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RESUMO 

  

O processo de internacionalização do mercado, do contato social e das comunicações traz para 

a ambiência atual novas relações culturais e dialogias capazes de produzir profundas 

transformações na sociedade e no consumo. Tendo como principal objeto o discurso 

publicitário intercultural, este estudo teve como objetivo entender as estratégicas narrativas que 

tornam possível a relação de produção e de consumo em cenários multiculturais. E, também, 

identificar como o discurso – no que se incluem representações, identidades, imaginários – 

produz sentido em diferentes contextos culturais. Para isso, tratamos de conceitos cruciais como 

Globalização e Mundialização, Cultura do Consumo, Comunicação Intercultural, Publicidade 

e Produção de Narrativas, Identidade e Imaginário. Apoiados na Análise de Discurso de linha 

francesa e nos referenciais teóricos essenciais para a interpretação do nosso objeto empírico - 

campanhas publicitárias internacionais das sandálias Havaianas -, adentramos a história, o 

universo da empresa para, então, investigar a forma como uma comunicação produzida no 

Brasil, visando o consumo de uma marca e produto brasileiros no Exterior, produz sentido em 

ambientes interculturais. O resultado nos levou à construção de um quadro resumo advindo das 

lógicas de produção analisadas e aportadas ao nosso corpus: 6 anúncios internacionais de 

Havaianas, veiculados em mídia impressa nos anos de 2007 a 2013. Nossa investigação sobre 

a produção do discurso intercultural de Havaianas fez emergir a percepção de que, apesar de 

peças publicitárias criativamente distintas, a marca mantém uma coerência estratégica na 

produção de suas narrativas internacionais, com enaltecimento da identidade e imaginários do 

lifestyle brasileiros. 

  

Palavras-chave: Comunicação e consumo. Globalização. Publicidade. Análise de discurso. 

Havaianas.  



 

ABSTRACT 

  

The process of internationalization of the market, social contact and communications brings to 

the current environment new cultural relations and dialogs capable of producing profound 

changes in society and in consumption. Having as main object the intercultural advertising 

discourse, this study aims to understand the narrative strategies that enable the connection 

between production and consumption in multicultural environments. Additionally, the study 

aspires to identify how the discourse – which includes representations, identities, imagination 

– produces meaning in different cultural contexts. For this reason, we considered crucial 

concepts like Globalization and World Integration, Consumer Culture, Intercultural 

Communication, Advertising and Production of Narratives, Identity and Imagination.  Based 

on the French Discourse Analysis and on the theoretical frameworks that are essential for the 

interpretation of the empiric object - international advertising campaigns of Havaianas sandals 

- we entered the history, the universe of the company and, then, investigated how a 

communication produced in Brazil, focused on the consumption of a Brazilian brand and 

product abroad, produces meaning in intercultural environments. The result led us to build a 

summary table from the logics of production analyzed and included in our corpus: 6 

international ads of Havaianas published in printed media in the years 2007 to 2013. Our 

research on the production of the intercultural discourse of Havaianas revealed the perception 

that, despite having creatively distinct advertising pieces, the brand maintains a strategic 

coherence in the production of its international narratives, praising the identity and imagination 

of Brazilian lifestyle. 

 

Keywords: Communication and consumption. Globalization. Advertising. Discourse analysis. 

Havaianas.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

“Se há a confluência rumo a um ‘estilo de vida global’, é porque os    
consumidores interiorizaram o universo simbólico elaborado desde o fim da 
Segunda Guerra Mundial pelos anúncios publicitários, pelos filmes, pelos 
programas de televisão, [internacionais], promovidos explicitamente como 
vetores de um novo universalismo.” (MATTELART, 2005, p. 93). 

 

A globalização formata, no mundo, novas relações, estruturas e processos que criam e 

provocam interdependência e integração. Segundo García Canclini, a globalização “[...] é um 

processo de fracionamento articulado do mundo e a recomposição de suas partes. [...] a 

globalização não é um simples processo de homogeneização, mas de reordenamento das 

diferenças e desigualdades, sem suprimi-las [...]” (GARCÍA CANCLINI, 2010, p. 11).  Outros 

autores como Renato Ortiz, em sua obra Mundialização e Cultura, preferem utilizar o termo 

“mundialização” como referência aos aspectos socioculturais da globalização, entendendo-se 

que a expressão denota o “[...]conjunto e valores, estilos, formas de pensar, que se estende a 

uma diversidade de grupos sociais [...]” (ORTIZ, 2015, p. 21).  

A vida em sociedades multiculturais, nessa “mundialização”, pode se refletir sobre o 

tipo de comunicação necessária para que uma sociedade pluralista seja culturalmente diversa e 

unificada em objetivos comuns, atuando no desenvolvimento da sociedade de consumo. 

Consumo este que  

 

[...] é compreendido também como forma de diferenciação e inclusão social, além de 
um processo ritual. Não mais restrito à concepção de compra de mercadorias, mas 
carregado de dimensão simbólica, não apresenta uma única retórica. O consumo se 
tangibiliza por meio de muitas retóricas. (BACCEGA in CITELLI... et al., 2014, p. 
63). 

 

Adentrando então o campo comunicacional dessa sociedade de consumo, como 

disseminadora de mensagens em escalas globais, observamos a influência da publicidade em 

tendências de moda e, simultaneamente, colaborando para a ampliação da escala de informação, 

transformando aspirações em consumo e movimentando a “mundialização”. Para isso, assim 

como Ortiz, entendemos a publicidade caracterizada pela retórica e diretamente ligada à 
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sociedade, na qual se estrutura sua práxis permanente como mediadora das relações sociais e 

interculturais de produção e consumo.  

A necessidade de se traçar estratégias globais de comunicação para diferentes ambientes 

culturais tornou fundamental a parceria entre as agências de publicidade e grandes 

empresas/marcas, a fim de promover seu crescimento e sua sustentação nesses novos espaços. 

Agências de propaganda multinacionais como BBDO, JWT, Lowe, Ogilvy & Mather, McCann-

Erickson, Saatchi & Saatchi, entre outras, por meio de seus anunciantes globais, foram 

responsáveis pelo desenvolvimento de campanhas com alinhamento internacional de 

comunicação publicitária, alcançando resultados surpreendentes, registrados por meio da 

imagem, do fortalecimento da marca e também do consumo. Campanhas como as de Dove 

(“Real beauty”), Nike (“Just do It”), J&J (“Having a baby changes everything”) ou de 

McDonald’s (“I’m lovin’ it”) – disponíveis no “Anexo” desta pesquisa - são provas de que 

iniciativas com objetivos de comunicação globais são cada vez mais presentes no cenário 

mundial. 

Em outros casos, como o antigripal Vick Vaporub (P&G) e o canal MTV, as campanhas 

publicitárias têm a linguagem adaptada de acordo com as características regionais de cada país, 

atuando localmente.  

Trabalhar de maneira única nesse cenário mostra-se um desafio para a comunicação 

contemporânea mundial. Porém, o ferramental disponível para se alcançar tais objetivos é cada 

vez mais sofisticado. Os estudos de mercados por si só, por meio das pesquisas quantitativas e 

qualitativas como Nielsen ou Kantar Ibope - que buscam resultados mercadológicos focalizados 

em vendas e posicionamento - muitas vezes não são suficientes para se entender qual a melhor 

linguagem de comunicação para o desenvolvimento de significados e significantes.  

 

O discurso analisado (ou, se preferirmos, o ‘discurso-objeto’) é uma condição de 
produção do discurso produzido pelo analista. Do ponto de vista teórico, a posição do 
analista [...] não coincide com a do “consumidor” dos discursos: um e outro não fazem 
exatamente a mesma leitura. A leitura do analista é mediada pelo seu método e pelos 
instrumentos que aplica às superfícies discursivas. Essa mediação afeta o discurso 
analisado no poder do mesmo [...]. (VERÓN, 2004, p. 70 – grifos do original). 

 

Fez-se necessário então, diante da diversidade de fontes, autores e teorias, um estudo 

baseado na Análise de Discurso de linha francesa e das lógicas produtivas das narrativas 
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publicitárias como forma de aproximação dialógica com o logos e pathos dos enunciatários, 

executadas para diferentes mercados, bem como a identificação das estratégicas discursivas 

utilizadas.  

Consideramos relevante também observar o processo de construção do discurso 

publicitário sob a ótica do consumo e do respectivo cruzamento de contextos dos diferentes 

espaços sociais e culturais em que se insere. 

Buscando-se examinar as manifestações textuais e visuais submetidas às mensagens 

produzidas no cenário da midiatização internacional, a Análise de Discurso de linha francesa – 

ADF – foi a base da investigação teórica desta pesquisa. 

Este estudo concentrou-se nas campanhas publicitárias internacionais desenvolvidas 

para Havaianas – produto da Alpargatas do Brasil - pois, além de a marca ter passado por um 

reposicionamento em 1994 - tanto sob o ponto de vista da comunicação, quanto pela releitura 

das sandálias -  em 2000 o produto alçou voo para outros países. Atualmente mais de 200 

milhões de pares chegam a diversos países ao redor do globo1. Juntamente com as sandálias, 

chega a esses países também a voz da marca, levando a mensagem do “estilo de vida brasileiro” 

e promovendo a identidade do País por meio de frentes midiáticas em todas as suas formas.  

Formas essas que suportam o objetivo desta pesquisa, voltado exatamente para o entendimento 

da práxis das estratégicas das narrativas dos anúncios impressos de Havaianas que tornam 

possível produção discursiva e consumo em culturas diferenciadas: recursos publicitários 

utilizados sob o ponto de vista textual e imagético, bem como o significado e significante que 

compõem tais peças publicitárias. 

Ampliando-se a discussão, o estudo perpassou, também, pontos específicos de reflexões 

como entendimento dos conceitos de globalização, cultura, comunicação e consumo, do “estilo 

de vida brasileiro” e possíveis imaginários que suportam essa construção, assim como valores 

que amparam esse discurso. 

Para percorrer esse caminho na direção da compreensão da poética discursiva 

publicitária intercultural, passando por interpretações sobre identidade e consumo, foi realizada 

abordagem qualitativa com interpolação e análise de peças publicitárias internacionais de 

                                                

1 Fonte: website oficial <www.havaianas.com.br> - acesso em 31/1/2017. 
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Havaianas (divulgadas em mídia impressa), baseadas em referenciais teóricos essenciais para a 

interpretação do objeto.  

Transversalmente, levantamos e analisamos bibliografia específica para a conceituação 

da globalização, comunicação intercultural e análise do discurso francesa, pois essas dizem 

respeito às campanhas discursivas buscando as intertextualidades culturais e o entendimento 

dos sujeitos enunciatários. 

Assim, esta pesquisa se justificou a partir da necessidade de elucidar os fazeres 

interculturais, representados em discursos, pelas quais as campanhas publicitárias vêm 

produzindo e conquistando as cenas midiáticas por meio de um alinhamento global de 

comunicação, com lógicas de produção e consumo regionais em respeito às culturas locais. 

Como objeto de estudo desta pesquisa temos o consumo e o discurso publicitário 

intercultural, com foco para a análise e entendimento das estratégias discursivas, identidade, 

estereótipos e mediações utilizados a fim de se tornar possível o expressar do ethos (aqui 

entendido como “modo de ser” e de persuasão) de uma marca no segmento de moda/estilo, com 

linguagem específica, junto a culturas diversificadas.  

De acordo com a estruturação elaborada por Orozco Gomez (2011), utilizamos para este 

trabalho as seguintes classificações de objetos: Objeto Teórico – trata-se aqui do consumo e do 

discurso publicitário intercultural; Objeto Empírico – neste caso, as Havaianas; e Material 

Empírico (Corpus) – campanhas publicitárias internacionais, de mídia impressa. 

Se não há como ignorar a realidade multicultural da “mundialização”, por outro lado 

encontram-se questionamentos quanto ao real significado dela e respectivas implicações 

sociais, culturais, comunicacionais e comportamentais. 

Uma das vantagens da análise da exposição das práticas discursivas é observar como as 

interfaces comunicacionais possibilitam maior sentido aos projetos sociais, culturais e de 

consumo. Ao mesmo tempo em que a produção midiática sustenta a comunicação intercultural 

e serve de instância do enunciado da identidade do objeto, ela não deixa de ser uma abertura 

para a expressão e captação, para a dialogia de canais de incentivo à elaboração dos discursos 

coerentes e em sintonia com a sociedade na qual ela está inserida, em um movimento de: 
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[...] questionar o dado-por-certo. Mergulhar abaixo da superfície do significado. 
Recusar o óbvio, o literal, o singular. Em nosso trabalho, muitas vezes e com razão, o 
simples se torna complexo, o óbvio opaco. Luzes brilhantes fazem desaparecer as 
sombras. Está tudo nos cantos. [...] (SILVERSTONE, 2002, p. 35). 

 

Diante disso, enquanto pressupostos epistemológicos de Orozco Gomez (2011), 

tratamos como “pergunta-problema” desta pesquisa o seguinte: como os discursos publicitárias 

de Havaianas, visando o consumo de sua marca e seus produtos no Exterior, produzem sentido 

em ambientes interculturais? 

E ainda, conforme García Canclini afirma, 

 

[...]. Numa época globalizadora – em que a cidade não se constitui apenas pelo que 
acontece em seu território, mas também pelo modo como migrantes e turistas, 
mensagens e bens procedentes de outros países a atravessam – construímos mais 
intensamente o próprio por meio do que imaginamos sobre os outros. [...] (GARCÍA 
CANCLINI, 2010, p. 90). 

 

Considerando que é de mister importância entender os processos comunicacionais em 

um cenário global e globalizante, há um valor especial em analisar, também, qual elemento-

chave da comunicação publicitária é utilizado para produzir e divulgar ideologias, criar 

estereótipos, identidades, representações e imaginários em uma mensagem única e específica 

para cada ambiência cultural. 

 

1.1 OBJETIVO DA PESQUISA 

 

“[...] um objetivo equivale a uma promessa que devemos cumprir ao final da 
investigação, mas que está presente durante todo o seu percurso e que 
estrutura todas as ações que realizemos […]”2. (OROZCO GOMEZ, 2011, p. 
62, tradução nossa).  

 

                                                

2 “[...] un objetivo equivale a una promesa que debemos cumplir al final de la investigación, pero que está presente 
a lo largo de ésta y que vertebra todas las acciones que llevemos a cabo [...]”. 
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O objetivo geral desta pesquisa é entender as estratégicas narrativas que tornam possível 

produção e consumo em culturas diversificadas. Buscamos, de modo específico, identificar 

como o discurso – no que se incluem representações, identidades, imaginários – produz sentido 

em diferentes contextos culturais.  

Podemos entender, a partir do exposto anteriormente, que o processo de 

internacionalização do mercado, do contato social e das comunicações traz para a ambiência 

atual novas relações culturais e dialogias capazes de produzir profundas transformações na 

sociedade e no consumo. 

A globalização, ou “mundialização”, pode formatar novas relações, estruturas e 

processos que criam e provocam interdependência e integração. E é por meio da comunicação 

intercultural que uma sociedade pluralista assume um posicionamento culturalmente diverso e 

unificado em objetivos comuns, atuando no desenvolvimento da sociedade de consumo. 

Essa comunicação, em escalas globais, pode definir – por meio do discurso publicitário 

- as grandes tendências em moda e a ampliação da escala de informação, transformando 

aspirações em consumo. Compreendemos então a publicidade caracterizada pela retórica e 

diretamente ligada à sociedade, na qual se estrutura sua práxis permanente como mediadora das 

relações sociais e interculturais de produção e consumo em cenários internacionais. 

Diante de todas essas possibilidades e questões relativas aos saberes da comunicação 

intercultural, torna-se evidente a necessidade de um estudo aprofundado sobre os mecanismos 

e estratégias de produção do discurso, bem como de suas práticas de consumo, a fim de se 

elucidar os fazeres interculturais pelas quais as campanhas publicitárias vêm produzindo e 

conquistando as cenas midiáticas internacionais. 

 

1.2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para atuar no desenvolvimento de reflexões e respostas acerca da compreensão da 

lógica discursiva publicitária intercultural, foi necessário, primeiramente, considerar questões 

referentes à globalização e à comunicação intercultural, bem como Análise de Discurso de linha 

francesa. Por se tratar de abordagens de longo alcance, discutidos por autores de diversas áreas, 
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esta investigação foi concentrada em autores que tratam do assunto dentro da esfera da 

comunicação, com vieses para publicidade, consumo e cultura. 

Percorrendo essa trilha, este trabalho se fundamentou, então, nos seguintes conteúdos 

estruturantes (eixos conceituais conforme citados anteriormente):  

1) Comunicação e Consumo – teoria contemplada a partir do conhecimento da dinâmica 

da sociedade, com zonas de articulação e reflexão apoiadas em estereótipos/identidades, 

imaginários e cultura – “[…] O objetivo mais geral do consumidor só pode ser construir um 

universo inteligível com os bens que escolhe. [...]” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2006, p. 112 

e 113). Para Carrascoza, 

 

a publicidade abrange um sistema de comunicação midiática que povoa o cotidiano 
contemporâneo, não apenas informa, por meio de uma retórica particular, os features 
dos produtos, ou os diferenciais dos serviços oferecidos pelos anunciantes, mas tem o 
objetivo de incitar o consumo. [...] ela é a mercadoria, disseminada no mercado 
simbólico, que discursa favoravelmente, de forma explícita, sobre todas as demais. 
(CARRASCOZA, 2014, p. 53). 

  

2) Globalização – considerando-se que “[...]. Quando a circulação cada vez mais livre e 

frequente de pessoas, capitais e mensagens nos relaciona cotidianamente com muitas culturas, 

nossa identidade já não pode ser definida pela associação exclusiva a uma comunidade nacional. 

[...]” (GARCÍA CANCLINI, 1999, p. 166).  

3) Análise de Discurso de linha francesa - ADF - observada a partir das questões 

relacionadas à temática da significação e à produção dos sentidos - “O que é produzido, o que 

circula e o que produz efeitos dentro de uma sociedade são sempre discursos (evidentemente, 

tipos de discursos, cujas classes devem ser identificadas e cuja economia de funcionamento 

deve ser descrita)”. (VERÓN, 2004, pg. 61 – grifos do original).  

Dentro de uma concepção hermenêutico-interacionista, o esforço investigativo deste 

trabalho focalizou a interpretação e associação de fenômenos, buscando interconexão entre os 

elementos.   
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Como metodologia, esta investigação contou com a abordagem qualitativa por meio da 

análise da produção de narrativas publicitárias para exploração e observação do fenômeno.  

Realizamos, num primeiro momento, pesquisa bibliográfica para o levantamento de 

dados teóricos e científicos pertinentes a esta investigação.  

Consideramos, também, a pesquisa documental para organização de informações, 

levando-se em conta materiais restritos aos publicados em outros estudos disponíveis e 

documentos oficiais da AlmapBBDO e Alpargatas do Brasil – com a interpolação de peças 

publicitárias internacionais de Havaianas (seis anúncios divulgados em mídia impressa, em 

diferentes países) - e outros disponíveis na internet. Para a análise dos dados desta investigação, 

foi considerada a análise do discurso, favorecendo a compreensão da interação social.  

O corpus do estudo em questão foi constituído por anúncios publicitários internacionais 

de Havaianas (seis peças, pois assim conseguimos variedades de discurso e países de 

veiculação), produzidos pela agência AlmapBBDO, em mídia impressa (meio de divulgação de 

campanhas internacionais utilizado pela empresa no momento de entrada em determinado 

mercado externo, com a abertura de escritórios e/ou introdução do produto e lançamento da 

marca no local3), veiculados em revistas de lifestyle4 em diferentes países que não o Brasil.  

Para a análise desta pesquisa realizamos um recorte temporal de sete anos de veiculação 

(de 2007 a 2013), pois esse foi o período de abertura e inauguração dos escritórios 

internacionais de Havaianas, além do lançamento da marca em diversos países.  

Sabemos que, por se tratar de campanhas globalizadas – do Brasil para o exterior – e 

veiculadas em diversos países, tais anúncios foram e são criados na agência da filial brasileira5.  

E são algumas dessas as peças selecionadas para análise deste trabalho.  

 

                                                

3 Fonte: Informação obtida junto a profissionais de atendimento e criação da agência AlmapBBDO – 20/12/2016. 

4 Revistas de lifestyle são produções editoriais que abordam tendências, moda, entretenimento, cultura e 
comportamento de consumo de uma determinada sociedade, comunidade, grupo ou, até mesmo, vivências 
mundiais como troca de experiências para seu público-alvo. Daí a escolha da agência por utilizar esse tipo de 
revista como meio de divulgação de Havaianas.  

5 Fonte: Informação obtida junto a profissionais de atendimento e criação da agência AlmapBBDO – 20/12/2016. 
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De acordo com Carrascoza (2008, p. 19), um anúncio é “a peça mais representativa da 

publicidade impressa[...]”. A escolha de anúncios internacionais de mídia impressa de 

Havaianas, recorte realizado para esta investigação, deveu-se ao fato de entendermos ser 

pertinente a possibilidade de comparação de acordo com a veiculação em países com 

reconhecidas diferenças culturais, tais como: EUA, Itália, Austrália, Inglaterra e China. Além 

disso, anúncios permitem fácil e rápida visualização da narrativa textual e imagética por parte 

dos sujeitos enunciatários. 
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2 CONSUMO NO MUNDO GLOBALIZADO: INTER-RELAÇÕES CULTURAIS 

 

O movimento de globalização, internacionalização, mundialização é inegável e 

irreversível há muito tempo. 

A existência desse processo desenha um novo mapa, transcende nações, grupos, classes 

sociais, política, economia e, principalmente, cultura. É a partir dessa perspectiva global que 

ela – cultura – adquire significados outros, implicando os meios de comunicação, a publicidade 

e o consumo. É nesse ambiente “além território” que se expressam modos característicos de 

mundialização e desterritorialização das coisas/ bens, dos comportamentos, dos indivíduos, das 

ideias, das línguas/expressões, da informação, dos imaginários, da transfiguração da realidade.  

 O mundo penetrou o nosso cotidiano e os homens se vêm interligados como cidadãos 

globais sem nem mesmo sair do lugar. O mundo está ali, diante de nós, nas lojas, nos 

supermercados, nos produtos de higiene, nos alimentos, no vestuário, nos aparelhos eletrônicos, 

nos automóveis, nos brinquedos, nos filmes, nas TVs, nas revistas e jornais. Nesse ambiente 

transnacional, a cultura do consumo ganha destaque e se manifesta como uma expressão da 

contemporaneidade.  

E, falar de mundialização da cultura, como afirma Renato Ortiz (2015), é falar de um 

conjunto de valores, estilos, formas de pensar, que abarca uma diversidade de grupos sociais e 

que convive e se alimenta de outras manifestações culturais, inclusive locais (como a língua 

falada em determinado território).  

 

2.1 GLOBALIZAÇÃO, MUNDIALIZAÇÃO OU INTERNACIONALIZAÇÃO? 

 

Apesar de, neste trabalho, não fazermos distinção entre as expressões globalização, 

mundialização e internacionalização, vale sinalizar que alguns autores têm suas preferências e 

empregam os termos de acordo com objetivos específicos. Porém, não há regras. 

