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Resumen: En este artículo organizamos los primeros movimientos 

de aproximación en relación a nuestro objeto de investigación. Para 

ello, de  nimos como objetivo central analizar aspectos del merca-

do publicitario, a partir del concepto de campo (Bourdieu, 1989), 

contraponiendo prácticas institucionalizadas (Berger y Luckmann, 

1985) a movimientos de revisión o de mantenimiento frente a tales 

prácticas. Partimos del análisis del podcast Código Aberto, buscan-

do identi  car, en el habla de profesionales que actúan en agencias de 

propaganda, aspectos que revelan tensos contemporáneos del campo 

de la publicidad.

Abstract: In this article we will organize the  rst approximation 

movements in relation to our research object. For this, we de  ne as 

central objective to analyze aspects of the advertising market, start-

ing from the  eld settings (Bourdieu, 1989), opposing institutional-

ized practices (Berger and Luckmann, 1985) to revision or mainte-

nance movements against such practices. We start from the analysis 

of the Código Aberto podcast trying to identify, in the speech of pro-

fessionals working in advertising agencies, aspects that reveal con-

temporary tensions in the  eld of advertising.
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1 Ver Berger e Luckmann, 1985, p. 77
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2 Disponível em <http://www.sinaprosc.com.br/fmanager/sinapro2017/pesquisas/arquivo1_1.
pdf> Acesso em 09 de outubro de 2018.
3 Disponível em <https://projetodraft.com/que-tal-uma-agencia-de-publicidade-sem-sede-sem-
-chefe-e-com-remuneracao-aberta-e-o-que-a-hu mans-propoe/> Acesso em: 30 de setembro de 
2018.
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4 Disponível em <http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2017/05/23/o-poder-
-das-marcas-sobre-os-consumidores-chegou-ao- i m.html> Acesso em: 30 de setembro de 2018.
5 Disponível em <http://sxsw.meioemensagem.com.br/cobertura2017/2017/03/17/nao-pode-
mos-mais-ser-apenas-agencias-de-publicidade/> Acesso em: 30 de setembro de 2018. 
6 Disponível em <https://www.b9.com.br/68633/em-qual-empresa-voce-deseja-trabalhar-2016/>. 
Acesso em: 30 de setembro de 2018.
7 Em 2017, Wottrich apresenta a tese intitulada “Não podemos deixar passar: práticas de contestação 
da publicidade no início do século XXI”. Nela a autora de ine o que seriam as práticas de contestação: 
um movimento que tem origem na esfera da recepção e que questiona a representação das mulheres 
na publicidade. As práticas de contestação representam um grande tensionamento no campo que 
conduzem a revisão tanto de discursos quanto de práticas.
8 Descrição do podcast disponível em http://www.b9.com.br/podcasts/codigoaberto/
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Mecanismos de revisão e Mecanismos de manutenção

9 Episódio disponível em: http://www.b9.com.br/67285/podcasts/codigoaberto/codigo-aberto-ro-
dolfo-medina-presidente-artplan/
10 Episódio disponível em: http://www.b9.com.br/65772/podcasts/codigoaberto/codigo-aberto-
-ken-fujioka-socio-e-vp-de-planejamento-ldc/



11 Disponível em <http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2017/08/21/debate-
-etnico-racial-chega-atrasado-as-agencias.html> Acesso em 30 de setembro de 2018.
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12 Conceito de Bourdieu (1989) conforme Petermann (2012): O conceito de habitus diz respeito 
àquilo que os homens fazem e como o fazem. Bourdieu fala de certa homogeneidade que rege as 
práticas e que se apresenta em constante processo de atualização: ao mesmo tempo em que se de ine 
como uma incorporação histórica e também reorganizada do cotidiano.



habitus



modus operandi







13 Concorrências tratam-se de diversas agências concorrendo criativamente pelo direito de atender 
a conta de um único cliente.
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