os modelos de 
tratores. 

Contêm dois. 
1- Um ocupa 2/3 
da página 7. Bem 
chamativo e fala 
sobre a origem da 
cana. 
2- O outro 
também tem o 
mesmo destaque 
na última página 
e fala sobre as 
usinas de açúcar e 
álcool. 

Contêm três. 
1-Um na p.7 
que ocupa 2 
colunas e tem 
dois parágrafos 
de texto e uma 
foto. 
2- Segundo na 
p.8 ocupa 2 
colunas e tem 
dois parágrafos 
de texto e uma 
foto 3X4. 
3- Terceiro 
ocupa 2 
colunas e tem 3 
parágrafos de 
texto e 2 fotos. 

 

O Box, do inglês caixa, tido aqui também como caixa de texto é um “recurso editorial 

que se reveste de forma gráfica própria. Um texto que aparece na página entre fios, sempre em 

associação íntima com outro texto, mais longo” (RIBEIRO, online, S/D). Pode destacar algum 

aspecto, personagem(ns) ou comentário referente ao texto principal ou ao(s) texto(s) 

coordenado(s), podendo conter um aspecto pitoresco da notícia, um conjunto de declarações 

sobre o fato abordado, uma entrevista com um dos personagens, um histórico ou a opinião do 

veículo midiático sobre o assunto. 

 Em todas as reportagens as caixas de texto se destacam muito porque são colocados 

fundos de outras cores em cada edição. Dentro do box há outro título, enfatizando-se tratar de 

outro assunto, mas relacionado com a temática geral da matéria. 

A reportagem da edição Verão 2008 contém duas caixas de texto. Uma é explicativa 

sobre a tecnologia da soja em outros países e traz como título “Tecnologia além das 

fronteiras”, e a outra destaca uma particularidade do produto e tem como título “Valorização 

afeta biocombustível”.  

A edição Inverno 2008 também contém duas caixas de texto, que trazem novos 

assuntos sobre a fábrica de Montenegro. A primeira fala sobre o meio ambiente e os cuidados 
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que foram tomados na construção da fábrica e tem como título “Ambiente bem tratado desde 

o primeiro passo”, a outra aborda os modelos de tratores que são agora fabricados no Brasil 

com o título: “Modelos de alta potência agora feitos no Brasil”.  

A reportagem da edição Primavera 2008 contêm duas caixas de texto, sendo a primeira 

já na segunda página como nas reportagens do Verão 2008 e Outono 2009. Esse box conta 

sobre a origem da cana e tem como título “Tudo começa no nordeste”. O segundo box dessa 

reportagem está na última página e traz uma nova perspectiva com relação à cana-de-açúcar 

no Rio Grande do Sul com o título: “Sul quer mais canaviais”.  

A edição do Outono 2009 contém três caixas de texto. A primeira, na segunda página, 

comenta sobre a festa dos 50 anos de produção da John Deere na América do Sul. Destaca os 

dirigentes e o presidente mundial da empresa, traz o título “Continente reunido para a 

comemoração”. A segunda caixa de texto, na terceira página, ressalta a história de um 

trabalhador com 45 anos dedicados à empresa, tem como título: “Uma vida na fábrica”. O 

terceiro box também traz uma história de vida, só que de uma família dona de uma 

concessionária John Deere oficializada em 1958 na Argentina, o título é “Parceria através 

das gerações”. No estudo empírico pode-se notar que as caixas de texto alcançaram suas 

funções. Em cada reportagem elas auxiliaram de uma maneira diferente, dando detalhes, 

aprofundando temáticas relacionadas, trazendo histórias de vidas e peculiaridades. 

Enriquecendo sempre com assuntos correlatos a reportagem principal. 

 

TABELA G Análise e descrição da diagramação e formato 

Edição/ 
Reportagem 

Verão 2008 
Nº 29 

Inverno 2008 
Nº 31 

Primavera 2008 
Nº 32 

Outono 2009 
Nº 33 

Diagramação 
 

É diagramada 
em três colunas 
de texto e 4 
parágrafos de 
texto. 

Diagramação 
em três 
colunas e 4 
parágrafos de 
texto. 

Diagramação em 
três colunas e 4 
parágrafos de 
texto. 

Diagramação 
em 3 colunas e 
4 parágrafos 
de texto. 

Formato 
(altura X 
largura) 

27,5 X 20,5 cm 27,5 X 20,5 
cm 

27,5 X 20,5 cm 27,5 X 20,5 
cm 

  

A diagramação da revista “O Sulco” é feita em três colunas de texto na vertical e 

contém em média quatro parágrafos grandes. O formato é exatamente 27,5 cm de altura por 

20,5 cm de largura, o que corresponde mais ou menos o formato da revista Veja, da Editora 
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Abril. Torquato do Rego (1987), em sua pesquisa com veículos empresariais, faz uma 

aproximação e agrupa as revistas no formato 28 cm X 21 cm o que resulta na maioria da 

preferência com um total de 64,5% (60 das 94 revistas pesquisadas). Isso nos mostra que a 

revista “O Sulco” também está dentro do parâmetro da maioria das revistas empresariais. 

Evidenciando, segundo o autor, que o menor formato da revista, oferece melhores condições 

para manuseio e maior facilidade de leitura com relação aos jornais empresariais. 

 

TABELA H Análise e descrição das fotos 

Edição/ 
Reportagem 

Verão 2008 
Nº 29 

Inverno 2008 
Nº 31 

Primavera 2008 
Nº 32 

Outono 2009 
Nº 33 

Fotos 
 

1- Ilustração da 
América do Sul 
com gráficos 
ilustrando a 
produção de soja 
do Brasil, 
Argentina, 
Paraguai, 
Uruguai e 
Bolívia. 
(Classificação: 5) 
 
2- Foto de 
plantação de soja 
com 
colheitadeiras 
John Deere.(7) 
 
3- Navios 
carregados com 
soja. (2) 
 
4- Navio sendo 
carregado com 
soja. (3) 
 
5- Foto do 
detalhe da soja. 
(8) 
 
6- Foto de um 
caminhão 
carregado com a 
planta. (6) 

1- Foto interna 
da fábrica na 
parte da 
produção de 
tratores.(2) 
 
2- Foto de 
autoridades na 
solenidade de 
inauguração. 
(1) 
 
3- Ilustração 
da América do 
Sul indicando 
a localização 
de 
Montenegro. 
(5) 
 
4- Foto de um 
funcionário 
montando um 
trator. (3) 
 
5- Foto de um 
funcionário da 
área de solda. 
(3) 
 
6- Foto de um 
trator na área 
de pintura. (3) 
 

1- Foto da 
lavoura de cana. 
(4) 
 
2- Foto da estufa 
com floração de 
canas. 
(4) 
 
3- Foto interna 
de um 
laboratório de 
biotecnologia 
com brotos de 
cana. (1) 
 
4- Gráfico da 
produção, área e 
produtividade da 
cana desde 1975. 
(5) 
 
5- Pequena foto 
com um pedaço 
de cana em 
detalhe no meio 
do texto. (8) 
 
6- Ilustração do 
mapa do Brasil 
com as fábricas 
de energia 
(açúcar e álcool). 
(5) 

1- Foto da 
Fábrica na 
Argentina sendo 
construída em 
1958. (6) 
 
2-Trabalhador na 
fábrica. (3) 
 
3- Foto pequena 
da linha de 
montagem nos 
anos 60. (3) 
 
4- Foto no box1 
dos dirigentes da 
John Deere na 
América do Sul. 
(1) 
 
5- Foto grande 
de tratores 
argentinos 
antigos. (2) 
 
6- Foto pequena 
dos motores que 
são exportados 
hoje. (3) 
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7-Foto de um 
frentista de um 
posto de gasolina 
com detalhe para 
a bomba de 
combustível. (3) 
   

7- Foto da 
linha de 
montagem. (2) 
 
8- Foto de 
campo de um 
trator. (7) 
 

7- Foto de um 
teste com 
colheitadeira de 
cana John Deere. 
(3) 

7- Foto 3X4 de 
um funcionário 
argentino. (1) 
 
8- Duas fotos 
montagens da 
família Ratto que 
vende John 
Deere desde os 
anos 70. (3) 

  

Com relação às fotos e ilustrações de “O Sulco” a primeira observação importante, 

pois em todas as suas edições há uma média de sete fotos por reportagem. Esse grande 

número é relevante se relacionarmos com o texto. Torquato do Rego (1987, p. 187) evidencia 

essa predominância nas fotos devido ao maior espaço de que dispõem as revistas e às suas 

características supostamente menos informativas e mais interpretativas, o que favorece maior 

uso de ilustrações.  

 Utilizando a classificação do autor citada no capítulo Jornalismo Empresarial desta 

monografia, temos seis tipos de ilustrações que podem aparecer nesse tipo de veículo. São 

eles: (1) Homem; (2) Máquinas e equipamentos; (3) Homens / Máquinas e equipamentos; (4) 

Paisagens, obras de arte; (5) Organograma, gráficos, fluxogramas, mapas, quadros e desenhos 

e (6) Outros. No entanto, neste trabalho, observou-se que existem outros grupos possíveis 

para a classificação de ilustrações, já que são recorrentes na revista estudada. O texto de 

referência de Torquato do Rego trata sobre jornalismo empresarial, suas teorias e regras e, 

essa pesquisa tem como corpus uma revista empresarial rural. A partir disso, teve de ser feita 

uma adaptação incluindo mais duas categorias: (7) que agrupa paisagem e máquinas e (8) que 

agrupa somente o produto agrícola. 

 Nas revistas “O Sulco” analisadas pode-se observar que: há quatro fotos da 

classificação (1) Homens; quatro fotos da classificação (2) Máquinas e equipamentos; dez 

fotos da classificação (3) Homens/ Máquinas e equipamentos; duas fotos da classificação (4) 

Paisagens e obras de artes; quatro fotos da classificação (5) Organograma, gráficos, 

fluxogramas, mapas, quadros e desenhos; duas fotos da classificação (6)Outros; duas da 

classificação (7) Paisagem e máquina e duas da (8) Produto Agrícola. 

Ao analisarmos a distribuição das fotos pelo tipo utilizados para a classificação 

notamos a grande vantagem que o item (3) Homens/ Máquinas e equipamento tem em relação 

aos outros itens. O resultado evidenciado é a humanização das fotos, porque sem o homem, a 
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máquina não tem função alguma e sem cliente, a empresa não lucra. Além de que a revista é 

focalizada para clientes e pessoas que são ligados à terra de modo geral. Considerando que 

esse público utiliza os produtos vendidos pela John Deere podemos concluir que a estratégia 

então, é também um apelo de venda. Embora não seja focada apenas para os clientes, em 

todas as fotos que aparecem lavouras ou plantações, as máquinas utilizadas são da John 

Deere.  