Renato Ortiz, por exemplo, busca aplicar o termo “global” quando se refere a processos 

econômicos e tecnológicos, e “mundialização” quando trata de cultura.  
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Para ele, a categoria “mundo” está articulada a duas dimensões: “Ela vincula-se primeiro 

ao movimento de globalização das sociedades, mas significa também uma ‘visão de mundo’, 

um universo simbólico específico à civilização atual. Nesse sentido ele convive com outras 

visões de mundo, estabelecendo entre elas hierarquias, conflitos e acomodações.” (ORTIZ, 

2015, p. 29 e 30). 

Octavio Ianni, por sua vez, demonstra uma preferência pelo termo “globalização”, 

apesar de lançar mão das expressões “mundialização e internacionalização” em sua obra 

“Teorias da Globalização” (1995). Para ele, a globalização assume importância ao transformar 

a Terra de figura astronômica para significação histórica. E é nesse contexto que ele se apoia 

para elaborar o entendimento mais geral sobre a globalização.  

 

A nova divisão internacional do trabalho e da produção, envolvendo o fordismo, o 
neofordismo, o toyotismo, a flexibilização e a terceirização, tudo isso amplamente 
agilizado e generalizado com base nas técnicas eletrônicas, essa nova divisão 
internacional do trabalho concretiza a globalização do capitalismo, em termos 
geográficos e históricos. (IANNI, 1995, p. 47).  

 

Por outro lado, Armand Mattelart e Mike Featherstone fazem uso tanto da expressão 

“globalização” quanto da “internacionalização” e “mundialização”, sem estabelecer conceitos 

específicos que possam justificar a escolha por esta ou aquela.  

Já, Néstor García Canclini tende a utilizar mais as expressões “globalização” e 

“interculturalidade” procurando, em alguns momentos, trazer para seus textos o vocábulo 

“internacionalização”.  

 

O que diferencia a internacionalização da globalização é que [...] a internacionalização 
foi uma abertura das fronteiras geográficas de cada sociedade para incorporar bens 
materiais e simbólicos das outras. A globalização supõe uma interação funcional de 
atividades econômicas e culturais dispersas, bens e serviços gerados por um sistema 
com muitos centros. (GARCÍA CANCLINI, 2010, p. 32). 
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2.2 MUNDIALIZAÇÃO E CULTURA GLOBALIZADA 

 

O processo de globalização, ou de mundialização (já que, como dito, não estamos 

fazendo distinção conceitual entre as expressões), é um fenômeno social que transpassa o 

conjunto de manifestações culturais e se instala nas práticas cotidianas e relações sociais. Com 

a sociedade globalizada, a cultura se remodela e transforma sua condição e particularidades. 

Historicamente, é importante entender que o conceito de “internacionalização” surgiu 

nas últimas décadas do século XIX, com a abertura de mercados e acordos de normatização – 

às vésperas da Primeira Guerra Mundial. Porém esse processo se realizou totalmente apenas a 

partir do século XX e, em progressão contínua, passa ainda por transições e redefinições.  

A globalização abre lugar a uma representação do mundo totalmente reformatada, com 

entrelaçamentos de realidades diversas muitas vezes movidas sob a bandeira de forças políticas, 

econômicas, sociais e culturais. 

Ela expressa o intercâmbio comercial, a intensificação das relações entre Estados e a 

circulação dos bens culturais. O que estava restrito a mercados nacionais, cada vez mais se 

expande. “O modo de produção industrial aplicado ao domínio da cultura, tem a capacidade de 

impulsioná-la no circuito mundial.” (ORTIZ, 2015 p. 56). Daí o advento das indústrias culturais 

no cenário global.  

Cinema, indústria fonográfica, TV e até mesmo a indústria da publicidade têm papel 

fundamental para esse intercâmbio cultural numa dimensão que transcende seus espaços 

territoriais. “Filmes, anúncios publicitários, música popular e séries televisivas são formas de 

expressão que circulam no seu interior, independentemente de suas origens.” (ORTIZ, 2015, p. 

60). As mensagens comutadas nesse circuito técnico também são responsáveis pelo tipo de 

civilização que se internacionaliza. 

Obviamente percebemos que as inovações tecnológicas, nesse processo histórico, têm 

enorme influência na mundialização da cultura no sentido de fornecer a infraestrutura 

necessária para que ela se instaure e consolide. Mas a mundialização vai além.  
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Há um universo habitado por objetos compartilhados em grande escala. São eles que 
constituem nossa paisagem, mobiliando nosso meio ambiente. As corporações 
transnacionais, com seus produtos mundializados e suas marcas facilmente 
identificáveis, balizam o espaço mundial. [...] Sem essa modernidade-objeto, que 
impregna os aeroportos internacionais [...], as ruas do comércio (com suas vitrinas e 
mercadorias em exposição), os móveis de escritórios, os utensílios domésticos, 
dificilmente uma cultura teria a oportunidade de se mundializar. (ORTIZ, 2015, p. 
107). 

 

Ao se observar a vida internacional percebemos que, além da vida “local” (dos Estados, 

das cidades, dos bairros...), ela se soma e permite que cada indivíduo, a partir do seu território, 

possa sentir e experimentar os acontecimentos afora de suas fronteiras. 

No contexto da globalização, mundializam-se as instituições mais sedimentadas das 

sociedades. As convicções, os princípios pertinentes a um mercado tornam-se padrões para 

outros povos e sociedades, independentemente das culturas, história e civilizações: empresas, 

produção, consumo, lucro, tecnologia e automação, flexibilização, redes e comunicação.  “[...] 

a mundialização seria um desdobramento possível, necessário e inevitável do processo de 

modernização inerente ao capitalismo, entendido como processo civilizatório destinado a 

realizar uma espécie de coroamento da história da humanidade.” (IANNI, 1995, p. 82) 

Com a globalização dos mercados torna-se fundamental para empresários e 

administradores entenderem que seu campo de atuação é o cenário sem fronteiras, uma 

realidade de negócios que transcende, inclusive, a origem das corporações que representam e 

com quem transacionam. 

Para Mike Featherstone (1990), o processo de globalização, tido como uma extensão do 

inter-relacionamento cultural mundial, pode ser compreendido como um processo pelo qual os 

fluxos culturais produzem tanto homogeneidade quanto desordem cultural, fortalecimento de 

identidades e, também, culturas transnacionais direcionadas para além das fronteiras, uma vez 

que um número cada vez maior de indivíduos está envolvido e faz parte de mais de uma cultura 

– o que se traduz em desafios práticos para a comunicação intercultural que veremos mais 

adiante.  

No cenário da mundialização, aquele que era estranho agora se torna nosso próximo. A 

distinção entre aquele, daquele grupo, e o outro, forasteiro, não mais existe.   
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Porém, como afirma Featherstone (1990), existe pouca perspectiva de uma cultura 

global unificada como resposta ao processo de globalização. Ao contrário, observa-se a 

existências de muitas culturas compartilhadas, no plural.  

Essa é a mesma linha de raciocínio de García Canclini. Para o autor (2003), a 

globalização se apresenta como um objeto não trabalhável, porém descrita por meio de 

narrações e metáforas. Ele atesta ser imprescindível analisar tanto os textos conceituais como 

as produções narrativas, relatos e imagens (de migrantes) que nomeiam o que a globalização 

possui de fato. Afinal, é nos relatos e nessas imagens que aparece o que é utopia e o que a 

globalização pode ou não integrar. Eles servem para imaginar, ritualizar e ordenar o diferente.  

Com um ponto de vista crítico, ele afirma que a globalização, realizando quase que um 

processo de “seleção natural”,  

 

acirra a concorrência internacional e desestrutura a produção cultural endógena, 
favorece a expansão de indústrias culturais com capacidade de homogeneizar e ao 
mesmo tempo contemplar de forma articulada as diversidades setoriais e regionais. 
[...] enfraquece os produtores pouco eficientes e concede às culturas periféricas a 
possibilidade de se encapsularem em suas tradições locais. [...] dá a essas culturas a 
possibilidade de estilizar-se e difundir sua música, suas festas e sua gastronomia por 
meio de empresas transnacionais. (GARCÍA CANCLINI, 2003, p. 22). 

 

A globalização/ internacionalização se tornou um termo usado muito comumente no 

mundo dos negócios e nos meios intelectuais.  

Mas não importa de quem seja a voz a falar sobre globalização. Invariavelmente o 

conceito traz consigo a expressão “Aldeia Global”. Esta, de acordo com Octavio Ianni (1995), 

sugere que se estruturou uma comunidade mundial, efetivada por meio da comunicação, 

informação e virtualidade possibilitadas pela tecnologia. Na aldeia global, além dos bens 

materiais e convencionais, comercializam-se informações, entretenimento, cultura e ideias que 

são consumidas em escala mundial. 

 

Quando o sistema social se põe em movimento e se moderniza, então o mundo começa 
a parecer uma espécie de aldeia global. Aos poucos, ou de repente, conforme o caso, 
tudo se articula em um vasto e complexo todo moderno, modernizante, modernizado. 
E o signo por excelência da modernização parece ser a comunicação, a proliferação e 
generalização dos meios impressos e eletrônicos de comunicação, articulados em teias 
multimídias alcançando todo o mundo. (IANNI, 1995, p. 93). 
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Para a mundialização, a noção de aldeia global é a expressão total e transnacional de 

ideias, valores socioculturais, comportamentos e imaginários. Pode ser entendida, também, 

como teoria da cultura mundial, universo de símbolos e signos, linguagens, mercado de bens e 

significados que povoam a maneira como os indivíduos pensam, agem e sentem. 

A principal trama da aldeia global é a chamada “mercantilização universal”, o mercado, 

no sentido de que tudo, neste ambiente, é produzido, comercializado e consumido como 

mercadoria.   

Por outro lado, a indústria cultural também assumiu alcance global. Em todo o mundo 

ela emprega milhares de profissionais e intelectuais das mais diversas áreas do conhecimento e 

especialidades. Jornalistas, cientistas sociais, escritores, artistas, publicitários, e muitos outros. 

Ela produz e reproduz, simultaneamente, um conjunto de símbolos, signos e significados – por 

meio de textos, imagens, sons e movimentos – estimulando e habitando o imaginário dos 

sujeitos, sendo um poderoso meio de produção de representações distribuídas por todos os 

cantos do planeta.  

Juntamente com a imprensa, a mídia eletrônica passa a desempenhar o singular papel 
de intelectual orgânico dos centros mundiais de poder, dos grupos dirigentes das 
classes dominantes. Ainda que mediatizada, influenciada, questionada ou assimilada 
em âmbito local, nacional e regional, aos poucos essa mídia adquire o caráter de um 
singular e insólito intelectual orgânico, articulado às organizações e empresas 
transnacionais predominantes nas relações, nos processos e nas estruturas de 
dominação política e apropriação econômica que tecem o mundo, [...] (IANNI, 1995, 
p. 95). 
 

Certo está que existem convergências e contradições na forma pela qual as organizações 

mundiais da mídia levam entretenimento e informação aos seus públicos. Mas o ponto central 

está no poder de influência que elas exercem ao selecionar, interpretar e registrar o que é e será 

difundido pelo mundo. O controle do que é primordial ou secundário, local, regional ou 

mundial, do real ou virtual, expande sua atuação no imaginário, mentes e atitudes de uma grande 

maioria. 

Por ser sensível às demandas de movimentos sociais, de diferentes grupos e classes, dos 

governos, da política e, até mesmo das igrejas, a mídia global expressa muito do que está 

navegando pelo mundo, principalmente no sentido ambíguo da integração e fragmentação, da 

unidade e diversidade. 
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A mídia globalizada explica-se, em boa medida, porque o mundo da cultura diz 
respeito ao modo pelo qual o indivíduo, o grupo, a classe, a coletividade, o povo, a 
tribo, a nação, a nacionalidade, a comunidade ou sociedade tendem a ver-se, imaginar-
se ou traduzir-se. Toda realidade mais ou menos complexa, problemática ou não, 
sempre se traduz em representações, imagens, metáforas, parábolas e alegorias, assim 
como em descrições e interpretações. E é por meio das linguagens que isto ocorre, 
envolvendo palavra, imagem, som, forma, movimento, etc. Por isso é que os meios de 
comunicação colocam-se diretamente no âmago do mundo da cultura, das condições 
e possibilidades de representação e imaginação. (IANNI, 1995, p. 104). 

 

Nesse sentido, torna-se impossível tratar de uma cultura comum sem fazermos alusão a 

quem está falando dela, sem mencionar os objetivos, sem considerar as interdependências e 

referências a culturas estrangeiras, o que deve ser modificado ou rejeitado, para então dar um 

significado de identidade cultural.   

De acordo com Featherstone (1990), não importa se programas de TV, anúncios 

comerciais ou espetáculos esportivos e dramáticos percorrem o mundo todo, o tempo todo. O 

entendimento e resposta dos públicos, espalhados numa enorme variedade de contextos e 

práticas culturais, estará longe de ser algo uniforme. Afinal, os indivíduos presentes em 

diferentes partes do mundo fazem uso das materialidades de consumo por meio de estratégias 

diversificadas a fim de reconstituir a sua identidade.  

Aliás, um dos pontos-chave que definem a natureza e personalidade da globalização, 

conforme atesta García Canclini (2003), é o fato dela possibilitar e aceitar a imaginação sobre 

várias identidades. Mesmo que sejam modulares e superpostas, ela cria um ambiente favorável 

para que se possa imaginar como autênticas e compatíveis as identidades e culturas dos outros.  

Com a geração das chamadas redes globais, uma imposição foi constatada: a de que as 

empresas em ambientes pós-fronteiras devem administrar a diversidade e atuar de forma a 

integrar o nível local com o global. E essa passa a ser a regra na publicidade e das mídias globais 

como estratégia para aderência e ampliação de seus públicos e imaginários. Isso é atestado “pela 

adaptação dos ‘spots’ publicitários das marcas globais, tais como Coca-Cola ou Marlboro, em 

função de imaginários nacionais e de aculturações diferentes das referências da globalização.” 

(MATTELART, 2005, p. 96). 

Importante ressaltar que um dos campos que mais contribuiu para a instauração da 

globalização, com consequente abertura de mercado e integrações local-global, foi o campo da 

indústria editorial. Seu desenvolvimento teve e tem importância significativa na formação da 
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chamada cidadania ilustrada, de acordo com García Canclini (2003), e na formatação de 

imaginários comportamentais. 

Vejamos, nas figuras abaixo, exemplos de revistas internacionais que representam a 

abertura de mercado e a cidadania ilustrada, adaptada ao local de sua circulação. 

A Figura 1 apresenta a revista Norte-americana InStyle e sua versão brasileira. Publicada 

mensalmente pela Time Inc., InStyle é direcionada ao público feminino. 

 

 
Figura 1 – Imagens de divulgação das capas das revistas InStyle, Norte-

americana, e revista Estilo de Vida, sua versão Brasileira.6 

 

Trata-se de uma revista de lifestyle que aborda temas variados como moda, beleza, lazer 

e entretenimento, trabalho e estilo de vida. Com circulação mundial, principalmente na América 

do Norte, Europa e América Latina, a editora permite adaptar o título para a língua do País de 

circulação buscando-se manter similaridade sonora e/ou de significado relacionados à palavra 

“Estilo” (Style, no original em inglês). No Brasil o título “InStyle” se tornou “Estilo de Vida”.  

Existe um padrão de layout/direção de arte determinado pelo país de origem da editora 

que deve ser seguido e respeitado pelos países de circulação (a Fig. 1 deixa esse padrão bem 

                                                

6 Fonte: Editora Abril, representante da revista norte-americana no País. Disponível em:  
<http://estilo.abril.com.br> - Acesso em 23/1/2017. 
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evidente).  As capas trazem sempre celebridades locais como forma de gerar engajamento e 

representatividade junto ao seu público-alvo. 

Observemos, agora, a Figura 2 que nos apresenta três versões internacionais da revista 

Vogue, considerada - na indústria da moda - uma das mais tradicionais e respeitadas revista de 

moda do mundo.  

 

 
Figura 2 – Imagens de divulgação das capas das revistas Vogue Norte-americana, 

Vogue Russa e revista Vogue Brasileira.7 

 

Publicada desde 1909 pela Condé Nast Publications, corporação responsável por tornar 

a Vogue uma revista internacional, sua história tem início em 1892 na cidade de Nova Iorque. 

Sua primeira edição internacional circulou em 1916, no Reino Unido. Hoje está presente como 

editora local em 21 países, porém com venda em mais de 90 países. 

Vogue publica, mensalmente, trabalhos de estilistas, fotógrafos, designers e escritores, 

sempre sob o viés sofisticado do mundo da moda, da beleza e da cultura. 

O nome Vogue se mantém em todas as edições internacionais, acrescentando-se apenas 

o nome do país que a edita (no Brasil a revista é Vogue Brasil). Assim como na revista InStyle, 

existe um padrão de layout/direção de arte determinado pelo país de origem da editora, que 

                                                

7 Fonte: Editora Globo, representante da revista norte-americana no País. <http://vogue.globo.com> - Acesso em 
23/1/2017. 
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deve ser seguido e respeitado pelos países que possuem edição local. Apesar de trabalharem 

matérias locais como parte da editoria do país em questão, as capas trazem sempre celebridades 

ou modelos internacionais – podendo ser de nacionalidade do país de circulação - que estejam 

relacionados (ou tenham aderência) com o mundo da moda. 

Já a Figura 3, a seguir, nos mostra um modelo híbrido de internacionalização editorial, 

com adaptação de título para o país de edição e circulação. Adaptação esta podendo se tratar de 

tradução livre (“Hola!” – “Hello!”: ambas as palavras significam “Olá!”, sendo que a primeira 

está grafada em Espanhol e a segunda, em Inglês) ou uso de outro título, considerado como 

revista “irmã” pela editora original. 

 

 
Figura 3 – Imagens de divulgação das capas das revistas Hello! Canadense, Hola! 

Espanhola, Caras Argentina e Caras Brasil.8 

 

No Brasil, assim como em outros países da América Latina, a revista irmã de Hola! é a 

revista Caras. Apesar do título não ter nada a ver com o título original, a editoria brasileira 

segue padrão de layout para disposição de imagens, manchetes e textos, de acordo com a 

referência espanhola.  

A revista Hola! é a publicação original que se internacionalizou a partir da Espanha. 

Fundada em 1944, trata-se de uma revista semanal especializada em notícias sobre celebridades.  

                                                

8 Fonte: Editora Caras, parceira da revista Hola! da Espanha, no Brasil. <http://caras.uol.com.br> - Acesso em 
23/1/2017. 
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A revista espanhola, bem como sua versão britânica, depende em larga medida das notícias 

sobre a realeza, ao passo que as edições norte-americanas e latino-americanas concentram suas 

atenções em Hollywood. A Caras brasileira, como característica local do país, foca suas notícias 

em celebridades Globais (da rede Globo de TV, emissora de canal aberto líder em audiência no 

Brasil). 

O que se destaca na Figura 4, sob o ponto de vista da internacionalização editorial, é a 

escolha da modelo de capa, pose e figurino das revistas Playboy editadas localmente em seu 

país de circulação.  

 

 
Figura 4  – Imagens de divulgação das capas das revistas Playboy Norte-americana, 

Playboy Chinesa e Playboy Brasileira.9 

 

Playboy é considerada uma revista de entretenimento erótico direcionada para o público 

masculino. Mantendo como padrão o título (nunca é traduzido), abordagem e direção de arte, 

as editorias trabalham com modelos e celebridades locais, valorizando-se poses e partes do 

corpo de maior significância para o país de circulação. Dessa forma, a revista garante lembrança 

de marca e mantém sua reputação mundial (ela é Playboy não importa em que país esteja 

presente), ao mesmo tempo em que estabelece engajamento junto ao seu público-alvo. 

                                                

9 Fonte: Editora PBB Entertainment, representante da revista Playboy, norte-americana, no Brasil. 
<http://www.playboy.com.br> - Acesso em 23/1/2017. 
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A Figura 4, como vimos, nos mostra celebridades locais para as edições norte-

americana, chinesa e brasileira, com vestimentas diferenciadas (a chinesa, por conta da cultura 

local, se mostra vestida, mesmo em se tratando de uma revista erótico-sensual), e em poses 

adequadas ao que a cultura do país valoriza em termos de sensualidade feminina (a Brasileira, 

por exemplo, aparece de costas e deixando o perfil curvilíneo do corpo bem à mostra). 

Já a revista Time, na Figura 5, é vendida mundialmente em um único idioma: inglês. A 

Time é considerada, atualmente, uma das mais conhecidas revistas de notícias semanais do 

mundo, publicada nos Estados Unidos. Existe uma edição europeia (Time Europe) publicada 

de Londres para cobrir a Europa, Oriente Médio, a África e a América Latina, uma edição 

asiática (Time Asia) editada de Hong Kong e uma edição canadense (Time Canada) editada de 

Toronto.  

 

 
Figura 5  – Imagens de divulgação das capas da revista Time Norte-

americana.10 

 

As notícias publicadas na Time são sempre de interesse internacional – não 

necessariamente relacionado ao local de publicação – não existindo colunas, editorias e nem 

abordagens locais que possa gerar algum tipo de diferenciação. A internacionalização da 

revista, como podemos concluir, dá-se pela comercialização e informação mundializadas.  

                                                

10 Fonte: Editora Time Inc. <http://time.com> - Acesso em 23/1/2017. 
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“Os públicos são ‘essencial e constantemente internacionais’, como o demonstra a 

disseminação de leitores dos grandes jornais [...] ou das grandes revistas, no mundo todo. [...] 

o público age e reage diante da atualidade com a qual se vê confrontado. [...]” (MATTELART, 

2005, p. 27). 

Ainda no campo da indústria editorial, mas voltada para livros educacionais, CTP 

(Científicos, Técnicos e Profissionais) e de interesse geral, percebemos a força de grupos 

internacionais que dominam as publicações ao redor do mundo.  

No quadro exposto pela Figura 6, apresentamos um gráfico com as dez maiores editoras 

globais, em termos de faturamento.  

 

 
Figura 6 – Ranking Global da Indústria Editorial 2016.11 

 

                                                

11 Fonte: PublishNews. Disponível em <http://www.publishnews.com.br/materias/2016/10/17/corrosao-do-real-
frente-ao-euro-tira-brasil-do-ranking-das-maiores-editoras-do-mundo> - Acesso em 23/1/2017. 
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Esse gráfico é parte do ranking global da indústria editorial, realizado anualmente pela 

Livres Hebdo12, da França, com a colaboração de veículos de comunicação de diversas partes 

do mundo: Bookdao (China) The Bookseller (Reino Unido), Buchreport (Alemanha), 

PublishNews (Brasil) e Publishers Weekly (EUA). A edição de 2016 apurou as empresas que 

obtiveram faturamento superior a 150 milhões de Euros em 2015. 

A relevância da interferência e influência global pelo mercado editorial, pela indústria 

televisiva, pela tecnologia, junto aos sujeitos enunciatários, deve ser considerada porque, 

segundo Ianni (1995, p. 103), 

 

Aos poucos, a opinião pública forma-se e conforma-se com os signos, os símbolos, os 
emblemas, as figuras, as metáforas, as parábolas e alegorias produzidos e divulgados 
como a realidade do acontecido acontecendo no momento momentoso em qualquer 
parte do mundo. O mesmo processo de descrever e interpretar, ou representar e 
imaginar, produz uma imagem da realidade, uma visão do mundo. 

 

Na mundialização, tudo se globaliza e virtualiza, transformando os modos de vida, de 

trabalho e das relações sociais. Cada sujeito passa a ser um conector de profusas redes de 

comunicação e interpretação. Um elemento de articulações e diálogo locais e globais, cujos 

emissores estão espalhados internacionalmente.  

Residindo, viajando e consumindo dentro dos espaços e entre espaços. Com a 

globalização passamos a reimaginar os lugares de pertencimento e a redesenhar nossa 

localização geográfica e cultural, sem ao menos sair do lugar.  

 

2.3 A CULTURA DO CONSUMO 

 

“[...] o consumo é o lugar dos sentidos, que distingue simbolicamente, integra 
e comunica, objetiva os desejos e ritualiza sua satisfação.” (GARCÍA 
CANCLINI, 2008, p. 42). 

 

                                                

12 Livres Hebdo é uma publicação francesa voltada aos profissionais do ramo livreiro: editoras, editores, livrarias 
e bibliotecas. Fonte: <http://www.livreshebdo.fr> - Acesso em 27/1/2017. 
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E como se dá esse “consumo” dentro dos espaços e entre espaços, possibilitados pela 

mundialização, com os sujeitos ressignificando sua cultura, seu lugar de pertencimento? 

É a partir da segunda metade do século XX que a cultura se torna um objeto de estudo 

mais relevante para as ciências sociais. Foi a partir daí que ela passou a ser definida, como 

atesta García Canclini (2003), como um conjunto de processo de produção, circulação e 

consumo, e explicada também como comportamentos que se expandem de forma rítmica. 

Para o autor, em sua obra “Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da 

globalização” (2010), a cultura é um processo de montagem multinacional, uma espécie de 

patchwork de particularidades e estilos que qualquer cidadão, de qualquer nação, pode 

aproveitar.  

Nesse pano de fundo, os objetos “perdem a relação de fidelidade com os territórios 

originários” pois as empresas nos fornecem bens cujo processo de produção é fragmentado, 

confeccionando cada parte desses bens em países que proporcionem melhor relação custo-

benefício.  

De acordo com Immanuel Wallerstein, na obra de Mike Featherstone (1990), geralmente 

utilizamos o termo “cultura” para designar o conjunto de características de um grupo que não 

são nem universais, nem idiossincráticas. Para descrever comportamentos e valores, uma vez 

que cada grupo tem uma cultura específica e cada indivíduo – sendo membro de muitos grupos 

– participa de muitas “culturas” simultaneamente.  

“[...] A cultura é uma maneira de sintetizar as formas em que os grupos se distinguem 

de outros grupos. Ela representa aquilo que é compartilhado dentro do grupo, e [...] aquilo que 

não é compartilhado[...] fora do mesmo grupo.” (WALLERSTEIN in FEATHERSTONE, 

1990, p. 42). 

Já, para Raymond Williams (2011), a centralidade do conceito de cultura está na 

modernidade e envolve o lugar dos valores e significados, o espaço que nos orienta e nos 

mobiliza em todos os aspectos: sociais, políticos e econômicos. 

Diante de todas essas possibilidades conceituais, envolvendo comportamentos e 

mobilizações em todos os aspectos, há que se considerar, também, quem são os sujeitos na 

produção e no consumo presentes “nas culturas”. Uma vez que a globalização nos permite 

relacionar e transacionar “com e em” diferentes sociedades e culturas, os sujeitos imbricados 
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nesse processo são diretamente impactados por empresas transnacionais, perfeitas sociedades 

anônimas com “chefes não identificáveis”, que ditam regras, atitudes e estabelecem objetivos a 

partir de lugares outros, além das fronteiras nacionais. 

Quando voltamos nossas atenções ao consumo, sentimos que fazemos parte, que 

pertencemos a uma cultura e a uma rede social. Daí vincular, como atesta García Canclini 

(2010), consumo com a cidadania e vice-versa. 

Ser cidadão, nessa linha de raciocínio, se desloca do ponto de “nascer em um território 

e ter direitos reconhecidos pelos aparelhos estatais” para se correlacionar, também, com as 

práticas sociais e culturais, comportamentais, ideológicas e de consumo que dão sentido de 

pertencimento.  

Ao ampliar o conceito e noção de cidadania à diversidade multicultural, vinculando-os 

ao consumo, García Canclini busca garantir o desenvolvimento autônomo das sociedades e, 

também, garantir as possibilidades igualitárias de acesso aos bens da globalização. Segundo o 

autor, “o consumo é o conjunto de processos socioculturais em que se realizam a apropriação e 

os usos dos produtos. [...] algo mais do que simples exercícios de gostos, caprichos e compras 

irrefletidas [...].” (GARCÍA CANCLINI, 2010, p. 60). 

O consumo, dessa forma, é fundamental para a reflexão sobre a modernidade, conforme 

afirma Don Slater (2002) ao relacioná-lo às questões de necessidades, escolhas, poder, 

representação e identidade. Na mesma linha de Canclini, Don Slater atesta que o consumo se 

apresenta sempre como um processo cultural e social. 

Como processo social, de acordo com o autor, o consumo conecta-se com a maneira 

como vivemos, devemos ou queremos viver, com a estrutura material e simbólica dos locais 

em que estamos, com questões centrais da vida em sociedade e como ela é ou deveria ser 

organizada. O ato de consumir, nesse cenário, significa participar de uma realidade de 

competição por aquilo que a sociedade produz e pelas maneiras de utilizá-lo. 

A partir do momento em que selecionamos e nos apropriamos dos bens, estamos 

definindo e determinando o que consideramos importante para ser demonstrado publicamente, 

o que nos é necessário e prazeroso, definindo e determinando como queremos nos distinguir e 

nos integrar na sociedade. Ao consumir, estamos permitindo que as mercadorias – reais ou 

simbólicas – colaborem para a expansão do mercado e para a nossa comunicação com os 

demais.  
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Dessa forma as mercadorias e o consumo, juntos, contribuem, também, para ordenar e 

regular (política e economicamente) uma sociedade. Por isso a expressão “cultura (ou 

sociedade) do consumo”, utilizada por diversos autores. 

O entendimento de “cultura do consumo” implica dizer que as práticas sociais, as ideias, 

os desejos e valores culturais são orientados em relação ao consumo e derivadas dele. 

Partindo desse pressuposto, observamos que na cultura do consumo o termo 

“consumidor” ganha popularidade ao descrever o indivíduo da sociedade capitalista de acordo 

com seu perfil econômico e comportamento de consumo. Mas, de fato, denominamos 

‘consumidor’ ao invés de ‘usuário’, “porque na forma de sociedade que temos agora, [...] é 

como consumidores que a maior parte das pessoas é vista. Somos o mercado que o sistema de 

produção industrial organizou. Somos os canais pelos quais o produto é escoado e desaparece.” 

(WILLIAMS, 2011, p. 255).  

Para Maria Aparecida Baccega o consumo se apresenta como um dos fatores 

classificatórios e determinantes do modo de vida e padrão das relações entre as pessoas.  De 

acordo com a autora, adentrando os recônditos do comportamento humano e assumindo uma 

posição crítica, o objetivo da sociedade de consumo “não é levar os sujeitos ao consumo 

objetivando satisfazer suas necessidades, reais ou imaginárias, e sim transformar o próprio 

consumidor em mercadoria, em produto consumível.” (2011, p. 31).  

Ao se estabelecer, então, como um fator classificatório das pessoas, a cultura do 

consumo configura um acordo social onde a conexão entre a cultura e capital social, entre 

modos de vida e recursos materiais e simbólicos, são mediados pelos negócios e mercados. Ela, 

a cultura do consumo, surge quando a força comercial e econômica é colocada como 

disciplinadora pelos meios de comunicação e por empresas e organizações que atuam 

mundialmente em larga escala nesses mercados. 

A cultura do consumo é a cultura de uma sociedade de mercado pois, segundo Slater 

(2002), consumimos produtos, serviços e experiências que foram elaborados para serem 

‘vendidos’ no mercado para consumidores. Desta forma, entendemos que a afluência do 

consumidor ao consumo é estruturada, principalmente, pela distribuição dos recursos materiais 

e culturais de acordo coma as relações com tal mercado. 

Distribuição essa que se dá, muitas vezes, pela comunicação, pelo design, pelas 

estratégias de marketing e publicidade, que atuam antes mesmo da disseminação industrial uma 



36 

vez que existe a necessidade de se “personalizar” o simbólico e especificar culturalmente o que 

é ofertado ao mercado. 

Para Goiamérico Santos, “[...] a comunicação é quem se encarrega de, continuamente, 

recolocar a cultura em funcionamento provocando novas reverberações e novos sentidos [...]”. 

(SANTOS, 2012, p. 22). 

A publicidade, aliás, é a atividade que mais facilmente se relaciona com o consumo 

numa sociedade voltada ao mercado. Para Baccega (2011), no que ela denomina sociedade de 

consumo, o papel da publicidade – ao lado da produção – tem responsabilidade no chamado 

“tempo” de consumo (o “quando” e a celeridade com que ele acontece). Já a mídia e a 

comunicação como um todo têm responsabilidade no desenho, na formatação da realidade do 

consumo. De acordo com a autora, comunicação e consumo caminham juntos. 

O consumo, continua Baccega, relaciona-se com o campo da comunicação no sentido 

de ser o ambiente da interação entre os extremos da emissão e da recepção. É ali que se elaboram 

os sentidos sociais compartilhados. Essa afirmação é corroborada por García Canclini ao atestar 

que “temos de estudar o consumo como manifestação de sujeitos, buscar onde se favorece sua 

emergência e sua interpelação, onde se propicia ou se obstrui sua interação com outros sujeitos.” 

(GARCÍA CANCLINI, 2003, p. 26). 

Ao entendermos, então, as manifestações dos sujeitos como sentidos sociais 

compartilhados, observamos que na cultura do consumo todos os objetos, atividades e relações 

sociais podem ser transacionados como mercadorias. Não há restrições sobre quem pode 

consumir e o que pode ser consumido. Esse entendimento vem ao encontro do que atestam 

Mary Douglas e Baron Isherwood (2013) sobre o consumo ser uma área de comportamento que 

demonstram de maneira explícita que nem o comércio, nem a força de lei se aplicam a essa 

relação negocial que é livre. 

O fato é que existe uma “liberdade” na cultura do consumo. De acordo com Slater, a 

escolha do consumidor é um ato privado e, no fundo, consumimos não para sermos pessoas 

melhores, mas para aumentar os prazeres e confortos privados.    

Os bens consumidos são “necessários para dar visibilidade e estabilidade às categorias 

da cultura.” (DOUGLAS e ISHERWOOD, 2013, p. 103). E ainda, de acordo com os autores, 

uma vez que a essência do consumo é a sua vocação em dar sentidos, “as mercadorias são boas 

para pensar”. 
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Os bens são dotados de valor pela concordância dos outros consumidores. Eles se 
reúnem para classificar eventos, mantendo julgamentos antigos ou alterando-os. Cada 
pessoa é uma fonte e um objeto de julgamentos; cada indivíduo está no esquema de 
classificação cujas discriminações está ajudando a estabelecer. (DOUGLAS e 
ISHERWOOD, 2013, p. 121). 

 

Sob esse ponto de vista, o principal objetivo do consumidor é construir um cenário claro 

e explícito com os bens (materiais ou simbólicos) que escolhe. Esses bens passam a ser 

acessórios rituais que dão sentido à sua convivência em sociedade, numa determinada cultura. 

Ele, o consumidor, usa o consumo para “dizer” algo sobre si mesmo. Usa o consumo para se 

comunicar, para estabelecer relações e para entender o que está ao seu redor. 

 

2.4 A COMUNICAÇÃO INTERCULTURAL 

 

Apesar de entendermos os bens como acessórios que dão sentido à convivência em 

sociedade, vale ponderar que o imaginário de futuro próspero - fomentado pelos processos de 

mundialização - é muito frágil e instável se não considerarmos o desafio da comunicação 

intercultural, da unidade e/ou diversidade de comportamentos que estabelecem as relações 

sociais numa cultura. 

 

Se as construções imaginárias possibilitam a existência das sociedades locais e 
nacionais, elas também contribuem para a arquitetura da globalização. As sociedades 
se abrem para a importação e exportação de bens materiais, que passam de um país 
para outro, e também para a circulação de mensagens coproduzidas em vários países, 
expressando, no plano simbólico, processos de cooperação e intercâmbio. [...] Esta 
transnacionalização libera muitos bens materiais e simbólicos de rígidas adscrições 
nacionais. (GARCÍA CANCLINI, 2003, p. 30). 

 

Para García Canclini (2003), a época globalizada é exatamente esta em que podemos 

nos relacionar e localizar nossos imaginários, desejos e fantasias em múltiplos cenários e 

culturas simultaneamente. 
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Porém, muitas diferenças nacionais permanecem com a transnacionalização. A noção 

de interculturalidade surge justamente no momento em que consideramos as diversas maneiras 

pelas quais a mundialização abarca diferentes nações, diferentes esferas de atuação em cada 

comunidade, e sua relação com as culturas locais sem procurar uma homogeneização cultural. 

 

As tensões entre globalização e interculturalidade podem ser concebidas como uma 
relação entre épica e melodrama. [...] Nos últimos anos, alguns narradores da 
globalização e alguns defensores das diferenças locais e subjetivas começaram a se 
escutar uns aos outros: para além da preocupação por contar uma épica ou um drama, 
interessa aqui entender o que acontece quando ambos os movimentos coexistem. 
(GARCÍA CANCLINI, 2003, p. 32). 

 

 

De acordo com García Canclini (2003) a produção da interculturalidade acontece, 

atualmente, muito mais por meio das comunicações midiáticas que pelos movimentos 

migratórios. 

Para o autor, ao relacionarmos as estratégias de globalização e hibridização com as 

diversas vivências e práticas da interculturalidade, torna-se evidente o fato de que as diferenças 

culturais persistem, e irão permanecer, mesmo que haja um mercado mundial único, um circuito 

midiático comum e a consolidação de uma língua universal (o inglês, por exemplo). A 

interculturalidade se faz presente porque a mundialização nos apresenta fragmentos de outras 

culturas ao mesmo tempo que nos possibilita refazer, o tempo todo, o que imaginávamos como 

pessoal e singular em interações com “outros”. 

Vivendo em aldeias globais (como vimos anteriormente), em sociedades multiculturais, 

percebemos que as percepções sobre as relações interculturais são complexas, apesar nos 

deparamos com elas diariamente. Mas, então, que tipo de comunicação é necessário para que 

diferentes sociedades convivam simultaneamente com diversidade e unidade cultural, atingindo 

objetivos comuns? 
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Como explica o interculturalista e autor norte-americano Milton Bennet13 (1998), os 

estudos da comunicação intercultural tem se apoiado na questão: “como as pessoas se entendem 

quando não compartilham uma mesma experiência cultural?”   

Ao nos embrenharmos no universo da comunicação em ambientes multiculturais, 

observamos de imediato que existem dois tipos de comunicação: 1) a chamada comunicação 

monocultural – baseada na similaridade (linguagem comum, padrões estabelecidos de 

comportamento e valores) que baseia as formas com as quais os sujeitos imbricados trocam 

significados e conduzem seus relacionamentos diários. Essas similaridades permitem às pessoas 

premeditarem respostas e assumirem como certas e verdadeiras determinadas suposições.  E, 

2) a comunicação intercultural – baseada na diferença de culturas, incluindo línguas, valores e 

comportamentos. Justamente por conta das diferenças culturais, neste tipo de comunicação é 

impossível considerar respostas premeditadas e suposições quaisquer que sejam elas. 

É possível dizer, com isso, que a comunicação intercultural está focada no modo 

subjetivo de entendimento dos comportamentos culturais, levando-se em conta os recursos 

psicológicos que definem um grupo de pessoas (por meio de seus pensamentos, sentimentos e 

comportamentos diários compartilhados) em processo de interação.  

Segundo Bennet,  

 

Interculturalistas se preocupam com o ‘uso da linguagem” nas relações interculturais, 
em vez de focar na estrutura linguística. Eles estudam como a linguagem é modificada 
ou suplantada por “comportamentos não verbais” definidos culturalmente, como 
padrões culturais de pensamento são expressados em “estilos de comunicação” 
específicos, e como a realidade é definida e julgada por meio de “suposições e 
valores” culturais”.14 (BENNET, 1998, p. 4, tradução nossa). 

                                                

13 Milton Bennet é interculturalista e, no campo da interculturalidade é considerado um dos principais autores na 
área da Comunicação Intercultural. É doutor em comunicação pela Universidade de Minnesota, mestre em 
psicolinguística pela San Francisco State University. É fundador e codiretor do Instituto de Comunicação 
Intercultural (Intercultural Communication Institute) em Portland, Oregon (EUA) e fundador do Instituto de 
Pesquisa em Desenvolvimento Intercultural (IDRI - Intercultural Development Research Institute). Dr. Bennet é 
reconhecido por seu Modelo de Desenvolvimento da Sensibilidade Intercultural, o qual é utilizado 
internacionalmente para direcionar o planejamento de treinamento intercultural e para avaliar competências 
interculturais em ambientes corporativos. 

14 “interculturalists are concerned with ‘language use’ in cross-cultural relationships, rather than in linguistic 
structure. They study how language is modified or supplanted by culturally defined ‘nonverbal behavior’, how 
cultural patterns of thinking are expressed in particular ‘communication styles’, and how reality is defined and 
judged through cultural ‘assumptions and values’”. 
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Assim como a comunicação interpessoal, o cerne da comunicação intercultural está na 

interação entre os seres humanos e em como as diferenças podem afetar essa interação 

diretamente. Para que a comunicação intercultural aconteça, cada sujeito imbricado deve se 

entender como um “ser” que é percebido e interpretado por outros. Desta forma, todos os 

indivíduos envolvidos no processo de interação passam a se ver como potencialmente engajados 

na comunicação e capacitados a dar e receber feedbacks15.  

O processo de comunicação pode ser pensado como criação mútua de significado - 

comportamento verbal e não verbal, com respectivas interpretações – constituindo o que 

chamamos de conteúdo da comunicação. Para a comunicação intercultural, a aparente 

familiaridade com o conteúdo/significado pode mascarar radicalmente as diferenças existentes 

nos processos culturais. 

Por outro lado, dado que padrões comuns de comportamentos são manifestados na 

comunicação e determinados pela cultura, em ambiente transcultural torna-se evidente os 

contrastes em diferentes estilos de comunicação. 

O ponto crucial da comunicação intercultural está na forma como as pessoas se adaptam 

a outras culturas. Vale notar a diferença conceitual entre “adaptação” e “assimilação”.  

Para Milton Bennet, “assimilação” é o processo de ressocialização que procura repor a 

visão de mundo original de alguém com a cultura que o recebe. “Assimilação é substitutivo”. 

A “adaptação”, por outro lado, é o processo no qual a visão de mundo de alguém é ampliada, 

expandida a fim de se incluir valores e comportamentos de acordo com a cultura que o recebe. 

“Adaptação é aditivo, não substitutivo”.  

O resultado final do processo de assimilação cultural é o sujeito se tornar uma “nova 

pessoa”. O resultado final do processo de adaptação é o indivíduo se tornar uma pessoa 

multicultural, sem perder sua origem social.  

Adaptação cultural, assim como outras habilidades humanas, se desenvolve em estágios. 

Com o entendimento dos estágios de desenvolvimento do processo de interação e vivência 

                                                

15 Feedback é uma palavra inglesa que significa reação ou resposta a uma determinada solicitação ou 
acontecimento. Na área da comunicação, o feedback é a informação que o emissor obtém da reação do receptor à 
sua mensagem, e que serve para avaliar os resultados da transmissão. Fonte: 
<https://www.significados.com.br/feedback/> - Acesso em 25/1/2017. 
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multicultural, a comunicação intercultural é capaz de realizar interferências positivas e efetivas 

no grupo ou na comunidade a que se refere. 

De acordo com o “Modelo de Desenvolvimento da Sensibilidade Intercultural”, 

elaborado por Bennet (1998, p. 26), são seis os estágios pelos quais passa um indivíduo em 

vivência transnacional, experienciando as diferenças culturais em uma sociedade. Os estágios 

vão da negação à integração, conforme apresentado na Figura 7: 

 

 
Figura 7  – Desenvolvimento da Sensibilidade Intercultural.16 

 

Negação: No estágio da negação as pessoas são incapazes de interpretar diferenças 

culturais. É bem provável que vivam distante de outras culturas e usem de estereótipos para 

descrever “os outros”, os estrangeiros, baseados no pouco conhecimento que possuem a esse 

respeito. 

Defesa: Os indivíduos que se encontram neste estágio conseguem interpretar as 

diferenças culturais mas aplicam critérios negativos de avaliação sobre uma cultura que lhes 

sejam “estranha”. Fazem uso de estereótipos negativos para descrever os estrangeiros e 

estereótipos positivos para descrever a si mesmos. Tendem a avaliar sua própria cultura como 

o ápice do desenvolvimento e soberania.  

Minimização: As pessoas no estágio da minimização reconhecem e aceitam as 

diferenças culturais de maneira superficial. Procuram acobertar as diferenças culturais fazendo 

uso de algumas categorias físicas, filosóficas, comportamentais similares, que lhes pareçam 

                                                

16 Fonte: Instituto de Pesquisa em Desenvolvimento Intercultural (IDRI - Intercultural Development Research 
Institute) 
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familiares. No fundo, consideram que todas as pessoas são iguais, têm os mesmos desejos, 

angústias, crenças, etc. 

Aceitação: No estágio da aceitação os sujeitos reconhecem e apreciam pesquisar, se 

aprofundar sobre as diferenças culturais. Têm consciência de que fazem parte de uma cultura e 

são simpáticos à existência de ambiguidade em relação a outras culturas, o que não significa 

concordar ou gostar disso. Sabem que não há uma posição ou resposta correta, mas sim formas 

de pensar e agir culturalmente díspares. 

Adaptação: Neste estágio, os indivíduos fazem uso do conhecimento a respeito de suas 

próprias culturas e das culturas dos outros para, intencionalmente, transformá-lo numa nova 

referência e enquadramento das diferenças culturais. No estágio da adaptação existe empatia, a 

pessoa se coloca no lugar do outro para, por meio dessa perspectiva (do outro), entender e ser 

entendido além das fronteiras culturais. Capazes de realizar interpretações culturais, os 

indivíduos neste estágio podem modificar seus comportamentos de acordo com o que é mais 

apropriado para a sua própria cultura e, principalmente, para a cultura dos outros. Têm 

repertório intercultural de comportamento e atitudes bem desenvolvido. É a partir deste estágio 

que a Comunicação Intercultural atua e produz sentidos e significados.  