Constatamos também o empate em três categorias de classificação das fotos, na 

categoria (1) Homens, (2) Máquinas e equipamento e na categoria (5) Organograma, gráficos, 

fluxogramas, mapas, quadros e desenhos. Esse empate nos mostra também o mesmo cuidado 

em mostrar de forma equilibrada a categoria “homens” sem esquecer-se do produto da 

empresa. As ilustrações servem para elucidar melhor o texto, garantindo seu entendimento 

total. As outras três categorias restantes também tiveram um empate com duas fotos cada 

uma. Elas se relacionam entre si porque o grupo “outros” segundo Torquato do Rego (1987, 

p.187) seriam animais, plantas, produtos. Essa última classificação do autor não foi suficiente 

para abarcar todos os tipos de fotos existentes na revista “O Sulco”. Tiveram de ser colocadas 

mais duas categorias nessa pesquisa, a categoria “(7) paisagem e máquina” e “(8) produto 

agrícola”, porque foi observado a repetição de fotos com estes dois temas. 
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TABELA I Análise e descrição da proporção da foto em relação ao texto e às páginas 

Edição/ 
Reportagem 

Verão 2008 
Nº 29 

Inverno 2008 
Nº 31 

Primavera 2008 
Nº 32 

Outono 2009 
Nº 33 

Proporção 
da foto em 
relação ao 
texto e às 
páginas 

1- Proporção de 
duas colunas de 
texto e 6 
parágrafos (+- 
17 linhas de 
texto). (p.6) 
 
2- Ocupa duas 
colunas de 
texto e  2 
parágrafos. 
(p.7) 
 
3- Ocupa as 
duas colunas de 
texto e 2 
parágrafos. 
(p.8) 
 
4- Ocupa as 
uma coluna de 
texto e 1 
parágrafo. (p.8) 
 
5- Ocupa 1 
coluna no meio 
do texto e 1 
parágrafo.(p.8) 
6- Duas 
colunas e 2 
parágrafos. 
(p.9) 
 
7- Uma coluna 
e 13 linhas. 
(p.9) 

1- Ocupa ½ 
página. Três 
colunas e 9 
parágrafos. (p.6) 
2- Ocupa uma 
coluna no canto 
direito e 1 
parágrafo. (p.6) 
 
3- Ocupa uma 
coluna e 1 
parágrafo. (p.7) 
 
4- Duas colunas 
e 2 
parágrafos.(p.7) 
 
5- Duas colunas 
e 2 parágrafos. 
(p.7) 
 
6- Duas colunas 
e 2 parágrafos. 
(p.8) 
 
7- Duas colunas 
e 2 parágrafo. 
(p.9) 
8- ½ coluna e 14 
linhas. (p.9) 

1- Ocupa 2 
colunas e 2/3 da 
página (+- 6 
parágrafos). (p.6) 
 
2- Duas colunas e 
2 parágrafos. 
(p.7) 
 
3- Uma coluna, 1 
parágrafo e 8 
linhas. (p.8) 
 
4- Uma coluna e 
12 linhas.(p.8) 
 
5- ½ coluna e 6 
linhas. (p.9) 
 
6- Duas colunas e 
2 parágrafos. 
(p.9) 
 
7- Duas colunas e 
12 linhas. (p.9) 
  

1- Ocupa as 3 
colunas e 1 ½  
parágrafo de texto. 
(p.6) 
 
2- Ocupa as 3 
colunas e 1 ½ 
parágrafo de texto. 
(p.6) 
 
3- Ocupa 1 coluna 
e 1 parágrafo de 
texto. (p.7) 
 
4- Ocupa 2 
colunas e 2 
parágrafos. (p.7) 
 
5- Ocupa 2 
colunas e 2 
parágrafos. (p.8) 
 
6- Ocupa 1 
colunas e 2 
parágrafos. (p.8) 
 
7- Foto 3X4. (p.8) 
 
8- 1 coluna e 2 
parágrafos de 
texto. (p.9) 

 

Com relação ao número de fotos total por página das quatro reportagens, a página 8 é a 

que contém o maior número, considerando-se as quatro reportagens somadas. Ela é a 

penúltima página das reportagens e tem no total nove fotos nas quatro edições da revista. 

Após vem a última página, a 9, que tem no total oito fotos. Em seguida a página 7 com sete 

fotos no total e a página 6 com seis fotos no total. A partir da análise feita da proporção das 
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fotos com relação às páginas, podemos notar que há mais fotos na penúltima página. Isso 

evidencia uma espécie de fuga do cansaço da leitura do texto sendo aliviada por uma maior 

quantidade de fotos. 

           Mas não há essa regularidade se olharmos as edições das revistas separadamente. As 

edições Verão 2008 e Outono 2009 correspondem ao resultado chegado anteriormente onde a 

maior quantidade de fotos está na penúltima página da reportagem. Já a edição Inverno 2008 

traz o maior número de fotos na página 7 e a edição Primavera 2008 na última página, a 

página 9.   

            A proporção das fotos com relação ao texto foi feita da seguinte maneira: contagem 

das colunas e linhas e depois o somatório, foi feita uma aproximação de quantas páginas 

ocupavam todas as fotos de uma reportagem se fossem juntas. O total de colunas de uma 

reportagem é 12 e a média de parágrafos com texto é de 22, uma coluna pode conter em 

média quatro parágrafos, então o total de parágrafos com texto que a reportagem pode ter, se 

tirarmos todas as fotos, é de 48.  

A edição Verão 2008 tem 14 parágrafos e 13 linhas ocupados por fotos. Isso resulta 

em 3,5 colunas inteiras com fotos, aproximadamente, uma página e mais metade de uma 

coluna. A edição Inverno 2008 tem 19 parágrafos e 14 linhas aproximadamente 4,75 colunas 

inteiras, resultando uma página e mais duas colunas de fotos. A edição Primavera 2008 

contém 11 parágrafos e 38 linhas, aproximando 13 parágrafos o que resulta em 3,25 colunas 

inteiras, que correspondem a uma página aproximadamente contendo fotos. A edição Outono 

2009 tem 12 parágrafos ocupados por fotos o que gera uma página de fotos. 

 

TABELA J Análise e descrição das legendas 

Edição/ 
Reportagem 

Verão 2008 
Nº 29 

Inverno 2008 
Nº 31 

Primavera 2008 
Nº 32 

Outono 2009 
Nº 33 

Legenda Presente 
somente nas 
fotos 3, 4 e 5. 

Ausente 
somente na 
fotos 1. 

 

Presente em 
todas as fotos. 

Ausente 
somente na 
foto 5. 

  

As legendas são uma peculiaridade das reportagens. Elas não têm constância de 

aparecimento nas fotos, em algumas edições são mais presentes e em outras mais ausentes. As 

legendas abrem sempre com um triângulo apontando para a localização da foto a que se 

refere. Segundo Osires Gianetti Júnior, responsável pela parte gráfica da revista, “sempre tem 
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uma linha de 0,5 pt na horizontal para separar a legenda do texto da matéria. Essa linha tem o 

tamanho da largura usada pela legenda, mas nunca é menor que uma coluna. Está sempre a 

uma entrelinha de distância da legenda”. 

Na revista do Verão 2008 ela aparece em três das oito fotos que são na: 3, 4 e 5. Já a 

edição seguinte do Inverno 2008 ela está ausente em somente na foto 1. Esta foto tem o título 

escrito em cima, então, já é uma referência inferindo uma legenda e o subtítulo igualmente 

está localizado logo abaixo. A edição Primavera 2008 segue a mesma linha dessa edição onde 

há legenda em todas as fotos. E na edição Outono 2009 a legenda está ausente somente na 

foto 5 que ilustra o box explicativo. Assim temos legendas na maior parte das fotos da revista 

o que colabora na compreensão do texto imagético. 

 

TABELA K Análise e descrição da predominância das cores 

Edição/ 
Reportagem 

Verão 2008 
Nº 29 

Inverno 2008 
Nº 31 

Primavera 2008 
Nº 32 

Outono 2009 
Nº 33 

Predominância 
de cor 

Laranja, 
vermelho e 
amarelo claro. 

Verde, 
amarelo e 
branco. 

Tons de verde, 
bege e marrom 
escuro. 

Marrom, 
branco e preto. 

 

Além das fotos, outro elemento morfológico de análise das revistas é a predominância 

das cores em cada reportagem. Justo Villafañe em seu livro Introducción a la teoria de la 

imagem  nos propõe duas conceitualizações básicas10. Uma mais objetiva onde a cor seria 

uma forma visível de energia luminosa, o que constitui um dos atributos de definição dos 

objetos o que é o resultado da excitação das células fotorreceptoras da retina. E a outra mais 

subjetiva onde a cor é relacionada com a experiência do observador: suas qualidades térmicas; 

seu dinamismo, que produz sensações cromáticas de avanço ou retrocesso; certas 

propriedades sinestésicas das cores, que se associam a determinados sons, etc. Aqui não 

iremos a fundo nessa busca de significação das cores e sim tentaremos chegar a conclusões 

mais generalizadas com relação às mesmas.   

Mas antes analisemos o conceito trazido por Kandinsky (apud Villafañe, 2000). Ele 

atribui às cores qualidades térmicas, sendo que, desde o amarelo até o azul, a tendência é de 

que o amarelo represente maior calor e o azul menor calor ou frio, estando o verde no meio, 

em sinal de equilíbrio térmico. O autor ainda coloca que as cores quentes produzem uma 

                                                           
10 Tradução livre feita pela autora. 
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sensação de deslocamento da imagem até o observador e as cores frias parecem que se 

distanciam do mesmo. 

Na edição da revista “O Sulco” do Verão 2008 podemos perceber a predominância das 

cores laranja, vermelha e amarela clara, sendo que duas delas são cores primárias e o laranja, 

uma cor que mescla o vermelho com o amarelo. Tanto na fonte dos títulos, no fundo das 

caixas de texto, quanto nas fotos há o predomínio dessas três cores. Observando esses tons 

podemos inferir que eles estão relacionados com o assunto que é a produção de soja, um 

produto de cor amarelada e que alguns chamam de “ouro agrícola” quando está prestes a ser 

colhida. Pode-se concluir, também, que essa reportagem nos traz uma sensação de calor e que 

nos aproxima do assunto, pois nos dá boas notícias com relação a produção de soja na 

América do Sul. 

 Já na edição de Inverno 2008 as cores que predominam são verde, amarela e branca. 

Quanto à sensação térmica que essas cores representam, poderíamos inferir mais para o calor 

do que para o frio, já que o amarelo é quente e o verde é o equilíbrio. Kandinsky (apud 

Villafañe, 2000) também relaciona as cores com o claro e o escuro que vêm determinados 

pela tendência da cor branca ou preta. O efeito plástico que produz a claridade ou a escuridão 

é uma multiplicação das propriedades anteriores. A sensação de aproximação de uma cor 

quente se incrementa com a claridade e a sensação de afastamento de uma cor fria pode ser 

total quando se é escuro.  Essa reportagem que fala da nova fábrica de empresa em 

Montenegro nos dá uma sensação de claridade e aquecimento, uma renovação das 

tecnologias, uma nova oportunidade de emprego e renda. 