Integração: As pessoas no estágio de integração alcançaram uma identidade a qual lhes 

permite agir e se enxergar como interculturalistas ou multiculturalistas. Não conseguem mais 

identificar a que cultura pertencem. Entendem e reconhecem que a visão de mundo e os pontos 

de vistas são constructos coletivos e que a própria identidade é uma criação dessa consciência. 

As pessoas neste estágio são aptas a realizar análises contextuais, de acordo com a realidade a 

que estejam envolvidas. 

 

[...] uma perspectiva intercultural oferece mais do que uma forma efetiva de analisar 
interações e facilitar adaptações. [...] a comunicação intercultural busca uma realidade 
que apoiará a existência simultânea de unidade e diversidade, de cooperação e 
competição na aldeia global, e de consenso e conflito criativo em sociedades 
multiculturais17 (BENNET, 1998, p. 31, tradução nossa). 

                                                

17 “[...] an intercultural perspective offers more than an effective way to analyze interaction and facilitate 
adaptation. [...] intercultural communication envisions a reality which will support the simultaneous existence of 
unity and diversity, of cooperation and competition in the global village, and of consensus and creative conflict in 
multicultural societies.” 
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Cada cultura expressa seus propósitos, seus objetivos e relações por meio da 

comunicação. As culturas existem prioritariamente para criar e preservar os sistemas de 

símbolos comuns pelos quais seus indivíduos podem atribuir e intercambiar significados. Faz-

se necessário, à globalização, que haja responsabilidade sobre os imaginários e sobre a 

interculturalidade que movimenta. 
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3 OS ASPECTOS DISCURSIVOS DA PUBLICIDADE 

 

3.1 ADF - ANÁLISE DE DISCURSO DE LINHA FRANCESA 

 

Abordar Análise de Discurso, conforme estipulado por Eni Orlandi (2015), significa 

levar o enunciador ou enunciatário a um estado de reflexão. E, nessa reflexão, a se questionar 

sobre o que produzem e o que ouvem nas diversas manifestações da linguagem. Significa, 

também, assumir que – a partir de uma constatada ausência de neutralidade - não há como não 

interpretar. Estamos comprometidos com os sentidos. 

Por outro lado, como afiança Orlandi, há que se deixar claro que a Análise de Discurso 

não trata da língua e muito menos da gramática. Ela trata da palavra em movimento. Ela trata 

do discurso. 

 

Substitui-se a referência à mensagem como transmissão de informação pelo termo 
discurso, por não se tratar necessariamente de uma transmissão de informação entre 
emissor e receptor, mas, de modo mais geral, de um efeito de sentidos entre sujeitos, 
comprovando que a multiplicidade de sentidos possíveis é uma característica do 
discurso. (HANSEN, 2013, p. 20). 

 

Estamos tratando, nesta pesquisa, de discurso, de narrativa. Daí a necessidade de se 

entender, antes de mais nada, do que se trata esse tal “discurso”. 

De acordo com Dominique Maingueneau (2001), o discurso é uma forma de ação – por 

meio da fala - que tem por objetivo gerar uma modificação nos destinatários. “O discurso é uma 

organização situada para além da frase [...] ele mobiliza estruturas de uma ‘outra ordem’ que as 

da frase.[...]”. (MAINGUENEAU, 2001, p. 52). 

O autor segue ainda afirmando que, por ser considerado uma ação, o discurso é 

interativo, uma troca com outros enunciadores, marcada pelo chamado dialogismo 

(interatividade constitutiva). E ressalta que o discurso é contextualizado, pois somente assim 

um discurso pode, de fato, atribuir um sentido a um enunciado. Maingueneau é enfático ao dizer 

que não existe discurso se este não for contextualizado porquanto o “mesmo” enunciado 

emitido em dois lugares corresponde a dois discursos diferentes. 
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“O discurso é orientado [...] não somente porque é concebido em função de uma 

perspectiva assumida pelo locutor, mas também porque se desenvolve ‘no tempo’, de maneira 

linear. O discurso se constrói [...] em função de uma finalidade.” (MAINGUENEAU, 2001, p. 

52 e 53). Principalmente no caso do discurso publicitário, ele se constrói em função de uma 

finalidade, de um objetivo: despertar o desejo para o consumo do objeto anunciado. 

A interpretação, o engajamento e o sentido do discurso não são estanques. Eles podem 

se manifestar pela estética (imagético), pela composição do texto, pela sua forma de construção 

e, principalmente, pelo contexto. O sentido do discurso é aberto, franqueado para todas as 

possibilidades de significação dos sujeitos. 

 

[...] as condições sociais de aceitação do discurso são essenciais para o ato de 
comunicação. O sujeito falante, além de enunciar uma sentença, o faz envolvido em 
determinadas situações nas quais seu discurso possui um valor desigual. Uma língua 
não é somente instrumento de comunicação, ela é também instrumento de poder. A 
fala, para ser levada em consideração [...] deve se revestir de legitimidade. (ORTIZ, 
2015, p. 98). 

 

Maingueneau afirma, também, que os discursos podem ser classificados por gêneros. 

Os “gêneros de discurso”. Trata-se de dispositivos comunicacionais que surgem apenas quando 

determinadas condições sócio-históricas estão presentes.  

De acordo com o autor, os “gêneros de discurso” estão vinculados a diversos tipos de 

discursos relacionados a amplos setores de atividade social. Por outro lado, podemos “dividir 

os gêneros de discurso tomando por invariante não um setor de atividade, mas ‘um lugar 

institucional’[...]” (MAINGUENEAU, 2001, p. 62)  

Para o discurso publicitário, objeto deste trabalho, o lugar institucional - de acordo com 

Maingueneau - é a empresa/marca enunciadora Havaianas (conforme veremos em detalhe no 

Capítulo 5). 

Eni Orlandi, em sua obra “Análise de Discurso: princípios e procedimentos”, evidencia 

que o discurso é a materialidade específica da ideologia, enquanto a língua é a materialidade 

específica do discurso. Essas materialidades atuam na relação língua-discurso-ideologia. 

Somente assim é possível compreendermos como se atribui sentido a uma língua e como se 

produz sentidos por/para os indivíduos. 
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Diante disso, com a Análise de Discurso procuramos observar e entender a língua 

fazendo sentido enquanto material simbólico constitutivo do homem e da sua história, pois ela 

(Análise de Discurso) “concebe a linguagem como mediação necessária entre o homem e a 

realidade natural e social. [...] trabalha com a língua no mundo, com maneiras de significar, [...] 

seja enquanto sujeitos seja enquanto membros de uma determinada sociedade.” (ORLANDI, 

2015, p. 14 e 15). 

Vejamos o exemplo a seguir, apresentado pela Figura 8, sobre a língua produzindo ou 

não sentido de acordo com determinada sociedade:  

 

 
Figura 8 – Post no Facebook, original de 2015, 

compartilhado em 201618. 

 

O exemplo da Figura 8, acima, apresenta um post divulgado no Facebook tratando de 

uma anedota de cunho político-social sobre compreensão de palavras de acordo com o sentido 

                                                

18 Fonte: Facebook pode ser traduzido, literalmente, como “livro de caras”. Trata-se de uma rede social lançada 
em 4 de fevereiro de 2004, operada e de propriedade privada da Facebook Inc. Disponível em: <https://pt-
br.facebook.com>. Acesso em 20/1/2017. 
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produzido em determinadas culturas e países, conforme a respectiva realidade social do 

momento.  

Com os dizeres 

“A ONU fez uma pesquisa com a seguinte pergunta a alguns de seus membros: Por 

favor, respondam honestamente, qual a sua opinião sobre a escassez de alimentos no resto do 

mundo. O resultado foi desastroso. Naquela época, a Europa não sabia o que era escassez.  

A África não sabia o que era alimento. Cuba não sabia o que ERA opinião; os 

Argentinos não sabiam o que era ‘por favor’; os Estados Unidos não sabiam o que era resto 

do mundo e o Brasil está, até hoje, tentando descobrir o que é HONESTAMENTE”.  

o texto procura evidenciar, por meio da “ironia” (um dos estilos da linguística), a questão de 

imagem/interpretação de cada país ali exposto e, principalmente, a questão da corrupção, 

vivenciada pelo Brasil há anos,  que tem tomado espaço e tempo dos dispositivos midiáticos do 

País, principalmente desde 2014. 

Apesar de palavras comuns a qualquer vocabulário, independentemente da língua, 

percebemos no exemplo a importância da compreensão e significação trabalhada pela Análise 

de Discurso que provoca reflexões e questionamentos não sobre o que determinado texto 

significa. Mas sobre “como” esse texto significa. 

Adentrando, então, a Análise de Discurso, Fábio Hansen – em seu livro “(In)verdades 

sobre os profissionais de criação: poder, desejo, imaginação e autoria” - atesta que tal reflexão 

se dá pela  

 

Análise de Discurso francesa, com filiação em Michel Pêcheux, responsável pelo 
rompimento com a tradição do esquema informacional de Jakobson nos estudos da 
linguagem, substituindo mensagem por discurso e transmissão de informação de um 
interlocutor para outro por efeito de sentido entre os interlocutores. (HANSEN, 2013, 
p. 20). 

 

Segundo Hansen (2013), na Escola Francesa de Análise de Discurso a questão do 

sentido se tornou primordial na interpretação dos discursos, pois considera-se a não existência 

de literalidade de compreensão em contraponto à incompletude, à produção de interpretações 

diversas, de acordo com as condições sócio-históricas e ideológicas que interferem no discurso. 
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Para a Análise de Discurso, a linguística “[...] é repensada de modo a ser responsável pela 

descrição dos funcionamentos produtores de efeitos de sentido, contemplando as condições de 

produção e um sujeito da enunciação dotado de simbólico e imaginário.” (HANSEN, 2013, p. 

41). 

Já Baccega (2015) nos diz que a Análise de Discurso acontece no encontro entre a 

linguística e as condições sócio-históricas constitutivas dos significados, ambiente do discurso. 

Sob o ponto de vista hermenêutico-epistemológico, consideramos a Análise de Discurso 

como uma teoria que, para o campo da Comunicação, analisa as construções e estruturas de um 

texto (entendendo-se como texto, o verbal e o não verbal) com vistas à compreensão das 

ideologias e identidades presentes em determinada produção narrativa. 

Vale aqui, para contextualização deste nosso trabalho, ilustrar nossos entendimentos 

sobre “ideologia” (com base nos conceitos de Stuart Hall19). 

Stuart Hall, ao tensionar as posições de Louis Althusser e Karl Marx sobre “ideologia” 

- em sua obra “Da Diáspora: identidades e mediações culturais” (2011) -, deixa claro que o 

termo, nos dias de hoje, é utilizado para designar todas as formas organizadas de domínio do 

pensamento prático e lógico de uma sociedade. O pensamento social. 

De acordo com o autor, ideologia compreende os referenciais mentais – linguagens, 

categorias, conceitos, imagens e sistemas de representação – que os grupos sociais se servem 

para dar sentido, definir e interpretar a maneira como a sociedade funciona. 

 

[ideologia] Está relacionada principalmente com os conceitos e linguagens do 
pensamento prático que estabilizam uma forma particular de poder e dominação; ou 
que reconciliam e acomodam as massas em seu lugar subordinado na formação social. 
Está relacionada ainda aos processos pelos quais as novas formas de consciência e as 
novas concepções de mundo emergem, capazes de conduzir as massas em uma ação 
histórica contra o sistema dominante. (HALL, 2011, p. 250). 

 

                                                

19 Stuart Hall foi um teórico cultural e sociólogo, professor da Open University, Inglaterra. Ao lado de Richard 
Hoggart e Raymond Williams, foi um dos fundadores da escola de pensamento é conhecida, hoje em dia, como 
Estudos Culturais britânicos ou escola Birmingham dos Estudos Culturais. Foi uma das figuras mais importantes 
da área de estudos sociais.  
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Com essa noção, percebemos que a essência da ideologia é proporcionar uma 

interpretação de como as ideias sociais surgem, dentro de uma teoria materialista.  O cerne da 

ideologia diz respeito às maneiras pelas quais ideias diferentes acessam e se instalam nas mentes 

das massas e, assim, se convertem em força material.   

Segundo Hall, esse processo é reforçado pelas pessoas que trabalham na mídia pois elas 

produzem, reproduzem e transformam o próprio campo da representação ideológica, 

diferentemente de outras relações com a ideologia (em que os sujeitos produzem e reproduzem 

o mundo dos bens materiais). 

 

As ideologias não operam através de ideias isoladas; mas em cadeias discursivas, 
agrupamentos, campos semânticos e formações discursivas. Ao ingressarmos em um 
campo ideológico e escolhermos qualquer ideia ou representação nodal, 
imediatamente acionamos uma cadeia inteira de associações conotativas. (HALL, 
2011, p. 170). 

 

Tendo a ideologia em perspectiva, observamos que na Análise de Discurso o significado 

de uma palavra não está no sistema da língua, mas no contexto de uma sociedade que a criou e 

a utilizou. Para que o sentido de uma palavra seja vinculado à língua é necessária a intervenção 

da história e do social. “A história intervém na constituição do sentido, e o social na seleção 

desse sentido em relação aos seguimentos sociais. Isso faz com que os sentidos, apesar de serem 

vários, não possam ser qualquer um; da mesma forma, os sentidos não são iguais para todos em 

uma sociedade.” (HANSEN, 2013, p. 59). 

Sabemos então, com o abordado acima e como expõe Orlandi (2015), que a Análise de 

Discurso – herdeira da Psicanálise, da Linguística e do Marxismo, como regiões de 

conhecimento, – interroga  

 

a Linguística pela historicidade que ela deixa de lado, questiona o Materialismo 
perguntando pelo simbólico e se demarca da Psicanálise pelo modo como, 
considerando a historicidade, trabalha a ideologia como materialmente relacionada ao 
inconsciente sem ser absorvida por ele. (ORLANDI, 2015, p. 18). 

 

Assim, considera que a língua tem sua própria ordem, a história tem seu real afetado 

pelo simbólico e o sujeito discursivo funciona pelo inconsciente e pela ideologia. Podemos 

observar, como exemplos, as peças retratadas nas Figuras 9 e 10:  
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Figura 9 – Imagem divulgação da obra 

Abaporu (1928), de Tarsila do Amaral20 

 

 
Figura 10  – Anúncio mídia impressa - 

Havaianas21 

 

                                                

20 ABAPORU, 1928, óleo sobre tela, 85x73 cm, (P101), Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires – 
Fundación Costantini, Buenos Aires, Argentina. Fonte: <http://tarsiladoamaral.com.br> - Acesso em 20/1/2017. 

21 Autor desconhecido. Fonte: http://itdesignblog.com/2012/08/24/havaianas-semana-de-arte-moderna/ - Acesso 
em 20/1/2017. 
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As Figuras 9 e 10 demonstram, de certa forma, a história real do quadro Abaporu, 

reconhecida obra de arte da cultura brasileira, sendo “afetada” pelo simbólico, produzindo um 

novo discurso ao ser utilizado por Havaianas (marca de sandálias brasileira), que acrescentou 

seu produto – sandália de dedo – no famoso pé do protagonista da obra. 

Por outro lado, a Figura 11 traz um anúncio da marca italiana de roupas United Colors 

of Benetton que lançou, em 2011, uma campanha publicitária polêmica com uma mensagem 

contra ódio e preconceito. Intitulada “Unhate”, a campanha é composta por uma série de peças 

veiculada nos principais veículos de comunicação (jornais, revistas, websites...) do mundo.  

Com o beijo como tema central, considerado símbolo universal do amor, o objetivo da 

campanha foi estabelecer uma oposição à cultura do ódio. Diversas imagens com beijos entre 

celebridades políticas e religiosas, com reconhecidas ideologias opostas, foram criadas e 

veiculadas na Europa. Dentre as imagens mais polêmicas temos:  Barack Obama beijando Hugo 

Chávez, e o Papa Bento XVI beijando Ahmed Mohamed (Imã do Cairo). 

 

 
Figura 11 – Anúncio United Colors of Benetton (Unhate - Barack 

Obama e Hugo Chávez) - 201122 

 

                                                

22 Fonte: <http://www.propagandashistoricas.com.br/2013/10/united-colors-of-benetton-unhate-barack.html>. 
Acesso em 26/1/2017. 
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As imagens simbolizam uma possibilidade de reconciliação, de um entendimento 

comum, mesmo existindo visões e valores completamente divergentes.  

Como podemos observar, a Figura 11 nos faz refletir sobre um sujeito discursivo que, 

como dito anteriormente, funciona pelo inconsciente e pela ideologia. “[...] temos um complexo 

processo de constituição desses sujeitos e produção de sentidos e não meramente transmissão 

de informação. São processos de identificação do sujeito, de argumentação, de subjetivação, de 

construção de realidade [...]” (ORLANDI, 2015, p. 19). 

De acordo com Hansen (2013) a ideologia – como vimos anteriormente - é uma 

condição essencial da comunicação e, sob o ponto de vista da Análise de Discurso, é o que 

permite acesso à realidade. Realidade essa que, segundo Sílvia Dantas (2015), para se atribuir 

sentido e compreensão a um discurso produzido, evocamos repertórios de linguagem, 

historicidade, memória e ideologia. “[...] o sujeito da Análise de Discurso, histórico, ideológico 

e inconsciente, que carrega consigo a sua experiência discursiva com todas as formas de 

linguagem e faz (res)soar em seu dizer o já-dito, proveniente do interdiscurso [...]”. (HANSEN, 

2013, p. 21). 

Por outro lado, na perspectiva da Análise de Discurso em si, uma análise não é igual a 

outra porque aciona dispositivos conceituais diversos e diferentes, com resultados 

determinantes na descrição dos objetos. Orlandi (2015) nos explica que: o que define a forma 

do aparelho analítico a ser considerado é o questionamento formulado pelo analista, a natureza 

do elemento a ser analisado e a finalidade da análise, considerando-se que a Análise de Discurso 

tende à compreensão de como um objeto simbólico (enunciado, texto, imagem, sons, entre 

outros) produz sentidos. 

 

Todos esses elementos – a natureza dos materiais analisados, a questão colocada, as 
diferentes teorias dos distintos campos disciplinares – tudo isso constitui o dispositivo 
analítico construído pelo analista. Daí deriva [...] a riqueza da Análise de Discurso ao 
permitir explorar de muitas maneiras essa relação trabalhada com o simbólico, [...] 
significando-as teoricamente. [...]. (ORLANDI, 2015, p. 26). 

 

Vale lembrar que, como coloca a autora, os sentidos não estão nas palavras, mas aquém 

e além delas, pois são determinados pelas posições ideológicas no processo sócio-histórico a 

que estão inseridos e, por isso, buscando-se uma melhor compreensão, é necessário remetê-los 

a uma formação discursiva.  
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A propósito, a noção de formação discursiva é considerada elemento básico na Análise 

de Discurso para o entendimento e assimilação do processo de produção dos sentidos, 

estabelecer regularidade no funcionamento do discurso, e sua relação com a ideologia (como 

vimos no exemplo da Figura 11). Afinal, segundo Orlandi (2015) a formação discursiva se 

define como uma dada estrutura ideológica que determina o que pode e deve ser dito. 

 

A formação discursiva é o lugar de constituição do sentido e possui relação direta com 
o interdiscurso, uma vez que há sempre algo que fala antes e em outro lugar. O 
interdiscurso compreende, do ponto de vista teórico, o conjunto das formações 
discursivas e se inscreve no nível da constituição do discurso por trabalhar com a 
ressignificação do que já foi dito. [...] o interdiscurso é a relação entre discursos, [...] 
um discurso com uma multiplicidade de discursos outros. (HANSEN, 2013, p. 48). 

 

No interdiscurso encontramos todas as coisas já ditas por alguém, em algum lugar. 

Podemos dizer que, dependendo de diversos fatores como teorizações do analista, seu 

capital repertorial em termos de experiências vividas e aplicadas, percepções e visões do 

contexto ideológico-social, linha de pesquisa (além do exposto por Orlandi, acima), cada 

análise é e será uma análise possível. Neste sentido, Hansen nos acalenta atestando que “[...] 

em Análise de Discurso não há um modelo pronto, aplicável automaticamente a qualquer 

discurso. Por isso, exige-se a construção de um percurso próprio. [...] os procedimentos 

metodológicos adequados à abordagem analítica [...]” (HANSEN, 2013, p. 25), que neste 

estudo se dá por meio da produção dos sentidos no discurso publicitário internacional de 

Havaianas, conforme veremos no Capítulo 5. 

 

3.2 A PUBLICIDADE E A PRODUÇÃO DE NARRATIVAS 

 

"A narrativa publicitária traz em seu bojo valores, implícitos e explícitos, do 
contexto histórico no qual ela foi enunciada. […] é estruturada por dizeres 
(verbais e visuais). […] há um universo de não dizeres que são silenciados 
[…] pela estratégia discursiva adotada por seu enunciador, que privilegia 
determinados ditos,[…]." (CARRASCOZA, 2015, p. 217). 
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A publicidade está historicamente atrelada à noção de se divulgar algo, de torná-lo 

público em um dado mercado e, até mesmo, de informar, de educar, modificar hábitos em 

relação ao consumo e seus bens. 

De acordo com Raymond Williams, a publicidade foi “desenvolvida para vender bens 

em um tipo particular de economia. A publicidade moderna foi desenvolvida para vender 

pessoas em uma determinada cultura”. (WILLIAMS, 2011, p. 250). 

Na publicidade o bem material, a mercadoria ali exposta, à venda, não é o ponto central. 

O que se vende, de fato, é a qualidade cultural e as conexões com significados pessoais e sociais, 

de acordo com padrões culturais, disponíveis em determinada sociedade. 

Com a publicidade, realiza-se um esforço – quase que mágico – para associar o consumo 

com os desejos dos sujeitos.  

Desejos esses os quais, muitas vezes, o consumo não tem referência real. Afinal, não 

compramos apenas um produto: “compramos respeito social, discriminação, saúde, beleza, 

sucesso e poder para controlar nosso ambiente.” (WILLIAMS, 2011, p. 257). 

Ela (a publicidade) extrapola o racional e o concreto dos produtos e serviços anunciados 

e congrega o emocional, o persuasivo, o sedutor, por meio do entendimento do imaginário, dos 

valores e, principalmente, das expectativas do seu público-alvo. 

 

Assim a propaganda se instala cotidianamente, dia após dia, sub-reptícia, com o de 
todos aqueles que buscam a informação, o entretenimento. Dentro das programações, 
dos conteúdos editoriais dos veículos e fora deles, nos intervalos dos comerciais, as 
mensagens são implícitas e explicitamente inoculadas dose a dose nos receptores da 
mídia, até a imperceptível intoxicação. (SANTOS, 2006, p. 70 e 71).  

 

Diante disso, conforme atesta Hansen (2013, p. 31), “não se pode pensar a publicidade 

separada do discurso e da linguagem, manipulando símbolos, mediando objetos e pessoas [...]”, 

uma vez que o discurso publicitário é tido, segundo o autor, como atividade comunicacional 

cultural que se revela no dia-a-dia. 

E, para analisar o discurso publicitário – objeto de estudo deste nosso trabalho -, é 

necessário relacioná-lo “[...] às formações ideológicas e imaginárias, ao sujeito desejante e às 

posições-sujeito, à interpretação e ao sentido, à autoria e ao leitor.” (HANSEN, 2013, p. 37). O 
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nosso objeto de estudo – examinado no Capítulo 5 - será tratado à luz das reflexões das 

narrativas publicitárias e da Análise de Discurso de linha francesa, como dito anteriormente. 

Os anúncios publicitários, ao estimular o consumo, insistem em determinar um modelo 

de classificação do mundo, das pessoas, do produto, tornando-o humano, social e simbólico, 

relata Hansen (2013). A publicidade, prossegue o autor, “estimula o consumo e, para que a 

compra aconteça por sua influência, seu discurso precisa ser sedutor, envolvendo o 

consumidor.” (HANSEN, 2013, p. 59). 

Entendemos, assim, que os anúncios publicitários são dotados de elementos mágicos, 

de mitos e modelos ideais de consumo e estilo de vida. 

 

Ao construir um anúncio, através de encenação ou elementos mágicos, a publicidade 
tece sua trama em uma moldura semelhante a do mito, que expressa e consolida 
significados culturais coletivos. […] Ao comprar um produto, o consumidor ratifica 
uma narrativa mítica, como que atestando sua eficácia e fazendo crer que a 
publicidade pode transformar em materialidade aquilo que prometeu. (ROCHA, 
PEREIRA e BARROS, 2014, p. 156). 

 

Everardo Rocha (2001) nos diz que, por meio dos símbolos, a publicidade retrata 

representações sociais que exaltam nossos momentos cotidianos. O discurso publicitário fala 

sobre o mundo e tem no consumo seu projeto de existência. 

 

A ‘paisagem midiática’ ocupa um lugar importante. [...] Os estudos sobre [...] emissão 
[...] orienta para as indústrias da cultura nacionais e regionais. [...] Inclina-se sobre as 
formas tomadas localmente pela cultura de massa. O que interessa é compreender as 
interações da produção nacional com as culturas populares locais e com os gêneros 
midiáticos mundialmente consagrados. (MATTELART, 2005, p. 100). 

 

Rocha prossegue, ainda, afirmando que a publicidade “enquanto um sistema de ideias 

permanentemente posto para circular no interior da ordem social, é um caminho para o 

entendimento de modelos de relações, comportamentos e da expressão ideológica dessa 

sociedade.” (ROCHA, 2001, p. 29). 

Essa sociedade, para Carrascoza (2014), é a sociedade de consumo, carregada de 

discursos – micros, pequenos e grandes discursos – que se fundem no espaço e no tempo 

passado e presente. Para ele, essa mistura acaba por ofuscar o limite entre ficção e realidade. 
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De acordo com Fábio Hansen (2013) o processo criativo do discurso publicitário 

provoca desejos e fantasias do sujeito – no sentido de explorar experiências – criando e/ou 

reforçando imaginários. 

Tal processo criativo está diretamente relacionado a uma imposição da empresa 

anunciante (por meio do briefing) e à memória – dizeres “já-ditos”, presentes no inconsciente 

de todos os sujeitos envolvidos – que se apresenta no momento da produção do discurso 

publicitário. Torna-se primordial, então, para o processo criativo e a produção da narrativa 

publicitária, levar em consideração a historicidade e contexto social a que enunciador e 

enunciatários estão inseridos.  

 

A publicidade, como toda “narrativa”, promove uma relação entre o passado e o 
presente: ou seja, refere-se sempre a algo acontecido ou em desenvolvimento e, ao 
fazer essa referência, forja o futuro – traz os elementos que o constituirão. Em outros 
termos, a narrativa publicitária alimenta-se de elementos socioculturais sedimentados 
no tecido social, manifesta-se no presente – no momento de sua enunciação – e 
prepara o futuro, na medida em que, juntamente com outras enunciações, coloca em 
evidência aspectos que edificam os tempos vindouros. (CARRASCOZA e HOFF, 
2012, p. 100). 

 

As Figuras 12, 13 e 14, a seguir, traduzem a aplicação da historicidade e contexto na 

produção de narrativas publicitárias: 

 

 
Figura 12  – Anúncio OMO – Unilever – Campanha “Se sujar faz 

bem”. 200323 

                                                

23 Fonte: <https://www.unilever.com.br/about/historia-das-marcas/omo/anuncios-impressos/> - Acesso em 
20/1/2017. 
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O anúncio de OMO (marca de sabão em pó da Unilever) na Figura 12, nos apresenta 

uma peça da campanha deflagrada num momento em que a sociedade brasileira estava vivendo 

um grande incentivo ao consumo, propiciado pelo governo federal por meio de estímulos fiscais 

e de crédito financeiro, o que permitiu a muitas famílias adquirir máquinas de lavar roupas e a 

aumentar, assim, a eficácia dessa rotina doméstica com consequente melhora dos resultados 

quanto à limpeza das roupas e menor desgaste físico da pessoa executante da tarefa. Ao mesmo 

tempo, o ECA – Estatuto da Criança e Adolescente, passou a vigorar de maneira enfática no 

que diz respeito à proibição do trabalho infantil e valorização da citação “criança tem que 

brincar, criança tem que ser criança”. Todos esses fatores juntos, adequados ao contexto, 

permitiram à empresa enunciadora produzir um discurso de incentivo ao uso extremo das 

roupas – sem preocupação com a sujeira – colocando o produto, OMO, como o “salvador” no 

momento da lavagem.  

Esse mesmo discurso, se aplicado no momento histórico da chegada do produto ao 

Brasil, na década de 1950 (Figura 13), seguramente não teria o mesmo sentido, o mesmo 

entendimento, nem o mesmo resultado e aceitação por parte do público-alvo.  

 

 
Figura 13  – Anúncio OMO – Unilever – Campanha “Omo lava mais 

branco”. 195724 

                                                

24 Fonte: <https://www.unilever.com.br/about/historia-das-marcas/omo/anuncios-impressos/> - Acesso 
20/1/2017. 
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Na década de 1950, ocasião em que OMO chegou ao Brasil, a limpeza das roupas da 

família era prioridade das donas-de-casa e o produto influenciou os hábitos de lavar roupas – 

trabalho realizado à mão e, até então, com sabão em pedra -, posicionando-se como um produto 

em pó que ajudava “as mulheres” (essa era uma tarefa exclusivamente feminina) a obter mais 

eficácia nessa ocupação. 

A Figura 14, na sequência, nos traz um interessante exemplo da utilização dos dizeres 

“já-ditos” presentes no inconsciente da sociedade, e num contexto em que a atuação do homem-

pai, com participação ativa nos cuidados e demonstração de amor e paixão por um filho, 

passaram a fazer sentido e a ser considerado na sociedade Brasileira. Estamos falando da década 

de 1990.  

Com uma abordagem discursiva emocional, falando com pais (e mães) de família 

prioritariamente, o filme de 30” de Itaú Seguros - Vida aciona os temores mais recônditos de 

quem tem filhos: a falta, a não presença, a não capacidade de prover sustento e bem-estar por 

conta de uma morte ou acidentes inesperados e, com isso, sensibiliza positivamente os sujeitos 

enunciatários em relação ao produto “seguro de vida”. O filme, em preto-e-branco, mostra um 

casal à espera de um filho. Enquanto a mulher admira o tamanho de sua barriga, anda pela casa, 

come, arruma as roupinhas do bebê que está para nascer, o homem monta o berço, ajeita o 

quarto e se prepara para a chegada do rebento. Tudo isso acompanhado de uma locução em 

off25, com voz masculina, em ritmo lento e marcando bem as palavras pronunciadas. Passa o 

tempo, a família chega em casa com o filho nos braços. Pequenas sequências mostram a nova 

rotina do casal e a cena final apresenta o homem deitado na cama, de olhos fechados, sorrindo 

com ar de alívio e segurança, abraçado ao seu bebê.  

  

                                                

25 Texto narrado, de um filme ou comercial, interpretado por um locutor que não se vê em cena. Locução em   off 
também é conhecida como voice/voz over. Disponível em: <https://www.significado-
definicao.com/LOCUÇÃO%20EM%20OFF>. Acesso em 14/1/2017. 
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Figura 14  – Filme Itaú 30” –  Itaú Vida – Campanha 

“Completamente louco”. 199326 

 

"Só mesmo um louco pra ter um filho.  

Ela vai perder a forma...  

Você vai gastar uma fortuna em fraldas...  

E sem qualquer cerimônia, esse sujeito  

vai roubar sua esposa,  

suas noites de sono...  

E ainda assim,  

você vai ser completamente louco por ele.  

Itaú Vida. Quem é louco por alguém, faz." 

 

Esse filme está diretamente relacionado ao que Rocha (2001) coloca como intervenção 

do discurso publicitário para a experimentação sensorial do consumidor. Segundo o autor, “essa 

                                                

26 Fonte: < https://www.youtube.com/watch?v=tJ3_tMRQM0U> - Acesso em 20/1/2017. 
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intervenção do anúncio, colocando o consumidor diante de um ‘enunciado’, um ‘episódio’ ou 

‘acontecimento’ contido no seu interior, cria um sentido de ilusão.” (ROCHA, 2001, p. 132).  

Como dito anteriormente, percebe-se com a Figura 14 a importância do entendimento 

do “já-dito” inconsciente, do enunciado contido no interior do sujeito, bem como do contexto 

histórico em questão para produção de um texto, de uma narrativa publicitária. 

 

[...] todo texto, se recordamos sua etimologia, é um tecido. Para sua composição, é 
preciso tomar a matéria-prima – uma linha ou múltiplas – e, com ela, fazer 
cruzamentos, laços e nós, para que a teia se forme. O resultado pode ser tanto a estopa 
(grosseira) quanto a (fina) seda. (CARRASCOZA, 2016, p. 7). 

 

Entende-se como texto publicitário, nesta nossa pesquisa, o conjunto imagem e palavras, 

pois nele (o texto publicitário) “até o verbal se faz imagem”. (MAINGUENEAU, 2001, p. 12). 

E por falar em texto publicitário, adentramos a seara que permite a adaptação, a 

modulação da mensagem publicitária em diversas formas de redação, entendendo, como afirma 

Carrascoza (2004), que essa modulação influencia na retórica e na técnica argumentativa 

utilizada para produzir sentido junto aos sujeitos. Em contrapartida, para Kellner (2001, p. 320) 

todas as peças publicitárias “são textos sociais que respondem a desenvolvimentos 

fundamentais do período em que elas aparecem”. 

De acordo com Maingueneau, um texto publicitário pode circular longe de sua origem 

e 

 

encontrar públicos imprevisíveis sem precisar ser modificado a cada vez. Como quem 
escreve não pode controlar a recepção de seu enunciado, é obrigado a estruturá-lo de 
maneira a torná-lo compreensível, ou seja, é obrigado a fazer de seu enunciado um 
‘texto’, no sentido mais pleno do termo; [...]. (MAINGUENEAU, 2001, p. 79). 

 

Essa distância entre enunciatário e o texto, abordada pelo autor, abre uma possibilidade 

de comentários críticos ou análises em geral, pois o sujeito pode “ler” o texto, sondá-lo, 

comparar elementos, buscando elaborar interpretações e dar significados.  
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O reconhecido festival publicitário de Cannes – Cannes Lions27 – evento anual que 

premia as melhores e mais eficazes iniciativas na área de comunicação publicitária, presenciou 

uma polêmica em termos de interpretação do público no seu acontecimento mais recente, de 

2016, envolvendo uma campanha brasileira de outdoors (out of home) para Aspirina, da Bayer. 

Vejamos as peças que compõem a campanha, apresentadas pelas Figuras 15, 16, 17 e 18: 

 

 
Figura 15  – Poster Aspirina – Bayer – 2016 (versão em inglês 

apresentada no Festival de Cannes 2016)28 

 

 
Figura 16  – Poster Aspirina – Bayer – 2016 (versão em português, 

veiculada no Brasil)29 

                                                

27 Fonte: <https://www.canneslions.com> - Acesso em 27/1/2017. 

28 Fonte: <http://www.clubedecriacao.com.br/novo/mp3-doc-mov-bronze-outdoor-cannes-2016/> Acesso em 
25/1/2017. 

29 Fonte: <http://www.clubedecriacao.com.br/novo/mp3-doc-mov-bronze-outdoor-cannes-2016/> Acesso em 
25/1/2017. 
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Figura 17 – Poster Aspirina – Bayer – 2016 (versão em português, 

veiculada no Brasil)30 

 

 
Figura 18 – Poster Aspirina – Bayer – 2016 (versão em português, 

veiculada no Brasil)31 

 

As peças exibidas nas Figuras 15, 16, 17 e 18, criadas pela agência de propaganda 

AlmapBBDO no Brasil, e aprovadas pelo cliente Bayer (dono da marca Aspirina – 

medicamento indicado como analgésico para alívio de dores, principalmente dores de cabeça), 

mostram frases eventualmente capturadas em conversas íntimas,  explicitando que gravar 

vídeos (relacionado com a palavra .MOV, extensão utilizada para arquivos em vídeo) e  sons 

(relacionado com a palavra .MP3, extensão utilizada para arquivos de áudio) de ato sexual, de 

maneira não consensual, pode dar uma tremenda dor de cabeça.  

                                                

30 Fonte: <http://www.clubedecriacao.com.br/novo/mp3-doc-mov-bronze-outdoor-cannes-2016/> Acesso em 
25/1/2017. 

31 Fonte: <http://www.clubedecriacao.com.br/novo/mp3-doc-mov-bronze-outdoor-cannes-2016/> Acesso em 
25/1/2017. 
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A campanha passou ilesa pelo júri do Festival recebendo, inclusive, dois prêmios em 

bronze (Bronze Lions). Porém, a mesma foi extremamente “malvista” e criticada negativamente 

pelo público.  

A ambiguidade do texto, a distância e falta de clareza entre o enunciador e enunciatário, 

conforme atesta Maingueneau, a circulação além de sua origem e a falta de controle sobre a 

recepção, permitiram que os sujeitos atribuíssem significados de acordo com o momento e 

contexto histórico nos quais suas organizações sociais estão inseridas.  

Neste caso, estamos vivenciando no País uma luta para a criminalização (com 

penalidades) da divulgação de vídeos, sons e imagens não autorizadas e, principalmente, 

registradas de forma não consensual. Daí a indignação do público que, de acordo com matérias 

publicadas nos principais veículos de informação do Brasil32, considerou a campanha como 

uma “apologia” ao aplanamento do tema (remetendo-o a uma “simples” dor de cabeça) e ao 

machismo, além de uma certa indiferença com relação a abusos sexuais. 

Com a repercussão desfavorável, a agência publicou nota de esclarecimento em que diz:  

“Com relação à discussão envolvendo o anúncio de Aspirina, a AlmapBBDO esclarece que 

não houve a intenção de tratar com indiferença abusos de qualquer natureza. Mas entendemos 

que pode ter havido interpretações diferentes da mensagem que a peça queria passar. A 

AlmapBBDO repudia a prática de filmagem não consensual e qualquer espécie de violência 

ou invasão de privacidade. Ficaremos atentos para evitar o problema no futuro”.33 

A agência solicitou, ainda, a retirada dos prêmios da lista de vencedores do Cannes 

Lions 2016.  

O que se percebe no exemplo acima é que o texto, assim como afirma Maingueneau, 

“explora cada vez mais o fato de ‘ocupar um certo espaço material’. Um enunciado que não é 

proferido por um locutor presente ou que não circula num ambiente restrito de pessoas que se 

                                                

32 Fonte: <http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2016/06/campanha-da-aspirina-premiada-
em-cannes-gera-protestos-na-web.html>- Acesso em 20/1/2017. 

33 Fonte: <http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2016/06/campanha-da-aspirina-premiada-
em-cannes-gera-protestos-na-web.html>- Acesso em 20/1/2017. 
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conhecem deve ‘conter tudo aquilo que é necessário para ser decifrado’.” (MAINGUENEAU, 

2001, p. 80). 

Conforme afiança Carrascoza (2008), é vital que os sujeitos envolvidos na criação, na 

produção do discurso publicitário, “[...] tenham vasto background cultural e estejam 

empenhados constantemente na ampliação desse background, buscando no próprio estoque de 

signos de sua comunidade a matéria-prima para chegar à solução mais adequada ao problema 

de comunicação do anunciante.” (CARRASCOZA, 2008, p. 23).  

Ainda, segundo o autor, uma vez que a propaganda tem como objetivo influenciar um 

público específico e determinado, é aconselhável o uso de discursos familiares a esse sujeito. 

Isso para que essa produção possa ser assimilada mais facilmente e produza sentidos e 

significados. Afinal, “é o mundo dos sonhos que [...] tem granjeado para a publicidade, o espaço 

daquilo que é almejado pelo indivíduo, de sua aspiração.” (CARRASCOZA, 2004, p. 31).  

 

3.3 IDENTIDADE BRASILEIRA E OS IMAGINÁRIOS INTERCULTURAIS     

 

Como vimos no item anterior, um texto constitui uma realidade que deixa de ser apenas 

verbal para ser, ele mesmo, uma imagem, um som, uma experiência.  

Por outro lado, o sentido de texto para a Escola de Tártu-Moscou, preconizada por Iúri 

Lótman e Bóris Uspenskii (1981), coloca-o como a unidade básica de uma cultura. Ele se 

amplia para um entendimento além da linguística, de um enunciado, que envolve tudo o que 

porta significados e sentidos. Neste enquadramento, observa-se que: 

[…]o texto cultural possui muitos estratos, é semioticamente heterogêneo, capaz de 
intrincadas relações tanto com o contexto cultural circundante quanto com o público 
leitor. Desse modo, ele deixa de ser uma mensagem elementar dirigida do destinador 
a um destinatário e passa a ser avaliado tendo em vista certas propriedades, tais como 
a capacidade de condensar informação, gerar sentido, adquirir memória. […] Tem a 
propriedade de um dispositivo intelectual: transmite informação depositada nele, de 
fora dele, mas também transforma mensagens e produz novas mensagens. (NUNES, 
2012, p. 83 e 84). 

 

E, como unidade básica da cultura, Kellner (2001, p. 9) atesta que “há uma cultura 

veiculada pela mídia cujas imagens, sons e espetáculos ajudam a urdir o tecido da vida 



65 

cotidiana, dominando o tempo de lazer, modelando opiniões políticas e comportamentos 

sociais, e fornecendo o material com que as pessoas forjam sua identidade”.  

De acordo com o autor, a cultura veiculada pela mídia é provedora das peças necessárias 

para se criar as identidades pelas quais os sujeitos se inscrevem nas sociedades e, assim, 

produzir um novo modelo de cultura global. 

 

Nos últimos tempos, coube dar mais atenção às teorias [...] multiculturalistas de raça, 
etnia, nacionalidade [...], nas quais se encontram teorias da resistência e críticas 
específicas à opressão.[...] De acordo com seus discursos, suas perspectivas [...] se 
enraízam, [...] infundem uma paixão e uma intensidade políticas que inspiram vida 
nova em seus projetos. (KELLNER, 2001, p. 75 e 76). 

 

Essa observação estará evidente na análise do nosso objeto de estudos, focalizando a 

identidade brasileira e sua intensidade na produção do discurso internacional de Havaianas, 

lutando contra a resistência de mercados externos ao Brasil, e inspirando um novo estilo de 

vida.  

Conforme afirma Baccega (2011), a identidade está sempre em movimento, é móvel, e 

todos nós temos várias identidades, de acordo com os papéis que exercemos e/ou que queremos 

mostrar. A pluralidade de identidades simplesmente existe e, como diz Baccega (2011, p. 38), 

“se insinua em nós sem pedir licença”. 

Ainda, de acordo com a autora, quando, em determinado momento ou fase da vida, 

preferimos mostrar determinada identidade, fazemos grandes esforços para o seu 

reconhecimento público. Como vimos no Capítulo 2 deste estudo, invariavelmente o consumo 

atua como importante alavanca da exposição dessa identidade. 

Mas, do que se trata “identidade”? Como ela é formada?  

Segundo Stuart Hall (2005), as identidades modernas estão sendo deslocadas, 

fragmentadas. Em sua concepção, existem três compreensões sobre identidade: o sujeito do 

Iluminismo; o sujeito sociológico e o sujeito pós-moderno.  

O sujeito do Iluminismo, de forma objetiva, está baseado numa concepção 

“individualista” da pessoa humana e de sua identidade. Um indivíduo totalmente unificado, 

centrado. Nesta concepção, a identidade de uma pessoa está focalizada no “eu”. 
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O entendimento sobre o sujeito sociológico apresenta um núcleo interior do indivíduo 

formado na relação com o “outro” (ou “outros), com pessoas de relativa importância para ele, 

mediando a cultura, sentidos, símbolos e valores da sociedade em que vive. Nesta concepção, 

a identidade é formada na interação entre o sujeito e a sociedade. 

Já a concepção sobre o sujeito pós-moderno atesta não haver uma identidade fixa, 

central ou permanente. Ela, a identidade, é formada e transformada continuamente de acordo 

com os sistemas culturais que nos cercam. O indivíduo, neste entendimento, assume identidades 

diferentes em diferentes momentos à medida em que os sistemas de representação cultural e 

significação se manifestam em maior quantidade e volume. Ele é confrontado por inúmeras 

identidades possíveis.  

Essas compreensões sobre identidade se justificam principalmente no ambiente 

globalizado e intercultural em que habitamos atualmente e que é o grande pano de fundo desta 

pesquisa. 

Para Stuart Hall (2005), a identidade é algo formado ao longo do tempo, por meio de 

processos inconscientes existentes em todos nós. A identidade é incompleta e está sendo 

formada sempre. Está num eterno “em processo”. E, até por isso, há algo imaginário, fantasiado 

sobre seu núcleo central.  

O autor segue afirmando que a identidade surge de uma incompletude que está dentro 

de nós e que é “preenchida” a partir do nosso exterior, do que nos circunda, pela maneira que 

imaginamos ser vistos e interpretados pelos outros.  

 

Na verdade, eu não ‘sou’ nem uma nem outra dessas formas de me representar, 
embora tenha sido todas elas em épocas diferentes e ainda seja algumas delas, até 
certo ponto. Porém, não existe um ‘eu’ essencial, unitário – apenas o sujeito 
fragmentário e contraditório que me torno. (HALL, 2011, p. 177). 

 

Por outro lado, há que se considerar a importância que a identidade nacional nos 

imprime, principalmente no processo de globalização, em culturas mundializadas. 