 Outro ponto que podemos inferir da análise dessa reportagem quanto às cores é que 

elas também representam a cor da logomarca11 da empresa e seus produtos.  Assim, essa 

reportagem está difundindo sua marca e desenvolvendo nos leitores a noção de identidade da 

empresa trazida pelas cores do seu logo nas cores dos títulos, nos fundos das caixas de texto, e 

na predominância dessas nas fotos. Segundo Argenti (2006) a identidade de uma empresa é a 

manifestação visual de sua realidade, conforme transmitida através de sua logomarca, 

produtos, entre outros que possam ser exibidos, criados pela organização e comunicados a 

uma grande variedade de públicos. E com as cores dessa reportagem da edição de Inverno 

2008 pode-se perceber a intencionalidade de se retratar a empresa John Deere sem mencionar 

                                                           
11 Veja histórico da logomarca John Deere no site: 
http://www.deere.com/en_US/compinfo/history/trademark.html 
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a todo o momento o nome da empresa. Como dito anteriormente, para consolidar uma 

identidade e imagem empresarial é preciso, antes de tudo, a difusão de sua marca. É neste 

quesito que esta edição da revista “O Sulco” se encaixa. 

  Na reportagem da edição Primavera 2008 os tons predominantes são os do verde, bege 

e marrom escuro. Se observarmos atentamente, a predominância é dos tons de verde que se 

relacionam com o produto agrícola mencionado na reportagem, cana-de-açúcar. O bege é 

utilizado para destacar o box do restante do texto. E o marrom-escuro para grifar os títulos. 

 A edição Outono 2009 traz em sua reportagem as cores marrom, branco e preto como 

predominantes. O assunto é a comemoração dos 50 anos da John Deere na América do Sul o 

que acarreta nas cores que trazem lembranças como o preto e branco das fotos. O fundo das 

caixas de texto é colorido em marrom com a fonte de cor branca destaca ainda mais esse tom 

de presente e passado mesclando o claro com o escuro. Excepcionalmente, essa reportagem 

tem em todo seu cabeçalho uma linha estreita na cor verde, nas quatro páginas. Pode-se inferir 

que seja uma linha do tempo da John Deere durante esses 50 anos e enquanto se desdobra a 

“história” da reportagem. Esses tons, também nos remetem aos significados de seriedade, 

responsabilidade e segurança, que a empresa passa para os clientes há mais de 50 anos. 
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TABELA L Análise e descrição das fontes 

Edição/ 
Reportagem 

Verão 2008 
Nº 29 

Inverno 2008 
Nº 31 

Primavera 2008 
Nº 32 

Outono 2009 
Nº 33 

Fonte  Texto da 
reportagem e 
do box: 
Mesma fonte 
e cor.  
 
Legendas: 
Fonte 
diferente dos 
textos com 
negrito.  
 
Título da 
reportagem e 
box: Outra 
fonte e cor no 
título da 
reportagem e 
nos títulos das 
caixas de 
texto que 
estão em 
caixa alta.  
 
 
 
 
Subtítulo: 
Mesma fonte 
do texto da 
reportagem 
grifado em 
itálico. 

Texto da 
reportagem e 
do box: 
Mesma fonte e 
cor.  
 
Legendas: 
Fonte 
diferente dos 
textos com 
negrito.  
 
Título da 
reportagem e 
box: Outra 
fonte no título 
da reportagem, 
que está em 
caixa alta, e, 
nos títulos das 
caixas de texto 
que não estão 
em caixa alta. 
Porém tem a 
mesma cor do 
título da 
reportagem. 
 
Subtítulo: 
mesma fonte 
da reportagem 
grifada em 
itálico. 

Texto da 
reportagem e do 
box: Mesma 
fonte e cor.  
 
Legendas: Fonte 
diferente dos 
textos com 
negrito.  
 
 
 
Título da 
reportagem e 
box: 
Fonte diferente 
da do texto. Mas 
a cor é a mesma 
e estão em caixa 
alta.  
 
Subtítulo: 
Mesma fonte do 
texto da 
reportagem 
grifado em 
itálico. 
 
O título da sub-
reportagem é 
grifado em 
negrito e com 
tamanho maior 
que os 
intertítulos. 

Texto da 
reportagem e 
do box: 
Mesma fonte, 
mas cor 
diferente.  
 
Legendas: 
Fonte diferente 
dos textos com 
negrito.  
 
Título da 
reportagem e 
box: Outra 
fonte no título 
da reportagem, 
que está em 
caixa alta, e, 
nos títulos das 
caixas de texto 
que não estão 
em caixa alta. 
Também tem 
cores 
diferentes. 
 
Subtítulo: 
mesma fonte 
da reportagem 
grifada em 
itálico. 
 

 

As fontes ou tipo de letras usadas nas revistas ou veículos jornalísticos são geralmente 

serifadas. Chamamos de serifa os detalhes que encontramos nas extremidades das letras. A 

mais famosa fonte é conhecida como “Times” e é essa que utilizamos em todo esse texto. As 

fontes serifadas passam uma sensação de solidez, de verossimilhança. Dependendo da forma, 

da fonte e da serifa, conseguimos também uma sensação de elegância e tradição. Nas 
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reportagens analisadas, o texto de todas as edições é escrito com fonte serifada da Família 

Palatino [Palatino Linotype cp 12].  

Nas edições Verão 2008, Inverno 2008 e Primavera 2008 o título da reportagem e os 

títulos das caixas de texto são escritos com fontes sem serifa. A fonte sem serifa é mais crua, 

mais simples. Sua principal característica é a facilidade e rapidez de leitura: a falta de serifas 

ou rebuscamentos tornam-na bem simples e eficiente. 

Segundo Osires Gianetti Júnior12, responsável pela parte gráfica da revista brasileira, 

“os títulos das matérias a partir de 2004 ficaram livres13. Não recebemos critério de escolha, 

então a opção considera, estilo de letra está em ‘conformidade’ com o assunto. Quando o 

assunto se refere mais a tradição, preferimos as serifadas. Geralmente são bolds [negrito].”  

As caixas de texto, segundo Osires, seguem o padrão do texto e do título da matéria. 

“O título do box não deve passar de 30 pt, mas pode ser menor em função da necessidade. A 

entrelinha do título acomoda o corpo escolhido ao grid line que é 12 pt.” 

Com relação a fontes maiúsculas ou minúsculas na reportagem Verão 2008 e 

Primavera 2008 os títulos estão todos em caixa alta, exceto no título da sub-reportagem da 

edição Primavera. Na edição Inverno 2008 o título principal está em caixa alta e os demais 

títulos das caixas de texto (box) estão só com a primeira letra maiúscula.  

Já na edição de Outono 2009 os títulos e texto são escritos com fontes serifadas. O 

título principal está escrito em caixa alta e os títulos das caixas de texto (box) só com a 

primeira letra em maiúscula.  

Todos os subtítulos das reportagens são escritos com a mesma fonte do texto, com 

tamanho um pouco maior e grifado em itálico [Palatino italic cp 14]. Em todas as capas 

são utilizadas fontes sem serifas, tanto no título da revista “O Sulco”, como na chamada 

principal e chamadas secundárias.  

As legendas têm a fonte da família Helvética [Helvetica Neue Condense cp 9]. É diferente da 

fonte do texto, é sem serifa e estão grifadas com negrito. Os créditos das fotos utilizam a fonte 

da família Helvética [HELVÉTICA NEUE LIGHT, cp 5/6] todas em caixa alta. 

Pode-se observar então que há nos textos das reportagens um cuidado maior com a 

seriedade a ser passada através das fontes serifadas, que são mais usadas em textos impressos. 

                                                           
12 Informações obtidas por e-mail com Osires Gianetti Júnior, responsável pela parte gráfica da revista. 
 
13 O projeto gráfico da revista O Sulco foi criado nos Estados Unidos, inclusive as fontes. A versão brasileira foi 
editada conforme essa revista citadas por Osires Gianetti Júnior. 
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Nos títulos e subtítulos, como são para a leitura rápida e devem ter uma fácil compreensão, 

foram utilizadas, em sua maioria, fontes sem serifa que são mais utilizadas em textos rápidos 

e na internet. Percebe-se, com isso, que há uma boa legibilidade nos textos e fácil 

compreensão nos títulos. 

 

TABELA M Análise e descrição das fotos das capas  

Edição/ Capa Verão 2008 
Nº 29 

Inverno 2008 
Nº 31 

Primavera 2008 
Nº 32 

Outono 2009 
Nº 33 

Tipo de foto  Foto com grãos 
de soja 
formando a 
América do 
Sul e toma o 
espaço de toda 
capa. 

Foto de uma 
maquete da 
empresa em 
Montenegro, 
tomando todo 
o espaço da 
capa. Além de 
uma foto 
secundária de 
um trator real 
no canto 
esquerdo da 
página. 

Foto de um balão 
volumétrico de 
laboratório com 
um canavial 
dentro e a mão 
de uma pessoa 
segurando. A 
foto toma o 
espaço de toda a 
capa. 

Foto principal 
em preto e 
branco de um 
trator na 
lavoura e 
pessoas 
assistindo. 
Ocupa a 
metade da 
capa. 
Fotos 
secundárias 
soltas. Uma 
em PB de um 
trator antigo e 
outra foto 
colorida de um 
trator novo. 
Situadas logo 
abaixo da foto 
principal em 
um fundo 
branco. 

 

Na capa encontramos algumas diferenças entre as quatro edições, os tipos de fotos, o 

título da chamada principal e as chamadas secundárias. Nas edições Verão 2008, Inverno 

2008 e Primavera 2008 as fotos tomam o espaço de toda a capa, sendo o nome da revista, a 

edição e as chamadas escritas em cima da foto.  

Já a edição de Outono 2009 tem uma mudança geral na capa. Com relação à foto, ela 

já não toma mais todo o espaço da capa e sim se localiza no meio dela. Encontramos também, 

outras duas fotos soltas logo abaixo da foto principal, dispostas sobre uma faixa em branco. O 

nome da revista agora está situado em cima e no lado esquerdo da página, também em um 
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espaço em branco destinado para isso. Além da edição também ocupar este espaço, o logo da 

empresa, pela primeira vez, aparece na capa. Os tipos de fonte igualmente se modificaram e o 

tamanho delas foi diminuído.  Uma faixa verde e amarela foi colocada em cima da foto 

principal separando a foto do cabeçalho da revista.  

O jornalista responsável pela revista “O Sulco” Odilon Guimarães14 explica sobre as 

mudanças da capa, porque o interior da revista continua com a mesma disposição de texto, 

foto, legenda. 

 

Foi iniciado um processo de redefinição visual de todas as mensagens publicitárias 
da John Deere, incluindo anúncios e publicações, com normas específicas para 
padronização de estilo. Este processo está em andamento e é bem complexo, pelo 
número de coisas que ele abrange e o de pessoas envolvidas. Por isso não dá para 
saber se a mudança feita na capa vai permanecer desta forma, se haverá novas 
alterações até o final do processo e se ela será aplicada no interior da revista nos 
próximos números. (ODILON, e-mail, 2009). 

 

A edição Verão 2008 traz uma foto na capa de grãos de soja formando a silhueta da 

América do Sul. Agora lendo essa foto, deduz-se que o assunto da matéria principal da revista 

é a soja e terá relação com a América da Sul e não com o local ou o mundial.  