Armand Mattelart, tensionando sobre o tema, afiança que “[...] a assim chamada 

dimensão global participa da reconfiguração das identidades, da construção de novos 

imaginários no próprio seio do trabalho mental das pessoas. Novas paisagens [...] emergem, 

alastrando-se por todas as esferas da sociedade [...].” (MATTELART, 2005, p. 98).   
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Ao abordar a reconfiguração das identidades, de acordo com Stuart Hall, as culturas 

nacionais em que nascemos se apresentam como uma das mais relevantes fontes de identidade 

cultural. Nós as consideramos parte de nossa natureza, um elemento essencial para nossa 

representação. Aqui no Brasil nós sabemos, por exemplo, o que significa ser “brasileiro” pelo 

modo como a “brasilidade” tem sido representada – num conjunto de significados - pela cultura 

nacional brasileira. Para Hall, a nação (Brasil) não é “apenas uma entidade política mas algo 

que produz sentidos – ‘um sistema de representação cultural’”. (HALL, 2005, p. 49). 

Produzindo sentidos sobre a nação, com os quais nos identificamos, as culturas 

nacionais constroem identidades. Elas nos fornecem e nos abastecem de uma série de imagens, 

histórias, símbolos, paisagens e rituais que representam as experiências nacionais partilhadas. 

Desta forma, por mais diferentes que sejam seus membros, uma cultura nacional busca unificá-

los numa identidade cultural, situando a todos como pertencentes a uma mesma família 

nacional. 

Porém, as identidades culturais/nacionais sentem o efeito da compressão de distâncias 

e de escalas temporais ocasionados pela globalização. Afinal, como afirma Hall, o tempo e o 

espaço são também “coordenadas básicas de todos os sistemas de ‘representação’” (2005, p. 

70) e impactam diretamente as identidades, que estão localizadas no tempo e espaço simbólicos: 

geografias imaginárias, senso de lugar/lar, tradições que conectam passado e presente, mitos de 

origem, narrativas de nação, eventos nacionais históricos.  

Quanto mais nossa vida social se torna mediada pelo mercado internacional (imagens, 

estilos, mídia e sistemas de comunicação globais), mais nos deparamos com uma gama de 

diferentes identidades e novas posições de identificação, dentre as quais é possível se fazer uma 

escolha.   

Considerando-se essas possibilidades de escolha por uma identidade, em ambiente 

intercultural, García Canclini nos diz que  

 

a história social e cultural, concebida como tráfico de identidades, é um labirinto de 
confusões. Cada lado escolhe as características que bem entende naquilo que o outro 
teatraliza como sua identidade, combinando-os a partir de suas categorias e atuando 
como pode. (GARCÍA CANCLINI, 2003, p. 86).  
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Para ele, existem narrativas sobre as identidades que reconhecem e valorizam a 

importância dos processos de identificação sociocultural para a construção de nações, etnias e 

até mesmo outro tipo de comunidades imaginadas.   

Fato é que a identidade não mais nos é dada pela família ou território geográfico (país, 

estado, cidade, bairro...) a que pertencemos originalmente. Uma vez que a identidade não é 

permanente, nós a recriamos, a renovamos constantemente de acordo com o que está sendo 

mais valorizado e reconhecido na ocasião.  

E, com essas possibilidades identitárias, Nicolau Sevcenko (2009, p. 64) expõe que a 

alteração dos comportamentos da sociedade contemporânea provoca mudança no quadro de 

valores de um povo. Ou seja, as pessoas passam a ser identificadas, a conhecer os outros e a si 

próprias “pela maneira que se vestem, pelos objetos simbólicos que exibem, pelo modo e pelo 

tom com que falam, pelo seu jeito de se comportar. [...]As pessoas são aquilo que consomem”.  

Diante desse cenário, os discursos publicitários “[...] serão melhor entendidos se 

expressos no âmbito dos desejos, do imaginário, das novas identidades, do simbólico que 

caracteriza o consumo.” (BACCEGA, 2011, p. 40). 

 

Questões como construção da verdade, estereótipos, manipulação, simulacro, 
imaginário, cultura e culturas, resistência cultural e cultura da resistência, identidade, 
cotidiano, subjetividade, consciência social e consciência estética, [...] constituem o 
centro de discussão e reflexão para os estudos e a prática [...] da comunicação [...] e 
do consumo, [...] características da contemporaneidade. (BACCEGA, 2011, p. 42). 

 

Ao se analisar uma produção discursiva publicitária, notamos que existem “diferentes 

filiações de sentidos remetendo-se à memórias e a circunstâncias que mostram que os sentidos 

não estão só nas palavras, nos textos, mas na relação com a exterioridade, nas condições em 

que eles são produzidos e que não dependem só das intenções dos sujeitos.” (ORLANDI, 2015, 

p. 28). 

Compreendemos, com isso, que os “dizeres” não são apenas mensagens a serem 

decodificadas, mas efeitos de sentidos e significados que são produzidos no momento de sua 

enunciação, dada uma determinada condição, e que se apresentam no “modo como se diz”. 
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Como atesta Orlandi (2015), as condições de produção de um discurso compreendem 

fundamentalmente os sujeitos, a situação e a memória. E fundamental é, também, a maneira 

como a memória aciona as condições de produção. 

Abordar a memória significa, segundo Nunes (2015), considerá-la como processo 

dinâmico e ativo de comunicação sociocultural, com dados completamente mutáveis. Envolve 

interpretação e criação de narrativas coerentes e claras. “[…] construímos nossas memórias 

para nossos propósitos pessoais.” (SACKS 2006, p. 180 apud NUNES, 2015, p. 6).  

Para Orlandi (2015) a memória, na análise da produção de discurso, é tratada como 

interdiscurso. Este, de acordo com a autora, é definido como aquilo que fala antes, em outro 

lugar, independentemente. Interdiscurso é a chamada memória discursiva que, por sua vez, diz 

respeito ao saber discursivo necessário para todos os dizeres, sob a forma do “já-dito”. 

Memória discursiva é aquilo que já é sabido e que está no pilar e na sustentação de cada 

palavra. Ela “disponibiliza dizeres que afetam o modo como o sujeito significa em uma situação 

discursiva dada.” (ORLANDI, 2015, p. 29). Observemos o anúncio da Figura 19: 

 

 
Figura 19 – United Colors of Benetton (Amamentar) – 198934 

 

                                                

34 Fonte: <http://www.propagandashistoricas.com.br/2013/09/united-colors-of-benetton-amamentar-1989.html > 
Acesso em 25/1/2017. 



70 

A Figura 19 nos introduz a um anúncio da marca de roupas United Colors of Benetton, 

criado pelo fotógrafo Oliviero Toscani, produzido com o intuito de promover a igualdade racial 

entre os povos. Sem fazer uso do texto em palavras, apoiando-se exclusivamente no imagético, 

a compreensão da peça se dá para aqueles que tiveram acesso ao “já-dito”, ao dizer pré-

construído da memória discursiva sobre escravidão e apartheid35 dos negros; sobre o papel de 

“serventia” e mercadoria a que esses estavam sujeitos durante o regime 

escravocrata/segregacionista; e, especialmente neste caso, sobre o papel de “amas-de-leite” das 

crianças brancas, a que as escravas eram obrigadas a se prestar. Essa memória discursiva, de 

um sujeito que fala antes, de um lugar distante, só se faz valer para as culturas/sociedades que 

vivenciaram “na carne” tais regimes e/ou para aqueles que estudaram a história de tais culturas. 

Para Carrascoza (2015, p. 218) “Qualquer produto publicitário mobiliza a memória discursiva 

(o interdiscurso), ao recorrer a diversos discursos em circulação, ou interinamente silenciados, 

na grande trama cultural.”  

O exemplo da Figura 19 pavimenta a afirmação de Carrascoza e Orlandi ao aventar que  

 

[...] alguma coisa mais forte – que vem pela história, que não pede licença, que vem 
pela memória, pelas filiações de sentidos constituídos em outros dizeres [...] que vai-
se historicizando aqui e ali, indiferentemente, mas marcada pela ideologia e pelas 
posições relativas ao poder – traz em sua materialidade os efeitos que atingem esses 
sujeitos apesar de suas vontades. [...] O sujeito diz, pensa que sabe o que diz, mas não 
tem acesso ou controle sobre o modo pelo qual os sentidos se constituem nele. 
(ORLANDI, 2015, p. 30). 

  

Ao observarmos o interdiscurso do anúncio em questão, percebemos uma filiação de 

“dizeres” que nos remete a uma memória e, com isso, nos permite posicioná-lo em sua 

historicidade – atrelando-o a seus arranjos políticos e ideológicos – e, assim, identificá-lo de 

acordo com a produção de seus significados.  

Significados esses que se apoiam em grande parte no chamado mecanismo imaginário. 

Para Orlandi, existem condições de produção para todo e qualquer discurso. Tais condições de 

                                                

35 Apartheid (significa "vidas separadas" em africano) era um regime segregacionista que negava aos negros da 
África do Sul os direitos sociais, econômicos e políticos. Disponível 
em: <http://www.suapesquisa.com/o_que_e/apartheid.htm> - Acesso em 26/1/2017. 
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produção implicam pelo menos três fatores: o que é material, o que é institucional e o 

mecanismo imaginário.  

Este imaginário inclui a imagem que o enunciador faz da imagem que o enunciatário 

faz dele, a imagem que o enunciatário faz da imagem que ele faz do objeto e assim por diante. 

E produz, também, imagens dos indivíduos/sujeitos e do objeto do discurso, de acordo com a 

historicidade da conjuntura sociocultural. “É assim que as condições de produção estão 

presentes nos processos de identificação dos sujeitos trabalhados nos discursos. E as identidades 

resultam desses processos de identificação, em que o imaginário tem sua eficácia.” (ORLANDI, 

2015, p. 39)  

Falar de imaginário é tratar de um arcabouço onde se encontram todas as imagens 

passadas, possíveis, desejadas, projetadas, produzidas e a serem produzidas. Imagens essas, 

como afirma Gilbert Durand (2004), que podem se desenovelar em uma contemplação 

inesgotável aquém do “verdadeiras” ou “falsas”, propondo uma “realidade velada”. 

O imaginário, para Durand, está ali onde a dialética não consegue adentrar e a imagem 

mítica fala à alma: o lúdico, o sagrado, o fantástico, o sonho, o onírico, a narrativa da 

imaginação, o mito.  

Aliás, para ilustrar, o mito – segundo o autor – não é nem um discurso, nem uma 

narrativa. Entende-se por mito um sistema dinâmico de arquétipos e símbolos que tende a 

“compor-se” em narrativa.  

 

O mito é já um esboço de racionalização, dado que utiliza o fio do discurso, no qual 
os símbolos se resolvem em palavras e os arquétipos em ideias. [...]. Do mesmo modo 
que o arquétipo promovia a ideia e que o símbolo engendrava o nome, podemos dizer 
que o mito promove a doutrina religiosa, o sistema filosófico, [...] a narrativa histórica 
e lendária. (DURAND, 1997, p. 63). 

 

Para Edgar Morin (1991), o imaginário surge na percepção do real e, o mito, na visão 

de mundo. A partir daí o imaginário e o mito assumem um papel de produtos e coprodutores do 

destino humano, simultaneamente.  

Segundo o autor, podemos compreender a conexão entre imagem, imaginário, mito e 

rito ao considerarmos que “a imagem não é uma simples imagem, mas contém a presença do 

duplo do ser representado e permite [...] agir sobre esse ser; é esta ação que é propriamente 
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mágica: rito de evocação pela imagem, rito de invocação à imagem, rito de possessão sobre a 

imagem [...].” (MORIN, 1991, p. 99).  

A ação mágica, para Durand (2004), está diretamente ligada a um “sexto sentido” que 

permite a entrada de uma nova ordem de realidades. Uma entrada que privilegia mais a intuição 

pelo imagético que a comprovação pela sintaxe.  

Percebemos, assim, que o baluarte dos valores do imagético se encontra na descoberta 

do inconsciente. No papel decisivo das imagens que atuam como “mensagens que afloram do 

fundo do inconsciente do psiquismo recalcado para o consciente. Qualquer manifestação da 

imagem representa uma espécie de intermediário entre um inconsciente [...] e uma tomada de 

consciência ativa.” (DURAND, 2004, p. 36). 

Ainda conforme explana o autor, todo imaginário humano (seja pelo inconsciente, seja 

pela consciência ativa) desenvolve-se por meio de estruturas diversificadas e irredutíveis - 

limitadas a três espécies que circundam os processos matriciais do “heroico”, “místico” e 

“disseminador” (dramatizar) -, ou pela disseminação de uma narrativa ao longo do tempo.  Na 

narrativa “imaginária”, ao incidir outros valores aos elementos do discurso, o substantivo deixa 

de ser o “sujeito” da ação, o determinante, para dar espaço a outros atributos – como os 

“adjetivos” – e principalmente à “ação” expressa pelo verbo.  

Durand deixa claro, também, que na projeção imaginária há uma cumplicidade dos 

contrários, onde um artifício existe por causa do outro, onde cada elemento antagonista depende 

do outro para existir e para se fazer definir. O imaginário de liberdade, alegria e irreverência 

que se relaciona ao espírito brasileiro, só existe por conta da constatação de culturas/sociedades 

mais sóbrias, cerimoniosas, submissas e restritivas. E vice-versa. 

 

os conteúdos imaginários (os sonhos, desejos, mitos etc.) de uma sociedade nascem 
durante um percurso temporal e um fluxo confuso, porém importante, para finalmente 
se racionalizarem numa “teatralização”[...] de usos “legalizados”[...], positivos ou 
negativos, os quais recebem suas estruturas e seus valores das várias “confluências” 
sociais (apoios políticos, econômicos, militares etc.), perdendo assim sua 
espontaneidade mitogênica em construções filosóficas, ideologias e codificações. 
(DURAND, 2004, p. 96). 
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Para João Carrascoza e Tânia Hoff (2012), o imaginário é uma experiência complexa e 

múltipla quando o relacionamos à dimensão sociocultural. Ele se estende e ultrapassa o sentido 

da visão e da percepção. 

 

[...] o perceber não é o mesmo que o entender e [...] o ver não é o mesmo que imaginar, 
pois o imaginário é alógico e fundamenta-se no pluralismo, na ideia de que existem 
fenômenos que se situam num espaço e num tempo completamente diversos, passíveis 
até de reversão. Trata-se da lógica do mito, uma lógica diversa daquela da ciência, 
que se refere a uma historicidade de natureza muito diferente daquela das categorias 
sociológicas, políticas e econômicas que costumamos mobilizar para analisar eventos 
da vida em sociedade. (CARRASCOZA e HOFF, 2012, p. 104).  

 

Um exemplo do mecanismo imaginário, produzindo discurso, está na Figura 20 - com 

um anúncio da companhia aérea Air France: 

 

 
Figura 20  – Air France – Campanha France is in the air – 201436 

 

 

                                                

36 Fonte: <http://www.laboiteverte.fr/campagne-pub-style-vintage-air-france/> - Acesso em 25/1/2017.  
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O anúncio de página dupla divulga o Brasil como destino da Air France, partindo de 

Paris. A fim de estimular a curiosidade, o desejo e, consequentemente, a venda do produto, a 

empresa enunciadora emprega o imaginário e o processo de identificação dos sujeitos 

imbricados para que o discurso produza sentido. Para isso faz uso da identidade/imagem de 

Brasil, de brasilidade, que ela (enunciadora) faz da imagem que o seu público (enunciatário) 

faz do objeto “Brasil”.  Percebemos claramente que a imagem traz como protagonista uma 

mulher – considerando-se que o Brasil é “reconhecido” internacionalmente por ser o país das 

belas mulheres -, caracterizada como indígena brasileira (pintura no rosto, vestes feitas de 

penas) e segurando uma vistosa arara – animal típico do Brasil e muito presente na Amazônia, 

região do País internacionalmente conhecida e reverenciada pela natureza e importância 

ecológica mundial. 

O entendimento desse complexo mecanismo imaginário e produção de sentidos, 

principalmente no que tange a identidade brasileira, é de vital importância para a análise do 

objeto desta pesquisa, detalhada no Capítulo 5. 

Ao se fazer decifrar e analisar, “podemos atravessar esse imaginário que condiciona os 

sujeitos em suas discursividades e, explicitando o modo como os sentidos estão sendo 

produzidos, compreender melhor o que está sendo dito.” (ORLANDI, 2015, p. 40). 

  



75 

4 A HISTÓRIA DE HAVAIANAS: DE SUA ORIGEM À INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

“Se a historiografia é inicialmente memória arquivada e se todas as 
operações cognitivas ulteriores recolhidas pela epistemologia do 
conhecimento histórico procedem desse primeiro gesto de arquivamento, a 
mutação historiadora do espaço e do tempo pode ser tida como a condição 
formal de possibilidade do gesto de arquivamento.” (RICOEUR, 2010, p. 
156). 

 

Para apresentar a história de Havaianas, neste trabalho, utilizamos do “tempo crônico”, 

de acordo com os tipos de tempo elencados por Paul Ricoeur (2010). Segundo o autor, tempo 

crônico trata de: “[…] 1) referência de todos os acontecimentos a um acontecimento fundador 

que define o eixo do tempo; 2) possibilidade de percorrer os intervalos de tempo segundo as 

duas direções opostas da anterioridade e da posteridade com relação à data zero; [...]” 

(RICOEUR, 2010, p. 163). 

Com base na “cronologia”, abordada por Ricoeur (2010), adentramos o sistema de 

registro e documentação de eventos definidos de acordo com a sucessão de acontecimentos.  

A história, aqui revelada, foi produzida por meio de documentos e relatos abertos da 

empresa, constantes em seu website e em publicações que tratam do produto Havaianas como 

“case” mercadológico brasileiro.  

 

4.1 O GRÃO DE ARROZ 

 

As sandálias Havaianas foram criadas e lançadas em 1962, no Brasil, sendo produzidas 

pela então chamada São Paulo Alpargatas.  

O objetivo inicial para o lançamento do produto era levar conforto e frescor para todos 

os trabalhadores e cidadãos do País.  

Havaianas teve seu design inspirado na tradicional sandália japonesa “Zori” (Figura 21), 

feita com tiras de tecido e solado de palha de arroz.  
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Figura 21 – Imagem sandália japonesa “Zori” 

 

Para o produto brasileiro, no lugar da palha entrou a borracha, agregando conforto ao 

usuário. O grão de arroz, por sua vez, foi aplicado à textura da palmilha e segue presente até 

hoje nas sandálias da marca.  

O nome “Havaianas” foi apreendido do Havaí, arquipélago de natureza farta e praias 

paradisíacas, projetado pela indústria cinematográfica de Hollywood como lugar dos sonhos e 

fantasias dos anos 1960. 

A venda do produto, na época, era realizada por vendedores-viajantes que transportavam 

as Havaianas em “Kombis” (automóvel utilitário produzido pela empresa automotiva alemã 

Volkswagen) para cidades de todo o País. A chegada desses vendedores era esperada e causava 

um acontecimento por onde passavam pois, além dos produtos, esses vendedores prestavam 

serviço à comunidade levando informações sobre a “cidade grande”. 

A marca teve, também, importante participação nas manifestações político-sociais. Os 

conflitos armados mundiais, dos anos 1960, deram voz à chamada “cultura de Paz & Amor”37. 

O movimento hippie pregava uma vida livre de excessos de consumo, o que fez com que os 

chinelos de dedo entrassem para a moda. No Brasil, os jovens e os mais politizados aderiram 

ao movimento calçando Havaianas.  

                                                

37 O lema "Paz e Amor" sintetiza a postura política dos hippies, que constituíram um movimento por direitos civis, 
igualdade e antimilitarismo, mantendo uma postura mais anárquica do que anarquista e disseminando um estilo de 
vida simples, valorizando o desapego material. Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Hippie> - Acesso em 
14/1/2017. 
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Até o início da década de 1970 existiam apenas as tradicionais Havaianas azuis e brancas 

(Figura 22), vendidas até os dias de hoje.  

 

 
Figura 22 – Imagem divulgação da tradicional Havaianas azul e 

branca 

 

Um erro de maquinário produziu Havaianas verdes, que acabaram sendo 

disponibilizadas ao mercado mesmo assim. A aceitação foi imediata e a empresa aproveitou a 

oportunidade para produzir pares das sandálias nas cores ferrugem, amarelo e preto. 

Durante esse período a marca utilizou de merchandising38 em TV como forma de 

divulgação e produção de narrativa para incremento de vendas.  

Havaianas, como vemos na Figura 23, protagonizou o primeiro merchandising 

televisivo no programa Família Trapo39. 

 

                                                

38 Merchandising, neste contexto, diz respeito a uma ação de comunicação que se utiliza de citação ou aparição de 
determinada marca, produto ou serviço, sem as características explícitas de anúncio publicitário, em programa de 
televisão ou de rádio, espetáculo teatral ou cinematográfico. Fonte: 
<https://www.significados.com.br/merchandising/> - Acesso em 25/1/2017. 

39 Família Trapo foi um programa humorístico da TV Brasileira, da década de 1960, criado por Jô Soares e Carlos 
Alberto de Nóbrega. O enredo desenvolvia-se em torno da vida do personagem Bronco, interpretado por Ronald 
Golias. Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia_Trapo> - Acesso em 25/1/2017. 
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Figura 23 – Fotograma do merchandising de Havaianas na Família 

Trapo – Década de 196040. 

 

Em termos de comunicação, na década de 1970, a empresa se apoiava nas características 

tangíveis do produto. A expressão “não deformam, não soltam as tiras e não têm cheiro” ficou 

popular com Chico Anysio41 protagonizando comerciais em TV, rádio e anúncios impressos 

(conforme Figura 24), às vezes como ele mesmo, às vezes como seus personagens. Chico 

Anysio foi um dos principais “garotos-propaganda” da história da marca. 

 

                                                

40 Fonte: UOL Notícias. Disponível em: <http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2012/07/03/havaianas-
completam-50-anos-e-apostam-em-inovacao-para-crescer-mais-veja-fatos-marcantes-da-
empresa.htm#fotoNav=2> - Acesso em 25/1/2017. 

41 Chico Anysio foi um humorista, ator, compositor, e roteirista brasileiro, conhecido por seus inúmeros quadros 
e programas humorísticos na Rede Globo, emissora onde trabalhou por mais de 40 anos. Fonte: 
<http://redeglobo.globo.com/platb/chicoanysio/> - Acesso em 26/1/2017.  
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Figura 24  – Anúncios de Havaianas com personagens de Chico Anysio – 1970 

 

Nessa mesma década de 1970 veio a forte atuação da concorrência. Para se defender das 

cópias, a empresa – cuja comunicação estava a cargo da agência de propaganda J.Walter 

Thompson – intensificou sua presença na mídia, por meio de campanhas publicitárias, 

utilizando-se de celebridades nacionais como Jô Soares, Golias, Tony Ramos, entre outros. No 

combate à concorrência, Havaianas lançou o bordão: “Proteja-se das fajutas. Legítimas, só 

Havaianas. Não deformam, não soltam as tiras e não têm cheiro”. 

 Anos depois, na década de 1980, o Ministério da Fazenda considerou as Havaianas 

como produto fundamental para a vida do brasileiro e incluiu as sandálias na cesta básica, ao 

lado do arroz e feijão. O produto foi utilizado, também, como um dos itens de referência para 

controle da inflação no Brasil.  