Na revista Inverno 2008, a foto é de uma maquete da empresa em Montenegro com 

miniaturas de tratores John Deere expostos na frente da empresa fictícia. Além de uma 

pequena foto com um trator real no canto esquerdo da página servindo como suporte para as 

chamadas secundárias.  

A capa da edição Primavera 2008 tem uma foto de um balão volumétrico de 

laboratório com um canavial dentro, a mão de uma pessoa aparece nitidamente segurando-o. 

Ao olharmos atentamente, podemos perceber o rosto de uma pessoa embaçado. Essa foto nos 

dá a noção de que o assunto da matéria principal da revista será sobre cana-de-açúcar e suas 

pesquisas.  

Na revista do Outono 2009, a foto principal está em preto e branco e é de um trator 

arando a terra com diversas pessoas observando-o. As outras duas fotos soltas na faixa branca 

abaixo da foto principal são de um trator antigo em PB e de um trator novo colorido. Essa 

capa já traz nas fotos em preto e branco o que a reportagem irá falar, que é sobre a história dos 

50 anos da John Deere na América do Sul. As fotos secundárias nos mostram esse paralelo 

entre o passado e o presente. 
                                                           
14 Veja entrevista na íntegra no anexo 10.3. Entrevista com Odilon Guimarães (realizada em: 02 de outubro de 
2009. 
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De modo geral, podemos dizer que as capas são semelhantes em 3 edições (Verão, 

Inverno e Primavera 2008) e depois há uma grande mudança na edição de Outono 2009. 

Talvez essa mudança continue, mas não foi confirmado pelos editores da revista,  por isso não 

se pode tirar conclusões aprofundadas sobre o corpo de análise em relação às fotos da capa. 

 

TABELA N Análise e descrição dos títulos e chamadas das capas 

Edição/ Capa Verão 2008 
Nº 29 

Inverno 2008 
Nº 31 

Primavera 2008 
Nº 32 

Outono 2009 
Nº 33 

Título “América do 
Sul reafirma 
vocação de 
grande 
produtora 
mundial de 
soja”. Título 
com verbo. 

“Montenegro: 
a nova fábrica 
da John 
Deere”. Título 
nominal. 

“Cana-de-
açúcar em 
expansão”. 
Título nominal. 

“Marcas 
profundas no 
campo” 
Título 
nominal. 
Subtítulo 
Explicativo,  
“John Deere 
completa 50 
anos na 
América do 
Sul”. 

Chamadas Há duas 
chamadas 
para matérias 
secundárias 
da revista. 

Há três 
chamadas para 
matérias 
secundárias. 

Há duas 
chamadas para 
outras matérias 
inseridas na 
revista. 

Há duas 
chamadas para 
as matérias 
secundárias da 
revista. 
 

 

Os títulos, subtítulos e manchetes das capas são diferentes daqueles internos. 

Continuando a análise pela edição Outono 2009 ela traz um título principal que é “Marcas 

profundas no campo” em que já podemos relacionar com a foto e com a matéria interna em 

si. Na foto, há um trator arando a terra e deixando vincos bem marcados na lavoura e nos 

remete a empresa John Deere, dando a entender que a mesma também deixou marcas 

profundas no campo. Há um subtítulo explicativo: “John Deere completa 50 anos na América 

do Sul”, esse subtítulo nos diz quem deixou essas marcas, no caso a empresa John Deere, há 

quanto tempo elas já estão vigorando, no caso 50 anos e onde elas foram deixadas, na 
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América do Sul. Nessa capa há duas chamadas para matérias secundárias na revista, que estão 

dispostas em cima do título principal e, outra, abaixo do subtítulo. Elas não estão bem 

colocadas porque além de terem a mesma cor do subtítulo confundem a leitura e não estão 

separadas e destacadas com marcadores como nas outras edições. 

A edição Verão 2008 é a única com título verbal forte: “América do Sul reafirma 

vocação de grande produtora mundial de soja”. Esse título está intimamente ligado a foto. 

Aqui há duas chamadas para outras matérias destacadas no canto inferior da página e com 

marcadores na cor verde.  A edição da Primavera 2008 se assemelha muito com essa em que 

seu título está bem destacado das demais chamadas. O título da capa “Cana-de-açúcar em 

expansão”, não dá a idéia de pesquisas como mostra a foto, mas podemos inferir que a 

expansão só pode ser feita se houver também pesquisas na área. Ele gera uma curiosidade no 

leitor quanto a essa chamada, pois não deixa todo o assunto a mostra logo de início.  

“O Sulco” edição Inverno 2008 traz como título da capa: “Montenegro: a nova fábrica 

da John Deere”. Esse título parece muito com uma legenda já que a foto traz uma maquete de 

uma fábrica com tratores John Deere expostos. Essa é a única edição que traz três chamadas 

secundárias e elas têm como apoio uma foto. Essas estão destacadas com marcadores na cor 

amarelo. 

Assim, como na questão das fotos da capa, não se pode tirar conclusões, porque as 

mudanças estão em curso. 

 

7.2. DISCUSSÃO DAS ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO 

  

 Esse subcapítulo trata da discussão das estratégias de comunicação da empresa John 

Deere, unindo o referencial teórico sobre esse assunto com o que foi observado no subcapítulo 

anterior de descrição e análise.  

 As estratégias comunicacionais que uma empresa deve levar em consideração, que 

foram abordadas no subcapítulo 3.1. Estratégias de comunicação empresarial e 

complementadas pelo seu subcapítulo 3.1.1. Constituindo a identidade, imagem e reputação 

empresarial, nos levam a refletir sob vários aspectos. 

 As empresas devem levar em conta as tendências sociais da opinião pública, definir 

objetivos comunicacionais claros e precisos, não se esquecendo da manutenção da identidade 
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e imagem da empresa, sempre zelando pelo conceito e desenvolvendo uma reputação sólida 

para alcançar sucesso em sua estratégia comunicacional. 

 A partir dessas considerações, podemos afirmar que a empresa John Deere preocupou-

se com os objetivos comunicacionais da revista “O Sulco”. Isto pode ser notado em aspectos 

como: a escolha da revista como veículo de comunicação por ser mais perene e melhor 

apresentável visualmente do que outros veículos como o jornal e o boletim. Os leitores da 

revista são, em sua grande maioria, de origem simples, agricultores e pessoas ligadas de 

alguma forma com o cultivo da terra. Supõe-se aqui que esses leitores se interessam por uma 

forma de contato com a empresa, visualmente rica e explorada graficamente com cores 

variadas, que acentuam o assunto da matéria. Toda essa produção e preocupação gráfica 

foram verificadas no capítulo anterior, na descrição das cores utilizadas pela revista, na 

escolha das fontes e na qualidade das fotos. 

A circulação da revista em todo o Brasil a torna uma boa opção entre os veículos 

jornalísticos que poderiam ser utilizados, pois sua periodicidade é mais espaçada, o que 

compensa o investimento nesse veículo e facilita chegar às casas dos leitores sem estar 

totalmente desatualizada. As temáticas das reportagens e os assuntos das caixas de texto não 

perdem a atualidade, pois são conteúdos “frios” jornalisticamente, ou seja, que podem ser 

lidos em diversos espaços de tempo sem que a informação se perca e se torne antiga. 

 O objetivo claro e preciso também pode ser visto nas temáticas da revista, que trazem 

sempre assuntos ligados ao rural e relacionados com a empresa; expondo um equilíbrio entre 

assuntos exclusivamente empresariais e assuntos diversos. Assim, pode-se concluir que eles 

estão realçando a imagem empresarial e concretizando sua identidade, já que a identidade se 

projeta na imagem empresarial e é “voltada para posicionar o produto na mente do 

consumidor” (REGO, 2004, p.104). Em praticamente todas as fotos das reportagens há a 

presença dos produtos John Deere. Mesmo que o assunto da reportagem não seja 

propriamente sobre a empresa, os produtos estão presentes nas ilustrações, o que pode 

influenciar os leitores, que são possíveis compradores das máquinas e implementos John 

Deere. 

 A nova capa da edição Outono 2009, que ainda está em fase experimental, também 

nos denota a estratégia de colocar a logomarca da empresa pela primeira vez no cabeçalho da 

capa. Um lugar de destaque que antes era ocupado somente pelo nome da revista e pela edição 

correspondente. Segundo Torquato do Rego (2004), “a imagem de marca será tanto maior e 
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mais consolidada quanto maiores forem seu tempo de exposição pública”. E a capa é o 

primeiro e, muitas vezes, o único lugar que os leitores olham ao pegar a revista. Essa 

colocação nos indica a intenção dos comunicadores em criar uma imagem mais consolidada 

com a colocação da logomarca na capa. 

 O relacionamento com clientes, igualmente, é uma estratégia de extrema importância 

para as empresas atuais, porque seus produtos já não se diferenciam tanto assim. A 

concorrência está cada vez mais acirrada e o cliente mais exigente e fiel. Portanto, foi de 

extrema importância o cuidado com que os comunicadores escolheram os assuntos a serem 

tratados nas caixas de texto (box). Ao trazer assuntos relacionados com pessoas em todas as 

edições, especialmente na edição Outono 2009, há a tentativa (por parte da produção) e a 

possibilidade (por parte da recepção) de haver identificação entre os leitores e as notícias 

trazidas, fazendo com que haja uma relação de proximidade entre os mesmos.  

Além disso, as fotos nos mostram essa preocupação com o cliente, totalizando 14 fotos 

com a presença de pessoas, enquadrando-se algumas na categoria “homens” e outras na 

categoria “homens, máquinas e equipamentos”. Essa estratégia de humanização do relato 

textual e imagético nos traz indícios da intencionalidade da empresa em querer se aproximar 

do seu leitor (possível cliente). Segundo Ferrari (2003), para garantir um relacionamento com 

seus públicos de qualidade é imprescindível a utilização da estratégia de comunicação e, essa 

também cria valores a serem incorporados pelos funcionários, clientes, fornecedores e 

acionistas. Tudo isso resulta, entre outras vantagens, na maximização dos negócios da 

empresa. 

 O público externo é o foco principal da revista “O Sulco”, assim como também foi 

evidenciado na pesquisa com veículos empresariais de Torquato do Rego (1987). Desse 

modo, o veículo intenciona expor o melhor possível em termos de sofisticação, clareza e 

sentimento de elite para seu público. Evidencia a preocupação formal da John Deere com a 

aparência, imagem e reputação da empresa. No entanto, com o efeito de mostrar o melhor 

possível, pode-se correr o risco de não cumprir o objetivo maior que é o da comunicação. 

 No objeto de estudo em questão, acreditamos que a empresa John Deere cumpre o 

objetivo maior que é o da comunicação. Pode-se perceber isso de acordo com os temas que 

aborda, que estão sempre relacionados com a atualidade; com a temporalidade da revista; com 

as fotos que são humanizadas; com os cases trazendo personagens relacionados com a 

empresa à tona; com a boa proporção de imagens com relação ao texto, o que o torna mais 
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leve e de fácil leitura até o final; com o gênero interpretativo que, como seu nome já diz, não 

só traz a informação, como a interpreta em seus vários ângulos, buscando trazer outras 

informações para que os leitores cheguem as suas próprias conclusões, procurando sempre o 

caminho do diálogo entre as partes (empresa-leitor/cliente). 

Vale a pena lembrar que a comunicação, para ser eficaz, deve ser dialógica. O emissor 

e o receptor devem estar em sintonia para que a mensagem seja bem entendida. Nesse sentido, 

trazemos à tona o conceito de midiatização, aqui entendido como um dispositivo cultural e 

que facilita a comunicação entre emissor e receptor através dos seus veículos midiáticos. A 

revista “O Sulco”, inserida nesse processo de midiatização, pode ser vista como o dispositivo 

principal da articulação entre a empresa John Deere e seus públicos-alvo (agricultores, 

pecuaristas, funcionários, clientes). Como explica Sodré (2006), a mídia estrutura as 

percepções sociais e funciona como uma agenda coletiva, remetendo à teoria norte-americana 

da agenda-setting em que, em breves palavras, o que sai na mídia vira assunto coletivo da 

sociedade. Nessa pesquisa, percebemos que os assuntos trazidos pela revista estão sempre 

associados com a temporalidade dos mesmos que, provavelmente, serão discutidos pelos seus 

leitores, como plantação, produção, colheita de produtos agrícolas nas épocas de safra. A 

revista já é demarcada pelas estações do ano, o que nos remete às safras agrícolas que também 

são organizadas por essas e os assuntos sobre os produtos agrícolas, igualmente, foram postos 

nas épocas em que esses são produzidos (plantados, colhidos, vendidos). 

 A estratégia comunicacional deve estar intimamente ligada com a chefia da empresa e 

com as metas corporativas. Com a frase “Desenvolvendo um negócio tão bom quanto nossos 

produtos” a empresa John Deere define sua estratégia de trabalho, produção e gerenciamento 

empresarial15. A empresa tem como objetivos estratégicos servir os clientes ligados à terra, de 

forma distinta através de um grande negócio, um negócio tão grandioso quanto os seus 

produtos.  

Podemos perceber a importância do planejamento e da estratégia nos negócios da 

companhia. Analisando a frase em destaque, a questão da eficiência e qualidade nos negócios 

devem estar diretamente relacionadas com a qualidade e eficiência dos produtos. Isso também 

pode ser percebido ao olharmos para as edições da revista “O Sulco”. A jornalista Elisa de 

                                                           
15 Veja estratégia completa no site: 
http://www.deere.com/pt_BR/ag/infocenter/estrategia.html?link=ag_b_level&location=strategy. Acesso em: 25 
out. 2009. 
 

http://www.deere.com/pt_BR/ag/infocenter/estrategia.html?link=ag_b_level&location=strategy
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Azevedo já nos fala sobre isso em sua entrevista quando analisa que “quando falamos em 

negócios, isso não quer dizer apenas a transação financeira que acontece durante uma venda, 

mas sim tudo o que envolve os nossos negócios, inclusive nossa Comunicação”. Tudo isso 

evidencia a íntima ligação da comunicação empresarial da John Deere com as metas e 

objetivos corporativos.  

Isso, também, leva a crer que a empresa segue um dos princípios levantados por 

Argenti (2006, p.57), quando afirma que “os executivos precisam acreditar no valor e na 

necessidade da comunicação empresarial como um meio para alcançar as metas corporativas. 

Sem essa conexão, a comunicação será menos eficaz e muito menos poderosa”. 

 Além de manter o foco, espelhado acima na frase estratégica, a empresa John Deere 

indica três pontos para conseguir alcançar a meta que a frase propõe. São eles: performance 

excepcional de operação, crescimento disciplinado do SVA (Shareholder Value Added - 

Valor Acrescentado pelo Acionista) e trabalho alinhado de alta performance em equipe. A 

execução desta estratégia, segundo o site da empresa, faz gerar a distinta experiência John 

Deere que administra um grande negócio e, para todos que participam do sucesso da empresa, 

garante uma performance duradoura. O que nos leva destacar a extrema importância que a 

equipe e sua performance devem ter na execução dos projetos da empresa, inclusive o da 

comunicação. A preocupação da mesma em levar e dar o melhor de si para conseguir um 

excepcional desempenho.  

 Esses pontos estratégicos levantados pela empresa podem ser encontrados na revista 

pelo seu conteúdo. Por exemplo: os títulos são cuidadosos e carregam a estratégia de serem 

diferenciados na capa da revista e no interior, mostrando a capacidade de criação de diversos 

modos de chamar a atenção do leitor. Outro exemplo, de qualidade e desempenho, que podem 

ser encontrados em “O Sulco” são as fotos, muito bem trabalhadas e cuidadosas. A capa é 

outro exemplo que se encaixa. 

 Assim como a frase estratégica, os três pontos a serem cumpridos, a empresa John 

Deere têm estabelecido quatro valores16 dentro da América do Sul. São eles: integridade, 

qualidade, comprometimento e inovação.  Trazendo esses valores para a realidade da revista 

podemos chegar a conclusões relacionando-os.  

                                                           
16 Veja os valores John Deere para a América do Sul no site: 
http://www.deere.com/pt_BR/ag/infocenter/valoresjd.html?link=ag_b_level&location=values Acesso em: 27 
Out. 2009. 
 

http://www.deere.com/pt_BR/ag/infocenter/valoresjd.html?link=ag_b_level&location=values
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A integridade nos remete a veracidade, confiabilidade no teor do conteúdo das 

reportagens. Esse valor nos traz a ideia de que o mesmo será verdadeiro e coerente com a 

realidade rural. O valor da qualidade John Deere nos remete ao cuidado com que é produzido 

o material, tendo atenção tanto às questões estéticas, quanto éticas e de conteúdo.  

O comprometimento nos remete a responsabilidade de produzir revistas com um 

mesmo padrão, com uma mesma frequência para, assim, criar um vínculo com o leitor/cliente. 

A ideia das edições por estação do ano no período da pesquisa nos mostra que não foi atingida 

porque passa da primavera para o outono não captando a estação do verão 2009. Isso é 

importante na formação do vínculo como leitor e para alcançar o comprometimento máximo 

com ele, que supõe que a cada estação do ano encontrará a revista disponível. 

O valor da inovação, relacionado com a revista, nos remete que ela deve estar 

atualizada e trazer essas informações ao leitor. Como podemos perceber na edição de Outono 

2009, onde está sendo modificado o layout da capa. Segundo o jornalista responsável Odilon 

Guimarães, está sendo iniciado “um processo de redefinição visual de todas as mensagens 

publicitárias da John Deere, incluindo anúncios e publicações, com normas específicas para 

padronização de estilo”. 

A partir dessas considerações pudemos notar que a linha editorial e a política de 

comunicação estão relacionadas com a política e estratégias gerais da empresa John Deere. 
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8. CONCLUSÃO 

 É pertinente ressaltar a importância que as estratégias comunicacionais têm no 

objetivo de auxiliar as organizações na manutenção da sua imagem, identidade, reputação, 

como também visando o diálogo dentro da própria empresa e levando o nome da mesma para 

fora dela. A comunicação empresarial, além de tudo isso, deve ter uma visão de 

relacionamento com os clientes e não mais só de vendas com os consumidores. Zelar pelo 

conceito, consolidar uma imagem de envolvimento social, preservando a identidade técnica da 

empresa são aspectos que também são levados em conta no momento do planejamento de 

uma comunicação externa. 

Nessa pesquisa pretendia-se investigar as estratégias de comunicação que a empresa 

John Deere utiliza na revista “O Sulco”, avaliando como o conteúdo empresarial se 

transforma em conteúdo midiático, elencando-se os temas mais recorrentes na revista, como 

são colocados os aspectos gráficos, analisando os aspectos de conteúdo e sua relação com as 

estratégias de comunicação empresarial. 

Os capítulos teóricos auxiliaram para a realização do objetivo de mostrar estas 

estratégias utilizadas na revista, a partir dos pressupostos teóricos trazidos pelos autores. A 

conceituação de midiatização nos apresenta uma reflexão de como se dão as novas formas de 

perceber, pensar e contabilizar o real. A midiatização é uma forma de mediação social. Toda e 

qualquer cultura carrega mediações simbólicas que são as leis, a linguagem, as artes, a 

religião. Assim, a mediação nos remete a ação de fazer ponte ou de fazer comunicarem-se 

duas partes. Isto foi revelado pela revista “O Sulco” através de seus temas, títulos, fotos 

relacionados diretamente com o público-alvo, o que possibilitou a John Deere comunicar-se.   

O capítulo sobre a comunicação empresarial teve um papel importante na articulação 

para a efetivação do objetivo da pesquisa. Ao trazer conceitos, aspectos e características desse 

tipo específico de comunicação e, por fim, abarcar o jornalismo especializado em empresas. 

Com essa base, puderam-se construir as descrições e considerações tiradas após a análise de 

conteúdo da revista. Além disso, esse capítulo apresentou as estratégias comunicacionais já 

testadas e comprovadas pelos autores e que puderam ser avaliadas e consideradas nessa 

pesquisa. 

No que tange ao aspecto teórico, relacionado aos nomes e logomarcas trazidos pelos 

capítulos de comunicação empresarial, podemos grifar que a sociedade valoriza as marcas 

como sinais identificadores que ajudam a avaliar tudo à nossa volta de modo rápido e com o 
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mínimo de esforço. O valor de uma empresa pode ser influenciado pelo sucesso de sua 

estratégia de marca corporativa. Uma empresa, como a John Deere, que visa uma 

comunicação integrada conseguiu, atingir essa meta e não separar o que é institucional, a 

imagem, do que é comercial, a marca e seus produtos. 

A partir do fato que a empresa escolhida para esse estudo atua na fabricação de 

produtos agrícolas, parte de seus esforços em comunicação devem ser pensados, considerando 

os conceitos de comunicação rural. Foi o que nos proporcionou o quarto capítulo em que se 

pôde pensar e apurar as estratégias utilizadas pelos comunicadores rurais e como se faz o 

jornalismo dentro desse meio. 

A revista “O Sulco”, como estratégia comunicacional da empresa John Deere, 

transforma a informação empresarial em realidade midiática. Isso pode ser constatado através 

da análise morfológica de conteúdo e, também, a partir das reflexões das estratégias 

comunicacionais relacionadas com as estratégias da própria empresa John Deere. O modo 

como ela transforma essas informações, sinteticamente, pode ser constatado na utilização de 

um veículo midiático apropriado, de títulos e subtítulos chamativos e claros, de caixas de 

texto contendo histórias de vida, trazendo o cliente para dentro da revista e, 

consequentemente, para dentro da empresa. Assim como, com as fotos mais humanizadas e 

bem colocadas dentro dos textos das reportagens com uma proporção adequada. Igualmente, 

através do gênero jornalístico predominantemente interpretativo que facilita a leitura e a 

atualidade da reportagem. Também pode ser constatado nas cores que se relacionam com os 

assuntos tratados nos textos e melhoram a compreensão do todo. Além disso, apresenta uma 

capa interessante, com poucas chamadas e com uma grande foto de fundo que dá prioridade a 

reportagem principal. 