Nos anos de 1980 e início de 1990 a conta publicitária da empresa estava sob a liderança 

da agência Talent. Vejamos um exemplo de anúncio desse período na Figura 25. Foi nesse 

início da década de 1990 que a marca, após uma investigação de campo42, identificou que todo 

mundo usava Havaianas, fossem anônimos ou famosos, elite ou assalariados. Porém, o produto 

                                                

42 Fonte: Revista Meio&Mensagem – caderno especial “#Propaganda Constrói Marcas – dez cases de sucesso da 
indústria de comunicação e marketing” – Outubro de 2015. 
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 não tinha diferencial, a marca estava perdendo prestígio. Havaianas havia se tornado 

commodity43. 

 

 
Figura 25 – Anúncios de Havaianas 
com abordagem racional (atributos 

tangíveis de produto) – 1980 

 

A concorrente Rider, da empresa Grendene, seguindo a linha de comunicação de 

Havaianas no uso de celebridades e trilhas sonoras de Rita Lee, Tim Maia, Lulu Santos, 

começou a conquistar cada vez mais consumidores. Com o slogan “dê férias para os seus pés”, 

Rider estava na TV com filmes emocionais de dois minutos. Diante desse cenário, Havaianas 

deu início ao seu plano de reação. 

 

 

 

                                                

43 Commodity é uma palavra em inglês que significa mercadoria. Ela é usada para descrever produtos que são 
produzidos em larga escala e de baixo valor agregado. Fonte: <https://www.significados.com.br/commodities/> - 
Acesso em 26/1/2017. 
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4.2 A GRANDE VIRADA 

 

A década de 1990 foi a década da grande “virada” para a marca44. Dando início ao seu 

reposicionamento, em 1994 a agência de propaganda AlmapBBDO assumiu a conta e 

Havaianas, em contraponto aos atributos racionais de produto, passou a enfatizar os aspectos 

emocionais na comunicação.  

O brasileiro, nesse período, passou a “customizar” as Havaianas, virando a sola colorida 

para cima para que a sandália ficasse de uma cor só. Havaianas aproveitou esse “pedido” não 

declarado dos consumidores para lançar o modelo Top (Figura 26), versão monocromática das 

sandálias, com mais de 15 cores disponíveis naquela ocasião. Paralelamente ao lançamento e à 

nova abordagem da comunicação, a marca começou uma transformação nas embalagens e nos 

pontos de venda. 

 

 
Figura 26 – Processo de virar a sola de Havaianas até o lançamento do modelo 

monocromático TOP 

 

Para a criação de um novo posicionamento de comunicação, a AlmapBBDO partiu do 

pressuposto de que a base da pirâmide de classe econômico-social do Brasil já era consumidora 

de Havaianas e, por isso, trabalhou para buscar a ponta que, segundo os executivos da agência, 

                                                

44 Fonte: website oficial de Havaianas: <http://havaianas.com.br/pt-br/historia> - Acesso em 25/1/2017. 
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“tinha uma memória afetiva dos anos 60 e 70.” A agência foi, então, procurar as sandálias 

dentro dos armários das celebridades. 

Esse foi o primeiro passo para a criação de uma campanha que estabelecia uma relação 

aspiracional em relação ao produto, mostrando personalidades de grande representação 

midiática no Brasil (Figura 27), de uma maneira diferente: eles não eram os heróis, mas sim 

uma alavanca, uma escada para pessoas comuns atuarem com Havaianas e se envolver com 

elas.  

O discurso comunicacional passou a abordar os valores intangíveis e a mostrar quem 

usa as sandálias. Assumiu-se o slogan: “Havaianas. Todo mundo usa”. 

A partir daí Havaianas deixou de ser commodity e criou uma conexão emocional com o 

consumidor que se mantém até os dias atuais, de acordo relato da empresa. 

 

 
Figura 27 – Fotogramas de comerciais de Havaianas com Hortência, Reinaldo 

Gianecchini e Malu Mader (da esquerda para a direita, sentido horário, 
respectivamente) – 1994 

 

Astros, músicos, jogadores e modelos brasileiros estavam no radar mundial. Por questão 

de costume, grande parte deles usava Havaianas e era alvo de paparazzi45, que os fotografavam 

com as sandálias nos pés.  

                                                

45 Paparazzi: palavra italiana que se refere a fotógrafo insistente, que persegue celebridades a fim de obter fotos 
de seu dia-a-dia, preferencialmente indiscretas ou comprometedoras. Fonte: 
<http://www.dicionarioinformal.com.br/paparazzi/> - Acesso em 27/1/2017. 
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Com a web colaborando para distribuir e publicar tais imagens, várias celebridades 

internacionais aderiram ao uso das Havaianas brasileiras e se deixaram fotografar com elas. 

Para o Mundial de Futebol de 1998 a Alpargatas lançou a Havaianas Copa, com uma 

pequena bandeira do Brasil aplicada na tira. Devido ao interesse mundial dos consumidores 

pelas bandeirinhas, a série foi rebatizada como Havaianas Brasil – uma das mais vendidas 

globalmente de acordo com informação da empresa. 

Dos anos 2000, até os dias atuais, as campanhas de Havaianas seguem estreladas por 

personalidades que reforçam o conceito “todo mundo usa”. 

Se nos comerciais de TV o protagonista é a celebridade, e o herói é o consumidor, nas 

peças de mídia impressa a sandália é quem assume esse papel. Isso fica bem evidente nas 

Figuras 28 e 29 a seguir. Dentro de uma coerência gráfica, o produto se destaca em meio a uma 

explosão de design e cores que denotam identidade e autenticidade. Representam a alegria e 

irreverência brasileira. Expressam uma atitude de liberdade e relaxamento.  

 

 
Figura 28 – Anúncio de Havaianas em mídia impressa – 

Página Dupla46 

 

                                                

46 Fonte: < http://havaianas.com.br/pt-br/propaganda> - acesso em 26/1/2017. 



84 

 
Figura 29 – Anúncio de Havaianas em mídia impressa – 

Página Dupla47 

 

4.3 DO BRASIL PARA O MUNDO 

 

A internacionalização de Havaianas começou de maneira despretensiosa. Até então as 

sandálias chegavam aos mercados estrangeiros dentro das malas das pessoas. Literalmente. Ora 

levadas como presente, ora como produto para ser vendido informalmente.  

Apenas no ano 2000 o produto passou a ser distribuído oficialmente na Espanha, EUA, 

França, Inglaterra, Itália, Japão, Portugal e República Dominicana. E nesse movimento global, 

“colocou o pé na moda” em um desfile do estilista francês Jean Paul Gaultier passando, desta 

feita, a fazer parte do calendário mundial dos desfiles de moda. 

Em 2007 Havaianas iniciou a segunda fase de expansão mundial com a abertura de 

escritório nos EUA. A partir de então seguiu-se uma série de inaugurações de escritórios em 

países como Espanha, Portugal, Austrália, Inglaterra, França, Itália e China, em 2012.  

                                                

47 Fonte: < http://havaianas.com.br/pt-br/propaganda> - acesso em 26/1/2017. 
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Ao longo dos últimos anos Havaianas fechou parcerias para ações de co-branded48 com 

empresas de reconhecimento e representatividade mundiais como H.Stern (lançou, inclusive, 

um modelo com ouro e diamantes que chegou a custar R$ 45 mil), Missoni, Farm, Valentino, 

Swarovski e Disney.  

Em território internacional, de acordo com a empresa, Havaianas procura entender as 

necessidades locais e realizar ativações regionais, sem perder a referência do espírito e 

identidade brasileiros. Vejamos exemplo de comunicação internacional de Havaianas na Figura 

30 e analisado no Capítulo 5: 

 

 
Figura 30 – Anúncio de Havaianas em mídia impressa – Página Dupla 

– Nova Iorque (EUA)49 

 

Atualmente, segundo relatórios da Alpargatas do Brasil, entre 35% e 40% da receita da 

empresa vêm do exterior. Mais de 200 milhões de pares das sandálias e peças de acessórios são 

distribuídos anualmente a aproximadamente 120 países ao redor do globo.  A Austrália é o 

maior mercado consumidor de Havaianas, seguida pelo Brasil, Venezuela e Colômbia.  

                                                

48 Co-branding: trata-se de uma estratégia de associação entre marcas distintas e reconhecidas no mercado com o 
objetivo de se diferenciar frente à concorrência e oferecer ao consumidor um produto, serviço ou ação com maior 
valor agregado. Fonte: <http://www.mundocarreira.com.br/marketing/voce-sabe-o-que-e-co-branding-confira-
alguns-exemplos/> - Acesso em 27/1/2017. 

49 Fonte: < http://havaianas.com.br/pt-br/propaganda> - acesso em 26/1/2017. 
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Junto com as sandálias chega a esses países, também, a voz da marca. A voz que carrega 

consigo a mensagem do “estilo de vida brasileiro”. A voz que promove a identidade do País 

por meio das construções de narrativas e das frentes midiáticas que tornam possível produção 

e consumo em ambientes interculturais. 
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5 O DISCURSO INTERCULTURAL DE HAVAIANAS  

 

Vimos, nos capítulos anteriores, que o consumo é o lugar dos sentidos e do simbólico 

numa determinada cultura, principalmente no mundo globalizado.  

Os bens, por meio da comunicação intercultural e do discurso publicitário, assumem um 

papel de acessório ritual para estabelecer relações e permitir que os sujeitos consumidores 

“digam” algo sobre si mesmos, invocando imaginários, desejos, fantasias e identidades.  

Identidades essas que se manifestam e se intensificam quando nos deparamos com uma 

realidade de movimento global e globalizante da cultura de consumo, algo irreversível na 

contemporaneidade em que vivemos. 

Um caminho para a compreensão dos novos desafios que surgem na sociedade de 

consumo é justamente o estudo das formas como a comunicação instiga o consumo e como o 

consumo comunica, diz algo, por meio do simbólico. Um dos focos deste nosso trabalho. 

Após percorrermos os referenciais teóricos para os constructos científicos desta 

pesquisa, tecemos um pano de fundo em que estão imbricados a globalização, a cultura do 

consumo, a comunicação intercultural e os aspectos discursivos da publicidade (Análise de 

Discurso de linha francesa, produção de narrativas, identidades e imaginários) para calçar a 

análise do nosso Objeto Empírico, do nosso Corpus – campanhas publicitárias internacionais 

de Havaianas - e, então, culminar no objetivo desta investigação – entender as estratégicas 

narrativas que tornam possível produção e consumo em culturas diversificadas e, de modo 

específico, identificar como o discurso produz sentido em diferentes contextos culturais. 
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5.1 A ESCOLHA DO CORPUS 

 

“Assim, a construção do corpus e a análise estão intimamente ligadas: decidir 
o que faz parte do ‘corpus’ já é decidir acerca de propriedades discursivas.” 
(ORLANDI, 2015, p. 61). 

 

Considerando o objetivo anteriormente explicitado como o Norte desta obra, e a 

propaganda internacional de Havaianas como material empírico, realizamos a escolha do 

corpus de acordo com os seguintes critérios:  

1) anúncios de mídia impressa veiculados em revistas de lifestyle, por se tratar do tipo 

de material e veiculação utilizados pela Havaianas para se comunicar com os sujeitos 

enunciatários dos países em que inaugurou escritórios e lançou suas sandálias. Além disso, 

sabemos que anúncios permitem fácil e rápida visualização da narrativa textual e imagética por 

parte dos públicos;  

2) anúncios internacionais de Havaianas por ser o foco deste trabalho a fim de se 

entender a produção de sentidos em diferentes culturas. Tais anúncios foram criados e 

produzidos no Brasil pela agência de publicidade AlmapBBDO (agência responsável pela conta 

de Havaianas) e veiculados ao redor do mundo;  

3) período de 7 (sete) anos – de 2007 a 2013 – por se tratar do período de abertura de 

escritórios internacionais de Havaianas, sendo praticamente um novo escritório/país por ano, 

iniciando-se em 2007 com o escritório de Nova Iorque (EUA), passando por Itália, Austrália, 

Inglaterra e, finalmente, China em 2012; e  

4) 6 (seis) anúncios internacionais de Havaianas por serem essas as peças criadas e 

produzidas para cada novo escritório aberto, um por ano (o anúncio referente ao último 

escritório aberto, na China, foi veiculado em 2012 e 2013).  
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5.2 O DISCURSO DE HAVAIANAS EM ANÁLISE 

 

Entendendo os critérios de seleção do corpus, expostos no item anterior, partimos aqui 

para uma abordagem qualitativa – com a interpolação de peças publicitárias internacionais de 

Havaianas - a fim de se analisar a produção de narrativas publicitárias para exploração e 

observação do fenômeno. 

Para a análise dos dados desta investigação, utilizamos a ADF – Análise de Discurso de 

linha francesa - para responder nossa pergunta-problema: “como os discursos publicitários de 

Havaianas, visando o consumo de sua marca e seus produtos no Exterior, produzem sentido em 

ambientes interculturais”?  

A Análise de Discurso, como vimos no Capítulo 3, busca auxiliar na compreensão do 

enunciador e na percepção da discursividade e sentidos que irrompem do encontro entre os 

sujeitos que interagem na comunicação. Na percepção, também, de como o consumo torna-se 

próprio e característico da identidade do sujeito. 

Vale ressaltar que na ADF não existe “a” análise propriamente dita, mas sim cenários 

possíveis de análise dependendo das escolhas feitas. Por esse motivo, como bem colocado por 

Orlandi (2015) anteriormente, cada análise é uma – diante de várias análises possíveis – e uma 

não será igual a outra por acionar dispositivos conceituais diversos dependendo do repertório, 

teorizações, experiências e percepções do analista. Fábio Hansen corrobora esta afirmação. Para 

ele, como vimos,  

 

[...] em Análise de Discurso não há um modelo pronto, aplicável automaticamente a 
qualquer discurso. Por isso, exige-se a construção de um percurso próprio. [...] os 
procedimentos metodológicos adequados à abordagem analítica [...]. (HANSEN, 
2013, p. 25). 

 

Utilizaremos aqui, para a análise dos anúncios internacionais de Havaianas, abaixo, os 

procedimentos metodológicos para Análise de Discurso, recomendados por Orlandi (2015) e o 

tipo de comunicação presente (monocultural ou intercultural, como visto no Capítulo 2). Assim, 

criamos nosso próprio percurso que não será igual a nenhum outro. 
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Iniciemos com a Figura 31 que nos apresenta um anúncio de página dupla de Havaianas, 

veiculado em 2007 nos EUA por ocasião da abertura do escritório da empresa naquele país. 

Esse anúncio traz título e texto em inglês, com título em primeiro plano, sofrendo interferência 

do produto para melhor exposição do mesmo, e uma imagem da cidade do Rio de Janeiro, 

circundada pela flora característica da Mata Atlântica, o que transfere à peça a prevalência de 

uma tonalidade mais esverdeada, com nuances de amarelo.  

 

 
Figura 31 – Anúncio de Havaianas em mídia impressa – Página 

Dupla – EUA – 200750 
“Original. O Brasil aperfeiçoou o biquíni. Inventou a Bossa Nova. 

Inventou a caipirinha. 
Aí inventou as Havaianas para relaxar. Havaianas. As originais desde 

1962.” 

  

CONTEXTO: Segundo Maingueneau (2001), todo discurso é contextualizado e tem 

uma finalidade. O anúncio de Havaianas na Figura 31 tem como pano de fundo o lançamento 

de um novo produto e nova marca, internacional, nos EUA. Por tratar de um produto advindo 

do mercado externo (Brasil) para os EUA, a produção da narrativa deixou evidente a 

necessidade de se valorizar a cultura de origem do produto (ressaltando as coisas “boas” e 

icônicas que essa cultura possui e que já são de consumo internacional – biquíni, caipirinha, 

Bossa Nova) como forma de atribuir identidade ao novo produto e, por fim, despertar o desejo 

e persuasão para o consumo de Havaianas.  

                                                

50 Fonte: < http://havaianas.com.br/pt-br/propaganda> - acesso em 26/1/2017. 
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Importante para o contexto, também, é analisar a língua utilizada para a produção do 

discurso em questão. Sabemos que a língua dá forma e produz sentido, principalmente quando 

tratamos de discursos internacionais. O anúncio da Figura 31, como podemos observar, foi 

produzido na língua inglesa a fim de atribuir sentido nos EUA, já que essa é a língua oficial do 

País. Vale ressaltar a escolha da palavra em primeiro plano, “Original”, cuja grafia e 

significados (enquanto palavra crua) são os mesmos seja em Português, seja em Inglês. Estamos 

tratando aqui do “que”, e não do “como” significa essa palavra (esse “como” está analisado nos 

demais itens de análise deste anúncio). 

 

ENUNCIAÇÃO: É na enunciação, na composição da mensagem do anúncio, que 

notamos os elementos culturais do Brasil e dos países para os quais a publicidade de Havaianas 

foi direcionada. Desta feita, consideramos como subsídios da enunciação: o texto, enunciador 

e enunciatário, e o tipo de comunicação.  

Sabemos que a unidade “texto” (verbal ou não verbal) é o resultado material do ato de 

comunicar, da elocução realizada pelo sujeito – com organização do discurso. O anúncio em 

questão faz uso do texto heterogêneo e híbrido: verbal – título que diz: “Original”, e texto do 

anúncio em que diz: “O Brasil aperfeiçoou o biquíni. Inventou a Bossa Nova. Inventou a 

caipirinha. Aí inventou as Havaianas para relaxar. Havaianas. As originais desde 1962.”; e 

não verbal (imagético) por meio da imagem de fundo que apresenta o skyline típico da cidade 

do Rio de Janeiro e parte da Mata Atlântica, além da imagem do produto (um pé de sandália 

Havaianas) interagindo com o título “Original” (mesma grafia tanto em Inglês quanto em 

Português), em que o pé direito da sandália substitui a letra “A”. 

O “lugar institucional” do discurso ali produzido é a empresa Alpargatas do Brasil por 

meio de sua marca Havaianas. O enunciador é Havaianas, apresentando o texto em 3a. pessoa 

do singular. Os sujeitos enunciatários são todos os leitores da(s) revista(s) de lifestyle norte-

americana(s) em que o anúncio foi veiculado. 

  Por tratarmos de um produto e uma marca essencialmente brasileiros, de um anúncio 

produzido no Brasil, com elementos da cultura tipicamente brasileira - tanto no texto (biquíni, 

Bossa Nova, caipirinha), quanto na imagem (Rio de Janeiro e Mata Atlântica) -, veiculado em 

um ambiente cultural externo (EUA), podemos considerar aqui a presença de uma 

Comunicação Intercultural. De acordo com García Canclini e Milton Bennet, como vimos no 
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Capítulo 2, a Comunicação Intercultural envolve mais de uma cultura em seu processo de 

interação (no caso de nossa análise, a cultura brasileira e a norte-americana), a partir do 

entendimento da língua, do comportamento e consumo dos sujeitos enunciatários do país, a fim 

de se criar sentido e significado no local, ao mesmo tempo em que exalta as características da 

cultura do enunciador. 

 

FORMAÇÃO DISCURSIVA: Como atesta Orlandi (2015), a noção de formação 

discursiva (ou gênero do discurso, segundo Maingueneau) é básica para a Análise de Discurso 

pois nos permite compreender o processo de produção dos sentidos. É pela formação discursiva, 

na ADF, que utilizamos a metáfora com o significado de “‘transferência’, estabelecendo o modo 

como as palavras significam.” (ORLANDI, 2015, p. 42). A formação discursiva do anúncio 

acima é do tipo midiático-publicitária, formatada pela narrativa de persuasão emotivo-poética 

(como seu gênero discursivo) e com o discurso lúdico como modo de funcionamento discursivo, 

aberto a interpretações dos sujeitos enunciatários. O anúncio usa de metáfora ao relacionar as 

Havaianas com algo original e de grande qualidade produzido no Brasil, já que se trata do 

mesmo país que tem a famosa cidade do Rio de Janeiro, e que inventou e aperfeiçoou tantas 

coisas boas reconhecidas internacionalmente, como a caipirinha, Bossa Nova e o biquíni, 

respectivamente. Ele relaciona Havaianas, também, com relaxamento e alívio após a realização 

de tanto trabalho. Mas a metáfora mais explícita está no título “Original” em que a letra “A” foi 

transferida, substituída pelo pé direito de uma sandália Havaianas, demonstrando o produto 

como algo sem igual, algo nunca antes criado.  

 

MEMÓRIA DISCURSIVA: Como sabemos, a memória faz parte do discurso e, quando 

a pensamos em relação ao discurso – memória discursiva – ela, a memória, é tratada como 

interdiscurso, o já-dito, o saber discursivo que torna possível tudo o que se diz e que, de certa 

forma, já é conhecido. O anúncio aqui analisado, ao apresentar o texto “O Brasil aperfeiçoou 

o biquíni. Inventou a Bossa Nova. Inventou a caipirinha. Aí inventou as Havaianas para 

relaxar.” Faz lembrar a frase bíblica sobre a criação do mundo realizada por Deus: “Assim 

foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia Deus já havia concluído 

a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque 

nele descansou de toda a obra que realizara na criação.” (Gênesis 2:1-3). Havaianas apela 

para essa memória coletiva a fim de aproximar seu produto ao de uma obra quase que “divina”, 
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assim como fez Deus. Seguindo esse raciocínio, se Deus descansou no sétimo dia, ele teria tudo 

para descansar usando Havaianas. Esse interdiscurso produz sentido, também, se levarmos em 

consideração a expressão internacionalmente conhecida de que “Deus é brasileiro” e, por isso, 

nosso país é abençoado com tanta beleza natural. Desta forma, para a produção da narrativa 

deste anúncio, podemos interpretar que: Se Ele (Deus) é brasileiro, criou o mundo e descansou 

ao final, certamente é Ele quem permite ao Brasil – um paraíso natural - inventar tantas coisas 

maravilhosas. Logo, Foi Ele quem criou Havaianas. Metaforicamente estamos tratando de uma 

abordagem ideológico-religiosa presente numa cultura (norte-americana) de maioria 

Protestante, em termos de religião, que valoriza o trabalho árduo, o self-made e a inovação 

como condição de sucesso social. 

 

O DITO E O NÃO DITO: O dispositivo teórico da Análise de Discurso, como atesta 

Orlandi, nos indica que o dizer tem relação direta com o não dizer. O não dito é subsidiário ao 

dito. “De alguma forma, o complementa, acrescenta-se. De todo modo, sabe-se por aí que, ao 

longo do dizer, há toda uma margem de não-ditos que também significam.” (2015, p. 81). O 

anúncio aqui tratado, ao trazer no título o dito “Original”, deixa implícito que não existe nada 

igual, que se trata de criação única ou, na pior das hipóteses, que existam imitações. Mas só 

Havaianas é a criação primeira e genuína.  Já, no texto, quando diz “O Brasil aperfeiçoou o 

biquíni”, deixa implícito que, apesar de estar ligado à imagem do Brasil, o biquíni foi 

inventado/criado por outro país. E, se ele (Brasil) “aperfeiçoou”, subentendemos que o original 

não era tão bom assim, necessitava melhorias e só o Brasil foi capaz de fazê-las. Por outro lado, 

o slogan que diz “As originais desde 1962” implica o não dito de que há tradição na criação e 

confecção de Havaianas. Não se trata de uma empresa ou produto amadores. E, se existe há 

tanto tempo, significa que se trata de um produto de sucesso que consegue se manter no 

mercado.  