A revista “O Sulco”, com treze anos de história, traz a experiência da revista norte-

americana The Furrow, uma das mais antigas publicações organizacionais do mundo com 114 

anos de publicação. Não é mera coincidência que a revista está tão apurada e traz uma 

variedade de assuntos em 22 páginas. Mesmo não tendo, aqui no Brasil, uma periodicidade 

exata, busca sempre estar atualizada e apresentar o máximo de informações sobre e para as 

pessoas ligadas à terra. 

A participação do principal público-alvo, o público rural, pôde ser vista na revista e 

nas reportagens analisadas. Portanto, dar voz aos agricultores e contemplar histórias de vida 

na revista, faz parte do conceito da comunicação empresarial moderna, em que todos os níveis 
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hierárquicos devem ser contemplados e integrados (AMORIM, 2001). O mesmo diz Bueno 

(2003) ao colocar o jornalismo empresarial inserido no conceito de gestão moderna, 

priorizando o relacionamento entre os públicos de interesse da organização. O posicionamento 

desse público perante a revista se dá na página 2 no Espaço do Leitor, onde são publicadas os 

trechos das cartas dos leitores. 

Como a ênfase da revista não é regional, e ela tem o objetivo de abranger o Brasil 

inteiro, é necessária a criação de um canal mais funcional de distribuição da revista. A 

distribuição atual é feita através de uma base de dados coletada do site da empresa e se 

mostrou não muito eficaz na trajetória desse trabalho. A pesquisadora fez a inscrição no site 

solicitando o recebimento da revista, no entanto, a revista foi entregue com um prazo longo de 

espera e somente ao final do trabalho. Então, a sugestão é a criação de outro modo de contato 

dos interessados em receber a revista ou o efetivo uso do meio já existente, para que assim, 

haja a real abrangência desse veículo e a estratégia de se comunicar, em todo o Brasil, possa 

ser concretizada.  

Com certeza, essa sugestão passa por uma questão operacional e de recursos humanos. 

Devem ser levados em conta dois aspectos importantes. O primeiro diz respeito a quem está 

interessado na revista conseguir se comunicar com a equipe de distribuição e receber 

efetivamente o material em sua residência o mais rápido possível. O segundo aspecto nos 

remete ao fato de que parte do público rural não tem acesso à Internet e, deste modo, 

necessitariam ter outra forma de se comunicar com a revista. Quem tem acesso à Internet já 

está em vantagem porque acessando o site da empresa, ela pode ter uma idéia do que é a 

revista, que está virtualmente postada por inteiro.  Por outro lado, temos uma organização 

sólida dentro do Brasil e da América Latina, com concessionários espalhados por toda parte, 

que poderiam ser utilizados com maior ênfase e, assim, tornarem-se ponte e vitrine da revista 

para que ela chegue cada vez mais longe. 

Por fim, a pesquisadora avalia que esse trabalho foi eficaz e de grande valia para a sua 

experiência no que se refere às contribuições em análises e estudos de estratégias 

comunicacionais. Pôde-se ter uma ampliação dos conhecimentos da autora nessa área que está 

cada vez mais sendo pesquisada e explorada por jornalistas, relações públicas e pessoas 

ligadas ao marketing de organizações.  

Espera-se que essa pesquisa em comunicação empresarial possa servir de base para 

outros estudos dentro dessa área que ainda é nova em termos técnicos e teóricos. No momento 
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atual da globalização e crescimento das organizações é imprescindível estudarmos as 

estratégias de comunicação das empresas. Então, conclui-se esse estudo sobre comunicação 

empresarial para que outros pesquisadores possam desenvolver ainda mais essa área. 
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10. ANEXOS 

 

10.1. TABELA 1 Jornais, revistas e boletins: uma análise de diferenças 

 

 JORNAIS REVISTAS BOLETINS 

1. Formatos mais 

frequentes  

a. 37 cm x 27 cm 

b. 32 cm x 21 cm 

c. 36 cm x 26 cm 

a. 28 cm x 21 cm 

b. 27,5 cm x 20,5 cm 

c. 29 cm x 21,5 cm 

a. 28 cm x 21 cm 

b. 31,5 x 22 cm 

c. 29,5 x 21,5 cm 

2. Tamanhos 

mais 

frequentes 

a. 8 páginas 

b. 12 páginas 

c. 16 páginas 

a. 20 páginas 

b. 32 páginas 

c. 40 páginas 

a. 4 páginas 

b. 8 páginas 

c. _______ 

3. Proporções 

entre texto/ 

ilustração mais 

frequentes 

a. 60% texto  

40% ilust. 

b. 70% texto 

      30% ilust. 

c. 65% texto 

35% ilust. 

a. 50% texto 

50% ilust. 

b. 55% texto 

45% ilust. 

c. 45% texto 

55% ilust. 

a. 70% texto 

30% ilust. 

b. 65 texto 

35% ilust. 

c. 80% texto 

20% texto 

4. Gêneros 

jornalísticos 

J. Inform. 40% 

J. Interp. 30% 

J. Opinat. 20% 

Entret. 10% 

J. Inform. 25% 

J. Interp. 45% 

J. Opinat. 20% 

Entret. 10% 

J. Inform. 70% 

J. Interp. 10% 

J. Opinat. 20% 

Entret. 0% 
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10.2. TABELA 2 O Sulco: análise e descrição 

 
Edição/ 
Reportagem 

Verão 2008 
Nº 29 

Inverno 2008 
Nº 31 

Primavera 2008 
Nº 32 

Outono 2009 
Nº 33 

Temas Avanço da 
produção de 
soja na 
América do 
Sul. 

Inauguração 
da nova 
fábrica da 
John Deere em 
Montenegro. 

Produção e 
expansão da 
cana-de-açúcar. 

Os 50 anos da 
John Deere na 
América do 
Sul. 

Gênero Interpretativo. Interpretativo. Interpretativo. Interpretativo 
Número de 
páginas 

Quatro 
páginas. 

Quatro. Quatro. Quatro 
 

Título “O continente 
da soja”. 
Título 
nominal. 

“Tecnologia 
para 
alimentar o 
mundo”. 
Título verbal. 

“Tecnologia 
para o avanço”. 
Título nominal. 

“Ligação 
Duradoura”. 
Título 
nominal. 

Subtítulo Explicativo, 
tipo um 
pequeno lead. 
“Países sul-
americanos 
aumentam a 
área plantada 
e reforçam 
posição de 
maiores 
fornecedores 
mundiais da 
oleaginosa”. 

Explicativo, 
introduz o 
assunto da 
nova fábrica. 
“Com a nova 
fábrica de 
Montenegro, 
John Deere 
amplia linha 
de modelos de 
tratores e 
aumenta 
oferta de 
equipamentos 
para os 
agricultores”. 

Auxiliar, não 
explica sobre o 
assunto, mas 
auxilia o título. 
“Trabalho dos 
pesquisadores 
sustentou a 
expansão dos 
canaviais e 
ganha agora 
novos 
caminhos”. 

Explicativo, 
introduz o 
tema que o 
título não 
deixa claro. 
“Há 50 anos, 
com a fábrica 
da Argentina, 
a John Deere 
passou a 
produzir 
equipamentos 
de tecnologia 
avançada para 
a agricultura 
sul-
americana.” 

Olho Ausente em 
toda 
reportagem. 

Ausente. Ausente. Ausente. 

Intertítulo Contêm dois. 
“Quadro 
otimista”(p.7) 
e “Carro-
chefe”(p.8). 
Estão 
inseridos no 
meio do texto 
na primeira 
linha do 

Contém um. 
“Treinamento 
e segurança” 
(p.8) Inserido 
no começo do 
parágrafo com 
o destaque do 
negrito. 

Contém um. 
“Rumo ao 
transgênico” 
(p.8). Idem. 
Nessa 
reportagem tem 
uma matéria 
secundária 
falando de cana e 
continua no 

Contêm 
quatro.  
“Pioneiro de 
vida longa” 
(p. 6), 
“Especializaç
ão em 
motores” 
(p.7), 
“Fornecedora 
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parágrafo e só 
se destacam 
pelo negrito. 

texto.Tem um 
título pequeno. 
 

mundial” (p.8) 
e “Força da 
equipe” (p.9). 
Idem. 

Box Contêm dois. 
1- Explicativo 
sobre a 
tecnologia no 
campo.  
2- Outro 
sobre o 
biocombustí- 
vel. 

Contêm dois. 
Eles são 
grandes e se 
destacam da 
reportagem. 
Trazem novos 
assuntos.  
1- Um sobre o 
meio ambiente 
e a nova 
fábrica. 
2- Outro sobre 
os modelos de 
tratores que 
facilitarão a 
vida dos 
clientes. 

Contêm dois. 
1- Um ocupa 2/3 
da página 7. Bem 
chamativo e fala 
sobre a origem 
da cana. 
2- O outro 
também tem o 
mesmo destaque 
na última página 
e fala sobre a 
necessidade de 
mais usinas de 
açúcar e álcool 
no RS.  

Contêm três. 
1- Fala do 
Segundo 
Encontro 
Anual do 
Concessioná- 
rios do 
Continente. 
2- História de 
vida de um 
trabalhador da 
Argentina. 
3- História de 
uma família da 
argentina. 

Diagramação 
 

É diagramada 
em três 
colunas de 
texto e 4 
parágrafos de 
texto. 

Diagramação 
em três 
colunas e 4 
parágrafos de 
texto. 

Diagramação em 
três colunas e 4 
parágrafos de 
texto. 

Diagramação 
em 3 colunas e 
4 parágrafos 
de texto. 

Formato (altura 
X largura) 

27,5 X 20,5 
cm 

27,5 X 20,5 
cm 

27,5 X 20,5 cm 27,5 X 20,5 
cm 

Fotos 
 

1- Ilustração 
da América 
do Sul com 
gráficos 
ilustrando a 
produção de 
soja do Brasil, 
Argentina, 
Paraguai, 
Uruguai e 
Bolívia. 
(Classificação
: 5) 
 
2- Foto de 
plantação de 
soja com 
colheitadeiras 
John 

1- Foto interna 
da fábrica na 
parte da 
produção de 
tratores.(2) 
 
2- Foto de 
autoridades na 
solenidade de 
inauguração. 
(1) 
 
3- Ilustração 
da América do 
Sul indicando 
a localização 
de 
Montenegro. 
(5) 

1- Foto de uma 
lavoura de cana. 
(4) 
 
2- Foto de uma 
estufa com 
floração de 
canas. 
(4) 
 
3- Foto interna 
de um 
laboratório de 
biotecnologia 
com brotos de 
cana. (1) 
 
4- Gráfico da 
produção, área e 

1- Foto da 
Fábrica na 
Argentina 
sendo 
construída em 
1958. (6) 
 
2-Trabalhador 
na fábrica. (3) 
 
3- Foto 
pequena da 
linha de 
montagem nos 
anos 60. (3) 
 
4- Foto no 
box1 dos 
dirigentes da 
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Deere.(7) 
 
3- Navios 
carregados 
com soja. (2) 
 
4- Navio 
sendo 
carregado 
com soja. (3) 
 
5- Foto do 
detalhe da 
soja. (8) 
 
6- Foto de um 
caminhão 
carregado 
com a planta. 
(6) 
 
7-Foto de um 
frentista de 
um posto de 
gasolina com 
detalhe para a 
bomba de 
combustível. 
(3) 
   

 
4- Foto de um 
funcionário 
montando um 
trator. (3) 
 
5- Foto de um 
funcionário da 
área de solda. 
(3) 
 
6- Foto de um 
trator na área 
de pintura. (3) 
 
7- Foto da 
linha de 
montagem. (2) 
 
8- Foto de 
campo de um 
trator. (7) 
 

produtividade da 
cana desde 1975. 
(5) 
 
5- Pequena foto 
com um pedaço 
de cana em 
detalhe no meio 
do texto. (8) 
 
6- Ilustração do 
mapa do Brasil 
com as fábricas 
de energia 
(açúcar e álcool). 
(5) 
 
7- Foto de um 
teste com 
colheitadeira de 
cana John Deere. 
(3) 

John Deere na 
América do 
Sul. (1) 
 
5- Foto grande 
de tratores 
argentinos 
antigos. (2) 
 
6- Foto 
pequena dos 
motores que 
são exportados 
hoje. (3) 
 
7- Foto 3X4 de 
um 
funcionário 
argentino. (1) 
 
8- Duas foto 
montagens da 
família Ratto 
que vende 
John Deere 
desde os anos 
70. (3) 

Proporção da 
foto em relação 
ao texto e às 
páginas 

1- Proporção 
de duas 
colunas de 
texto e 6 
parágrafos (+- 
17 linhas de 
texto). (p.6) 
 
2- Ocupa duas 
colunas de 
texto e  2 
parágrafos. 
(p.7) 
 
3- Ocupa as 
duas colunas 
de texto e 2 
parágrafos. 

1- Ocupa ½ 
página. Três 
colunas e 9 
parágrafos. 
(p.6) 
 
2- Ocupa uma 
coluna no 
canto direito e 
1 parágrafo. 
(p.6) 
 
3- Ocupa uma 
coluna e 1 
parágrafo. 
(p.7) 
 
4- Duas 

1- Ocupa 2 
colunas e 2/3 da 
página (+- 6 
parágrafos). (p.6) 
 
2- Duas colunas 
e 2 parágrafos. 
(p.7) 
 
3- Uma coluna, 1 
parágrafo e 8 
linhas. (p.8) 
 
4- Uma coluna e 
12 linhas.(p.8) 
 
5- ½ coluna e 6 
linhas. (p.9) 

1- Ocupa as 3 
colunas e 1 ½  
parágrafo de 
texto. (p.6) 
 
2- Ocupa as 3 
colunas e 1 ½ 
parágrafo de 
texto. (p.6) 
 
3- Ocupa 1 
coluna e 1 
parágrafo de 
texto. (p.7) 
 
4- Ocupa 2 
colunas e 2 
parágrafos. 
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(p.8) 
 
4- Ocupa as 
uma coluna 
de texto e 1 
parágrafo. 
(p.8) 
 
5- Ocupa 1 
coluna no 
meio do texto 
e 1 
parágrafo.(p.8
) 
 
6- Duas 
colunas e 2 
parágrafos. 
(p.9) 
 
7- Uma 
coluna e 13 
linhas. (p.9) 

colunas e 2 
parágrafos.(p.
7) 
 
5- Duas 
colunas e 2 
parágrafos. 
(p.7) 
 
6- Duas 
colunas e 2 
parágrafos. 
(p.8) 
 
7- Duas 
colunas e 2 
parágrafo. 
(p.9) 
 
8- ½ coluna e 
14 linhas. 
(p.9) 

 
6- Duas colunas 
e 2 parágrafos. 
(p.9) 
 
7- Duas colunas 
e 12 linhas. (p.9) 
  

(p.7) 
 
5- Ocupa 2 
colunas e 2 
parágrafos. 
(p.8) 
 
6- Ocupa 1 
colunas e 2 
parágrafos. 
(p.8) 
 
7- Foto 3X4. 
(p.8) 
 
8- 1 coluna e 2 
parágrafos de 
texto. (p.9) 

Legenda Presente 
somente nas 
fotos 3, 4 e 5. 

Ausente 
somente na 
fotos 1. 

 

Presente em 
todas as fotos. 

Ausente 
somente na 
foto 5. 

Predominância 
de cor 

Laranja, 
vermelho e 
amarelo claro. 

Verde, 
amarelo e 
branco. 

Tons de verde, 
bege e marrom 
escuro. 

Marrom, 
branco e preto. 

Fonte  Texto da 
reportagem e 
do box: 
Mesma fonte 
e cor.  
 
Legendas: 
Fonte 
diferente dos 
textos nas 
legendas com 
negrito.  
 
Título da 
reportagem e 
box: Outra 
fonte e cor no 

Texto da 
reportagem e 
do box: 
Mesma fonte e 
cor.  
 
Legendas: 
Fonte 
diferente dos 
textos nas 
legendas com 
negrito.  
 
Título da 
reportagem e 
box: Outra 
fonte no título 

Texto da 
reportagem e do 
box: Mesma 
fonte e cor.  
 
Legendas: Fonte 
diferente dos 
textos nas 
legendas com 
negrito.  
 
Título da 
reportagem e 
box: 
Fonte diferente 
da do texto. Mas 
a cor é a mesma 

Texto da 
reportagem e 
do box: 
Mesma fonte, 
mas cor 
diferente.  
 
Legendas: 
Fonte diferente 
dos textos nas 
legendas com 
negrito.  
 
Título da 
reportagem e 
box: Outra 
fonte no título 
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título da 
reportagem e 
nos títulos das 
caixas de 
texto que 
estão em 
caixa alta.  
 
Subtítulo: 
Mesma fonte 
do texto da 
reportagem 
grifado em 
itálico. 

da reportagem, 
que está em 
caixa alta, e, 
nos títulos das 
caixas de texto 
que não estão 
em caixa alta. 
Porém tem a 
mesma cor do 
título da 
reportagem. 
 
Subtítulo: 
mesma fonte 
da reportagem 
grifada em 
itálico. 

e estão em caixa 
alta.  
 
Subtítulo: 
Mesma fonte do 
texto da 
reportagem 
grifado em 
itálico. 
  
O título da sub-
reportagem é 
grifado em 
negrito e com 
tamanho maior 
que os 
intertítulos. 

da reportagem, 
que está em 
caixa alta, e, 
nos títulos das 
caixas de texto 
que não estão 
em caixa alta. 
Também tem 
cores 
diferentes. 
 
Subtítulo: 
mesma fonte 
da reportagem 
grifada em 
itálico. 
 
 
 
 
 
 

Edição/ 
Capa 

Verão 2008 
Nº 29 

Inverno 2008 
Nº 31 

Primavera 2008 
Nº 32 

Outono 2009 
Nº 33 

 Tipo de foto Foto com 
grãos de soja 
formando a 
América do 
Sul e toma o 
espaço de 
toda capa. 

Foto de uma 
maquete da 
empresa em 
Montenegro, 
tomando todo 
o espaço da 
capa. Além de 
uma foto 
secundária de 
um trator real 
no canto 
esquerdo da 
página. 

Foto de um balão 
volumétrico de 
laboratório com 
um canavial 
dentro e a mão 
de uma pessoa 
segurando. A 
foto toma o 
espaço de toda a 
capa. 

Foto principal 
em preto e 
branco de um 
trator na 
lavoura e 
pessoas 
assistindo. 
Ocupa a 
metade da 
capa. 
Fotos 
secundárias 
soltas. Uma 
em PB de um 
trator antigo e 
outra foto 
colorida de um 
trator novo. 
Situadas logo 
abaixo da foto 
principal em 
um fundo 
branco. 
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Título “América do 
Sul reafirma 
vocação de 
grande 
produtora 
mundial de 
soja”. Título 
com verbo. 

“Montenegro: 
a nova fábrica 
da John 
Deere”. Título 
nominal. 

“Cana-de-
açúcar em 
expansão”. 
Título nominal. 

“Marcas 
profundas no 
campo” 
Título 
nominal. 
Subtítulo 
Explicativo,  
“John Deere 
completa 50 
anos na 
América do 
Sul”. 

Chamadas Há duas 
chamadas 
para matérias 
secundárias 
da revista. 

Há três 
chamadas para 
matérias 
secundárias. 

Há duas 
chamadas para 
outras matérias 
inseridas na 
revista. 

Há duas 
chamadas para 
as matérias 
secundárias da 
revista. 
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10.3. ENTREVISTA COM ELISA CORTOPASSI DE AZEVEDO (COORDENAÇÃO 

EDITORIAL) 

 

1. A comunicação empresarial da John Deere é focada por meio da centralização da 

atividade sob um executivo sênior, na matriz, ou descentralizada e permite que as 

unidades de negócio como a da América Latina tenham autonomia para lidar com a 

comunicação? 

 

 Nossa comunicação deve estar sempre alinhada com as diretrizes da matriz, mas é 

claro que algumas ações mais regionais são totalmente independentes. Quando falamos em 

números, faturamento, por exemplo, isto vem definido da matriz. Quando o assunto é uma 

feira regional, uma ação sul-americana, a comunicação é toda feita por aqui. Temos vários 

meios de comunicação na empresa: Revista O Sulco, website (voltados para o público 

externo), Intranet, Gazeta (voltados para o público interno), Extranet (para a Rede de 

Concessionários) e procuramos usá-los ao máximo para que as informações cheguem a todos 

os públicos-alvo de nosso interesse. 

 

2. Você acredita no valor e na necessidade da comunicação empresarial como um meio 

para alcançar as metas corporativas?  

 

Sem dúvida alguma. A informação é um dos bens mais preciosos que uma empresa 

tem e a forma como ela a usa no relacionamento com seus empregados, clientes, o mercado e 

a comunidade é mais importante ainda. Se todos não souberem para onde seguir, dificilmente 

alcançaremos nossos objetivos. 

 

3. A comunicação da John Deere está ligada a uma função de planejamento estratégico 

geral da empresa?  

 

Sim, a Comunicação faz parte do Planejamento Estratégico da empresa, e a 

consideramos de fundamental importância para atingirmos nossas metas. 
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4. A frase “Growing a business as great as our products” está relacionada com a 

estratégia geral da empresa. O que ela significa? E ela também está relacionada com a 

estratégia de comunicação da empresa?  

 

Nossa empresa é muito conhecida pela qualidade e tecnologia de nossos produtos. 

Com essa frase, o que queríamos dizer é que os nossos negócios e nossa maneira de fazer 

negócios devem ser de tanta qualidade e eficiência quanto nossos produtos. E quando 

falamos em negócios, isso não quer dizer apenas a transação financeira que acontece 

durante uma venda, mas sim tudo o que envolve os nossos negócios, inclusive nossa 

Comunicação. 

 

5. Quais são os objetivos e o tipo de público que se pretende atingir com a revista O 

Sulco? 

 

A revista O Sulco brasileira foi baseada na edição da revista The Furrow, criada nos 

EUA em 1895, sendo publicada, portanto há mais de 110 anos. Hoje ela é editada em 12 

línguas diferentes pela John Deere. O objetivo da revista não é divulgar informações da 

empresa, mas principalmente matérias ligadas à agricultura, pecuária, cultivo da terra, que 

sirvam de ajuda e que sejam do interesse dos agricultores. O público-alvo da revista são os 

agricultores, sejam eles clientes ou não, e todos aqueles que têm interesses ligados à terra. 

Atualmente somos responsáveis pela edição brasileira e também pela edição sul-americana, 

chamada de El Surco, e que atualmente está circulando principalmente na Argentina e 

Uruguai. 

 

6. Por que o veículo escolhido foi uma revista? 

Como dito anteriormente, esta foi uma escolha feita nos EUA, na matriz, e creio que a 

revista, por ser um meio não tão “perecível”, permite que a leitura seja compartilhada com 

toda a família, agregados, enfim, ela permite que a informação atinja mais pessoas com um 

único meio de comunicação, e por isso, a escolha.  

 

7. O formato e o tamanho da revista foram definidos a partir de quais critérios? 
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Estes padrões são mundiais, e apenas fazemos pequenas adaptações para que a 

revista esteja adequada às nossas necessidades. 

 

8. Qual é a periodicidade e a tiragem da revista? 

Atualmente a revista é quadrimestral e sua tiragem está em 33 mil unidades por 

edição. 

 

9. Como está definida a estrutura de distribuição e circulação da revista? 

 

A revista é distribuída para as pessoas cadastradas em nossa base de dados, para a 

Rede de Concessionários John Deere, que também faz a sua distribuição entre seus clientes, 

funcionários, e também para os funcionários da John Deere. Quem quiser receber a revista O 

Sulco deve se cadastrar no site da John Deere  (www.johndeere.com.br) , que 

automaticamente passará a receber nossa revista. 

 

10. Quais os critérios para a estrutura editorial? A esquematização morfológica da 

revista, divisão temática. 

 

Geralmente essa decisão da estrutura editorial se dá baseada no momento da 

agricultura, ou de algum evento especial  (a inauguração da fábrica de Montenegro e os 50 

anos da presença da John Deere na América do Sul foram temas de edições recentes), e as 

demais matérias são decididas em uma reunião de pauta, levando sempre em consideração as 

épocas de plantio e colheita de determinadas culturas, o que os agricultores estão buscando 

ou precisando de mais informações naquele momento. Fazemos um plano editorial ao fim de 

cada ano, e vamos adaptando-o ao longo do ano de acordo com as ocorrências. 

 

11. Como é feita a captação e apuração das matérias? 

 

Temos um editor que é responsável pela revista, Odilon Guimarães, e também  

responsável pela redação/ textos. Algumas matérias são redigidas por ele mesmo, e para 

outras são contratados jornalistas free-lancers que apuram as informações e preparam os 

textos. 

http://www.johndeere.com.br/
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12. Você é inteiramente responsável pelo conteúdo da revista? Ou está subordinada a 

alguma pessoa da gerência da empresa? 

O Odilon Guimarães, juntamente comigo, responde pelo conteúdo da revista, mas 

também submetemos o conteúdo à nossa gerência e direção. 

 

13. Qual o setor é responsável pela revista? Ele está localizado onde?  

 

A revista O Sulco é de responsabilidade do setor de Comunicação, ligado ao 

Departamento de Marketing Estratégico da empresa. Atualmente temos pessoas deste 

departamento em Campinas – SP, Horizontina – RS e também na Argentina. Mas o ponto 

principal da revista está atualmente em Campinas e São Paulo.  

 

14. Como é feita a avaliação das respostas e da repercussão da revista diante do público-

alvo? 

 

Todas as cartas e feedbacks recebidos são avaliados e respondidos. Este retorno do 

público é muito importante para nós e para o desenvolvimento da linha editorial da revista. 

Sempre ouvimos sugestões e as consideramos para as próximas edições. Muitos retornos são 

para dar sugestões de matéria, de assuntos que gostariam de ver na revista. 

 

15. A linha editorial e a política de comunicação está relacionada com a política da 

empresa? 

Sim, existe um pleno alinhamento entre elas. Os princípios da  John Deere, com seus 

quatro pilares principais: Qualidade, Inovação, Comprometimento e Integridade, guiam 

também todo o conteúdo da nossa revista O Sulco. 

 

16. Os setores de recursos humanos, marketing e relações públicas estão de alguma 

maneira envolvidos no processo de produção e/ou colaboração da revista? 

Diria que contamos com a colaboração de todos os departamentos, principalmente 

porque  precisamos de informações de todos eles para compor o conteúdo da revista, mas o 



87 

 

processo de produção fica todo com Marketing. A responsabilidade por definir a pauta, 

redigir os textos, escolher as fotos, revisar, imprimir e distribuir fica toda com Marketing. 

 

17. Como é o processo de produção da revista, tendo em vista que a John Deere tem 

filiais em três cidades distintas do Brasil. Como a revista espelha a realidade das três 

filiais, assim como as realidades dos agricultores em cada estado? 

 

A revista não busca e não pode ser regional. Ela precisa atingir tanto o pequeno 

agricultor do Rio Grande do Sul, quanto o grande do Mato Grosso. Há apenas uma página 

na revista, o John Deere Informa, na qual trazemos notícias sobre a John Deere. O restante 

da revista busca trazer matérias informativas, que sejam do interesse dos agricultores, e que 

possam contribuir em seu dia-a-dia de trabalho com informações úteis e importantes.  

A edição brasileira procura trazer atrações também para as crianças, com um encarte 

com brincadeiras que tem como temas Joãozinho e Derinha,o casal de mascotes da John 

Deere.  Outro encarte especial tem sido publicado nos últimos anos: o Encarte Pós-Venda 

que procura apresentar sugestões úteis para os clientes sobre a utilização adequada dos 

equipamentos John Deere e também ações iniciadas pela empresa para garantir melhor 

atendimento pós-venda para seus clientes. Com quatro páginas, o encarte apresenta 

informações sobre cuidados de manutenção preventiva e de utilização adequada dos 

equipamentos, e ações de treinamento e de outros tipos iniciadas pela empresa e seus 

concessionários para garantir que os clientes possam aproveitar os recursos dos 

equipamentos da melhor forma.  
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10. 4. ENTREVISTA COM ODILON GUIMARÃES (JORNALISTA RESPONSÁVEL) 

 

1. Não compreendi o método das estações do ano das revistas. Eu tenho a da 
Primavera 2008, que abrangem os meses de setembro, outubro e novembro de 2008 e ela 
tem nº32 e a Revista do Outono 2009 que saiu logo após e tem nº33 era pra abranger os 
meses de março, abril e maio e  a edição de Verão 2009? Não saiu? Não entendi direito 
esse processo das estações do ano. Tem relação com a safra?  

Fazer uma revista a cada estação do ano é uma meta que não conseguimos atingir 

ainda. A periodicidade tem se mantida em média em torno de três edições anuais, nos 

melhores momentos. Neste ano devemos ficar em duas apenas. Mesmo assim consideramos a 

indicação das estações atraente e simpática, principalmente por se tratar de uma revista 

agrícola. Nos Estados Unidos, o Furrow tem maior número de edições anuais e Alterna 

edições indicadas por meses com outras por estações. Em um período do ano as edições são 

mensais e em outras elas saem trimestralmente, com o nome da estação. Não sei se há uma 

regra fixa, posso ver no site dos EUA se há uma cronologia certa. Quanto à edição 

brasileira, no início do ano é definido um número de edições, porém muitas vezes, como este 

ano,  há mudanças devido à redução de verbas devido a crises do mercado ou dificuldades de 

cumprir o cronograma pela equipe pequena.  

 

2. Por que na capa da revista a matéria principal tem um título e no interior da revista 
ela vem com outro título? 

Em qualquer revista, é mais comum usar títulos diferentes na capa e no interior. O 

título da capa tem que ter um apelo mais forte, e é geralmente mais curto. No interior o título 

deve ser mais específico e geralmente vem acompanhado por um olho que explica melhor o 

assunto. A foto da capa também é mais simbólica, tem que ser bonita e criativa, enquanto a 

do interior é bem informativa. Isso representa trabalho em dobro, porque é preciso tentar ser 

criativo em cada um dos títulos, os mais importantes da revista. Por exemplo, na revista da 

cana (edição 32), o título da capa é mais geral (“Cana-de-açúcar em expansão”). A do 

interior já explica melhor o assunto “Tecnologia para o avanço”, indicando que o trabalho 

de pesquisa tem sido uma das bases dessa expansão e apontando os caminhos mais recentes. 

As capas de O Sulco muitas vezes usam ilustrações ou fotomontagens. Já nas aberturas das 
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matérias, algumas vezes se recorre a infográficos, já apresentando os números principais da 

matéria, ou a fotos expressivas. 

 3. A edição do Outono 2009 tem uma capa totalmente diferente das revistas de 2008, no 
interior continua a mesma. Foi mudada toda a diagramação da revista para os anos que 
se seguem ou só para essa edição? 
Quais foram os critérios escolhidos para essa mudança? O porquê? 
 Por que só modificaram a capa? 

Sobre a mudança da capa: Foi iniciado um processo de redefinição visual de todas as 

mensagens publicitárias da John Deere, incluindo anúncios e publicações, com normas 

específicas para padronização de estilo. Este processo está em andamento e é bem complexo, 

pelo número de coisas que ele abrange e o de pessoas envolvidas. Por isso não dá para saber 

se a mudança feita na capa vai permanecer desta forma, se haverá novas alterações até o 

final do processo e se ela será aplicada no interior da revista nos próximos números.  
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10.5. MENSAGEM DO PRESIDENTE E CEO17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Mensagem publicada no endereço eletrônico: 
<http://www.deere.com/en_US/ir/media/pdf/financialdata/reports/2009/languages/2008annualportuguese.pdf> 
Acesso em: 19 out. 2008. 

http://www.deere.com/en_US/ir/media/pdf/financialdata/reports/2009/languages/2008annualportuguese.pdf
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10.6. CAPA DA EDIÇÃO VERÃO 2008 
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10.6.1. REPORTAGEM DA EDIÇÃO VERÃO 2008 
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10.7. CAPA DA EDIÇÃO INVERNO 2008 
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10.7.1. REPORTAGEM DA EDIÇÃO INVERNO 2008 
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10.8. CAPA DA EDIÇÃO PRIMAVERA 2008 
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10.8.1. REPORTAGEM DA EDIÇÃO PRIMAVERA 2008 
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10.9. CAPA DA EDIÇÃO OUTONO 2009 
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10.9.1. REPORTAGEM DA EDIÇÃO OUTONO 2009 
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10.10. CAPA DA EDIÇÃO NÚMERO 1 
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10.10.1. REPORTAGEM DA EDIÇÃO NÚMERO 1 

 

 