 

IDENTIDADE E IMAGINÁRIO: Como abordado no Capítulo 3, a identidade, segundo 

Hall (2005) é algo num eterno “em processo”, incompleta e formado ao longo do tempo. E, por 

isso, há um quê de imaginário sobre seu núcleo central. Vale destacar que as culturas nacionais 

constroem identidades. Principalmente em um cenário de globalização. Tratamos aqui da 

identidade brasileira produzindo sentido em ambiente intercultural e dos mecanismos 

imaginários por ela acionados. Esses imaginários, como visto anteriormente, incluem a imagem 
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que o enunciador faz da imagem que o enunciatário faz dele, a imagem que o enunciatário faz 

da imagem que ele faz do objeto, e assim por diante. O anúncio de Havaianas, da Figura 31, faz 

uso da identidade e imagem de Brasil que ela (enunciadora) faz da imagem que o público leitor 

da revista em que foi veiculada (enunciatários) faz do objeto Brasil. Por se tratar de um 

lançamento de produto, ou seja, de um bem ainda não conhecido no mercado norte-americano, 

o enunciador se apoia totalmente na identidade e imaginário de Brasil a fim de estimular a 

curiosidade, o desejo e, finalmente, a venda das sandálias Havaianas. Percebemos que a peça 

publicitária traz Havaianas como protagonista, em primeiro plano. Essa é uma estratégia para 

apresentar o produto ao mercado e torná-lo conhecido. Porém, como cenário de suporte ao 

discurso, vemos claramente a cidade do Rio de Janeiro, com o famoso morro do Pão de Açúcar 

ao fundo, ladeado pelo mar, prédios na orla da praia, e tudo isso emoldurado pela vegetação 

típica da Mata Atlântica, o que atribui uma cor esverdeada predominante ao anúncio, com 

nuances de amarelo, como se o sol (verão brasileiro) fosse o responsável pela luz da cidade. A 

vegetação e cor esverdeada do anúncio remetem à internacionalmente conhecida floresta 

Amazônica (típica do Brasil) e reforçam o imaginário de beleza natural que o público faz do 

Brasil. A identidade brasileira está presente no texto do anúncio que, ao explicitar, “O Brasil 

aperfeiçoou o biquíni. Inventou a Bossa Nova. Inventou a caipirinha. Aí inventou as Havaianas 

para relaxar.” deixa evidente as coisas boas em termos de entretenimento e cultura que o País 

produz. Valoriza, também, a criatividade brasileira (já que foi capaz de inventar tantas coisas) 

e a atitude de irreverência e relaxamento típicos do brasileiro, com o final da sentença: “Aí 

inventou as Havaianas para relaxar.” 

 

Vejamos agora a Figura 32, que nos introduz um anúncio de página dupla de Havaianas, 

veiculado em 2008, na Itália, por ocasião da abertura do escritório da empresa naquele país. O 

anúncio não tem título e traz um texto em italiano. Chama a atenção do público leitor a explosão 

de cores causada por dezenas de Havaianas que voam do centro da peça em direção a ele, sujeito 

enunciatário.   
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Figura 32 – Anúncio de Havaianas em mídia impressa – Página 

Dupla – ITÁLIA – 200851 
“Seus pés no paraíso: seminu, rodeado de cores. Havaianas. Originais 

do Brasil desde 1962” 

 

CONTEXTO: O anúncio de Havaianas, na Figura 32, traz como contexto o lançamento 

de um novo produto e nova marca, internacional, na Itália. A produção da narrativa deixou 

evidente a necessidade de se valorizar o produto (imagem de dezenas de Havaianas em primeiro 

plano) e sua origem (microtexto “Originais do Brasil desde 1962”) como forma de torná-lo 

conhecido no país em questão e, por fim, despertar o desejo e persuasão para o consumo de 

Havaianas. 

  Já entendemos a importância da língua, na análise anterior, como um dos dispositivos 

contextuais que dá forma e produz sentido. O anúncio da Figura 32 foi produzido na língua 

italiana a fim de atribuir sentido no seu país destino de veiculação: Itália. O italiano é a língua 

oficial daquele país.  

 

ENUNCIAÇÃO: Com base na importância da unidade “texto” (verbal ou não verbal) 

para a organização do discurso, como observado na análise do anúncio anterior, percebemos 

agora que este anúncio também faz uso do texto heterogêneo e híbrido: verbal – texto do 

anúncio em que diz: “Seus pés no paraíso: seminu, rodeado de cores. Havaianas” e um 

microtexto, no canto inferior esquerdo, que traz a seguinte frase: “Originais do Brasil desde 

                                                

51 Fonte: < http://havaianas.com.br/pt-br/propaganda> - acesso em 26/1/2017. 



96 

1962”; e não verbal (imagético) por meio da imagem em primeiro plano que apresenta dezenas 

de Havaianas coloridas voando como num jato do centro do anúncio e se abrindo para as 

laterais. O próprio texto verbal está diagramado de forma a compor a explosão. Ele cresce junto 

com as sandálias. A cena das Havaianas é tal que atribui certo “movimento” imaginário ao texto 

não verbal da peça.  

“O sujeito falante, além de enunciar uma sentença, o faz envolvido em determinadas 

situações nas quais seu discurso possui um valor desigual. [...]” (ORTIZ, 2015, p.98). O “lugar 

institucional” do discurso ali produzido, assim como no anúncio anterior, é a empresa 

Alpargatas do Brasil por meio de sua marca Havaianas. O sujeito falante, enunciador, é 

Havaianas, apresentando o texto em 3a. pessoa do singular. Os sujeitos enunciatários são todos 

os leitores da(s) revista(s) de lifestyle italiana(s) em que a peça foi veiculada. 

Apesar de uma exposição tímida sobre o produto ser um elemento brasileiro (microtexto 

“Originais do Brasil desde 1962” no canto inferior esquerdo), diferentemente do que ocorre 

no anúncio analisado anteriormente (que escancara o Brasil em tua totalidade), a peça 

publicitária aqui analisada trata de uma estética e imaginários que combinam a identidade 

brasileira e italiana (melhor explicado nos itens adiante) em termos de vivacidade e festividade. 

E, por se tratar de um anúncio produzido no Brasil para veiculação em um ambiente cultural 

externo (Itália), podemos considerar a presença de uma Comunicação Intercultural. Como 

vimos, a Comunicação Intercultural envolve mais de uma cultura em seu processo de interação 

(no caso de nossa análise, a cultura brasileira e a italiana), a partir do entendimento da língua, 

do comportamento e consumo dos sujeitos enunciatários do país, a fim de se criar sentido e 

significado no local.  

 

FORMAÇÃO DISCURSIVA: Tomando-se em conta o conceito e a importância da 

formação discursiva, expostos na análise da figura anterior, percebemos que aqui, no anúncio 

da Figura 32, a formação discursiva é também do tipo midiático-publicitária, formatada pela 

narrativa de persuasão emotivo-poética (como seu gênero discursivo) e com o discurso lúdico 

como modo de funcionamento discursivo, aberto a interpretações dos sujeitos enunciatários. O 

anúncio usa de metáfora ao relacionar as Havaianas com festa de cores, alegria, energia e 

vivacidade. A metáfora mais evidente está no texto “Seus pés no paraíso: seminu, rodeado de 

cores. Havaianas” em que relaciona o uso de Havaianas ao paraíso onde todos vivem 

“seminus”. E, neste caso, as sandálias de dedos, que deixam os pés descobertos, foram 
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transferidas/substituídas pela expressão “seminus” cujo sentido (ao contrário de “descobertos”) 

é de liberdade e atitude. O significado atribuído ao uso de Havaianas, nessa formação discursiva 

e metafórica, é de coragem, ousadia e alegria. 

 

MEMÓRIA DISCURSIVA: O anúncio aqui analisado nos apresenta uma imagem que 

nos remete ao “Big Bang”52, a grande explosão cósmica de onde teria surgido o universo. As 

sandálias Havaianas surgindo do centro para as laterais da peça, quase que num movimento de 

explosão, em cores, num fundo azul (que nos remete ao céu), estabelece relação direta com a 

memória coletiva sobre o surgimento expansivo do universo. E já que estamos falando dessa 

memória coletiva sobre o universo, sobre o céu, observamos que tal apelo é reforçado no 

anúncio com o texto “Seus pés no paraíso: seminus, rodeado de cores. Havaianas.” O paraíso, 

segundo o livro do Gênesis, da Bíblia, é o local de surgimento do mundo em que habitavam 

Adão e Eva. O casal, segundo descrição do Gênesis, vivia seminu, em perfeita harmonia e 

alegria com a natureza e suas cores, com os animais e os anjos (estes também se apresentavam 

seminus). Não havia espaço para maldade ou malícia nesse paraíso Bíblico. Assim como na 

análise anterior, Havaianas apela para essa memória coletiva a fim de aproximar seu produto 

ao de uma obra quase que “divina”, transportando o consumidor para esse paraíso imaginado e 

desejado. Ao considerarmos que este anúncio foi veiculado na Itália, um país de maioria 

católica, enquanto ideologia religiosa, partimos do pressuposto que os sujeitos enunciatários 

têm como objetivo de vida o perdão de seus pecados para a conquista do paraíso eterno no pós-

morte (dogma maior do catolicismo). Diante disso, esse interdiscurso do anúncio produz 

sentido ao percebermos que a narrativa promete, ao sujeito consumidor, o paraíso na Terra, aqui 

e agora, “se” ele usar Havaianas.   

 

O DITO E O NÃO DITO: Sabemos que os “não ditos” estão presentes em todos os 

discursos e também significam. O anúncio em questão, ao trazer o texto “Seus pés no paraíso: 

seminus, rodeado de cores. Havaianas.”,  deixa implícito que existe um inferno, um local de 

                                                

52 Teoria do Big Bang, ou da Grande Expansão, é a teoria cosmológica sobre o desenvolvimento inicial do universo. 
Segundo essa teoria, o universo teria surgido de uma grande explosão cósmica, que criou o espaço e o tempo. 
Fonte: Brasil Escola. Disponível em: <http://brasilescola.uol.com.br/geografia/big-bang.htm> - acesso em 
7/2/2017. 
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tristeza, pálido, totalmente encoberto e rígido. Subentendemos, com o texto, que exista um local 

onde ninguém quer pisar, para onde ninguém quer ir. Assim como no anúncio anterior, o slogan 

“Originais do Brasil desde 1962” implica o não dito de que há tradição na criação e confecção 

de Havaianas. Não se trata de uma empresa ou produto amadores. E, se existe há tanto tempo, 

significa que se trata de um produto de sucesso que consegue se manter no mercado.  

 

IDENTIDADE E IMAGINÁRIO: O anúncio de Havaianas, aqui analisado, explora a 

estética imagética e traz as sandálias Havaianas como protagonistas, em primeiro plano. Assim 

como na peça anterior, essa é uma estratégia para apresentar o produto ao mercado e torná-lo 

conhecido. Como paisagem de suporte ao discurso, vemos uma explosão de cores, uma espécie 

de espectro solar formado por dezenas de sandálias Havaianas que ganham vida, voam em 

velocidade numa galáxia infinita, e se abrem em direção ao espectador. O texto “Seus pés no 

paraíso: seminus, rodeado de cores. Havaianas. Originais do Brasil desde 1962.”  estimula o 

imaginário do lifestyle brasileiro: povo que vive num “paraíso” natural (paraíso = imagem 

projetada de natureza, clima tropical, praias, abundância em harmonia), que vive seminu e de 

bem com seus corpos (imagem projetada das pessoas saudáveis, de biquínis e maiôs nas praias, 

corpos bronzeados, num verão constante) e que vive rodeado de cores (imagem projetada dos 

brasileiros no carnaval, nas festas típicas e folclóricas, repletos de músicas, brilho e cores). A 

vida rodeada de cores também se relaciona diretamente ao imaginário de vida do italiano, que, 

assim como o brasileiro, celebra o carnaval e tem uma imagem projetada de povo latino 

expansivo e alegre.   

 

A Figura 33, a seguir, nos mostra um anúncio de página dupla de Havaianas, veiculado 

em 2009 na Austrália, para celebrar a abertura do escritório da empresa naquele país e lançar 

oficialmente as sandálias, que já eram distribuídas no local. O anúncio explora imagem colorida 

de fim de tarde, de pôr do sol numa praia do Rio de Janeiro, e usa apenas o título “Havaianas. 

Sempre verão”, sem nenhum texto como apoio. 
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Figura 33 – Anúncio de Havaianas em mídia impressa – Página Dupla 

– AUSTRÁLIA – 200953 
“Havaianas. Sempre Verão” 

 

CONTEXTO: O anúncio de Havaianas, em análise, traz como contexto o lançamento 

oficial da marca no mercado australiano (com a abertura do escritório da empresa) uma vez que 

o produto já era distribuído no país. Por isso, a produção da narrativa deixou evidente a 

necessidade de se valorizar a marca – palavra Havaianas colocada de maneira central, na praia, 

como elemento essencial para atrair o verão e o Rio de Janeiro – e nem tanto o produto, que 

aparece mais como uma ilustração no todo imagético do material. 

O anúncio foi produzido na língua inglesa a fim de atribuir sentido no seu país destino 

de veiculação: Austrália. Por ser um país que foi colonizado pela Inglaterra, o inglês é sua 

língua oficial.  

 

ENUNCIAÇÃO: A organização do discurso nesta peça publicitária, como observado 

nas análises dos anúncios anteriores, faz uso do texto heterogêneo: verbal – título em que diz 

“Havaianas. Sempre verão.”; e não verbal (imagético) por meio da imagem em primeiro plano 

que apresenta um entardecer numa praia carioca (temos o Morro Dois Irmãos ao fundo), repleta 

de elementos coloridos que remetem a verão (coqueiros, pés calçando Havaianas, máscara de 

mergulho, óculos de sol, flores).  

                                                

53 Fonte: < http://havaianas.com.br/pt-br/propaganda> - acesso em 26/1/2017. 
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Assim como nas peças anteriormente analisadas, o “lugar institucional” do discurso 

deste anúncio é a empresa Alpargatas do Brasil por meio de sua marca Havaianas. O sujeito 

enunciador, é Havaianas, exibindo o título em 3a. pessoa do singular. Os sujeitos enunciatários 

são todos os leitores da(s) revista(s) de lifestyle Australiana(s) em que o material foi veiculado. 

Este anúncio da Figura 33 explora bem a paisagem brasileira do Rio de Janeiro, ao 

mesmo tempo que traz um elemento comum aos australianos: praia e verão (já que as condições 

climáticas da Austrália são bem similares às condições climáticas do Brasil). Além do mais, a 

peça traz um texto em inglês.  Podemos, então, considerar a presença de uma Comunicação 

Intercultural envolvendo mais de uma cultura em processo de interação.  

 

FORMAÇÃO DISCURSIVA: A formação discursiva deste anúncio é do tipo midiático-

publicitária, formatada pela narrativa de persuasão emotivo-poética (como seu gênero 

discursivo) e com o discurso lúdico como modo de funcionamento discursivo, aberto a 

interpretações dos sujeitos enunciatários. Percebemos que o anúncio usa de metáfora ao 

relacionar as Havaianas com praia, sol, clima tropical (coqueiros), alegria (cores) e relaxamento 

(as sandálias aparecem calçadas em pés posicionados em situação de alguém deitado(a) na 

areia, tomando sol). O título “Havaianas. Sempre verão.” relaciona o uso de Havaianas ao 

clima de verão, independentemente da época do ano. Daí o uso da palavra “Sempre” para 

reforçar a continuidade dessa estação climática durante todo o ano. O significado atribuído ao 

uso de Havaianas, nessa formação discursiva e metafórica, é de estar vivendo sempre na estação 

mais alegre, relaxante e descontraída do ano. 

 

MEMÓRIA DISCURSIVA: O anúncio, ao apresentar a frase “Sempre verão.” aplicada 

sobre uma imagem do Rio de Janeiro, apela para a memória coletiva do Brasil ser considerado 

o País tropical do verão o ano todo, das praias. A palavra “Verão” nos remete diretamente à 

memória de férias. O verão, no mundo todo, é a estação do ano em que ocorrem as férias mais 

longas. Férias em que são desfrutadas as atividades outdoors (ao ar livre), em que as pessoas 

procuram por relaxamento em praias, por estar deitadas, com os pés esticados, debaixo de uma 

sombra de coqueiro. Essa memória é reforçada pelos elementos imagéticos que compõem o 

anúncio e que nos remetem à sensação de verão e praia, como os coqueiros coloridos, máscara 

de mergulho, óculos de sol, flores, sol e, obviamente, as sandálias calçadas em pés posicionados 
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como pessoas deitadas na areia. Esse interdiscurso do anúncio produz sentido ao notarmos que 

a narrativa discursiva promete ao enunciatário viver sempre em férias, sempre no verão, “se” 

ele usar Havaianas.   

 

O DITO E O NÃO DITO: Com o título “Havaianas. Sempre verão” o anúncio deixa 

subentendido que existem outras estações, principalmente o inverno, em que não é possível 

viver a sensação de relaxamento na praia. Deixa implícito que só no Brasil (pela imagem do 

Rio de Janeiro ao fundo) é possível viver esse clima de verão constante, pois os outros lugares 

são frios. A palavra “sempre” apazigua, de forma velada, a sensação do algo bom que acaba, 

pois com Havaianas os consumidores poderão estender sua vivência do verão para sempre.  

 

IDENTIDADE E IMAGINÁRIO: O anúncio aqui analisado apresenta a marca 

Havaianas como protagonista central, já que o objetivo da peça é reforçar a marca e apresentá-

la oficialmente ao mercado australiano. A palavra Havaianas, cuja fonte (tipo de letra) é a 

mesma que está aplicada nas tiras do produto, se mostra fincada na areia de uma praia do Rio 

de Janeiro, posicionada como se estivesse abrindo espaço e determinando o caminho para que 

o verão se estabeleça. Verão esse que, como dito anteriormente, aciona a memória e imaginários 

de férias, de relaxamento, de contemplação do pôr do sol que a imagem de fundo do anúncio 

nos traz.  Ao redor da palavra Havaianas, vários elementos coloridos e fantasiosos (modelagens 

ilustrativas de coqueiros coloridos, sol enterrado na areia, pés cada um de uma cor...), quase 

que de sonho, compõem a imagem de praia que se suporta sobre uma foto real de entardecer no 

Rio de Janeiro. Essa construção imagética, juntamente com o título “Havaianas. Sempre 

verão.”, estimula o imaginário do lifestyle brasileiro: povo que vive sempre em férias, 

despreocupado, relaxado, que curte praia e desfruta ao máximo tudo o que o verão pode oferecer  

(atividades ao ar livre, natureza, alegria e prazer constante).  

 

Apresentamos, na sequência, a Figura 34 com um anúncio publicitário de página dupla 

de Havaianas, veiculado na Inglaterra, em 2010, para lançamento do produto juntamente com 

a inauguração do escritório no país. O anúncio nos traz uma composição imagética formada por 

ilustração e apenas uma imagem real, sendo que esta é justamente a sandália Havaianas, 

complementada por texto e slogan.  
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Figura 34 – Anúncio de Havaianas em mídia impressa – Página 

Dupla – INGLATERRA – 201054 
“Viva a vida sem amarras. Havaianas. Originais do Brasil desde 

1962” 

 

CONTEXTO: Este anúncio foi veiculado na Inglaterra tendo como contexto a 

introdução do escritório da empresa no País e lançamento do produto (marca internacional 

brasileira) como alternativa para momentos casuais e de lazer, sabendo-se das características 

formais e aristocráticas do estilo de vida britânico. A produção da narrativa, nesta peça, 

prestigia as sandálias Havaianas ao posicioná-las como a libertadora da rigidez dos costumes 

londrinos/britânicos e, assim, despertar o desejo para o consumo desse bem. 

 

O anúncio da Figura 34 traz um texto na língua inglesa, a fim de atribuir sentido no seu 

país destino de veiculação: Inglaterra. Mas chama a atenção por ter a assinatura na língua 

portuguesa (língua essa que não é conhecida do povo britânico). Podemos dizer que o texto em 

português é parte de uma estratégia para intrigar e estimular a curiosidade do leitor a fim de que 

este busque mais informações sobre as sandálias internacionais que chegaram em solo britânico. 

 

                                                

54 Fonte: < http://havaianas.com.br/pt-br/propaganda> - acesso em 26/1/2017. 
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ENUNCIAÇÃO:  O discurso, nesta peça publicitária, está organizado de maneira a fazer 

uso do texto heterogêneo: verbal – texto convocatório, no imperativo, em que diz: “Viva a vida 

sem amarras.”, e assinatura que complementa: “Havaianas. Originais do Brasil desde 1962”; 

e não verbal (imagético) numa composição em fundo verde que mescla ilustração (mão, sapato 

social preto, grafismos surreais coloridos) e foto real (produto Havaianas), com predomínio de 

cores no lado esquerdo da peça.  

O sujeito enunciador do material aqui analisado é Havaianas, e o “lugar institucional” 

do discurso, assim como nos outros anteriores, é a Alpargatas do Brasil por meio da sua marca 

Havaianas. O texto se apresenta na 3a. pessoa do singular. Os sujeitos enunciatários são todos 

os leitores da(s) revista(s) de lifestyle britânica(s) em que o anúncio foi veiculado. 

  O anúncio mescla bem um elemento básico da vestimenta formal britânica (sapato social 

preto – presente nos armários e no dia-a-dia dos executivos, passando pela corte real, pelos 

lordes e aristocratas daquela sociedade), com um produto tipicamente brasileiro, presente nos 

armários e na vestimenta casual e de lazer desse povo – sandálias Havaianas. Essa interação 

harmoniosa de bens que representam a oposição em termos de estilo de vida entre as duas 

culturas aqui representadas, além do texto em inglês e assinatura em português, deixa claro a 

presença de uma Comunicação Intercultural. Percebemos, com isso, um processo de busca pelo 

entendimento da língua, do comportamento e consumo dos sujeitos enunciatários britânicos, a 

fim de se criar sentido e significado no local, ao mesmo tempo em que as características da 

cultura do enunciador estão presentes e, de alguma forma, valorizadas.  

 

FORMAÇÃO DISCURSIVA: Lembrando da importância da formação discursiva, por 

meio da metáfora, para a compreensão do processo de produção dos sentidos, notamos que a 

formação discursiva presente neste anúncio é do tipo midiático-publicitária, produzida pela 

narrativa de persuasão emotivo-poética (como seu gênero) e, assim como os anúncios 

analisados anteriormente, com o discurso lúdico como modo de funcionamento discursivo. A 

metáfora se faz existente nesta produção ao relacionar as Havaianas a um ser libertador, que 

quebra as correntes, acaba com o aprisionamento seja qual for ele, quebra as regras. Imagem e 

texto corroboram com essa construção metafórica pois apresentam, respectivamente: 1) um 

sapato social preto sendo “aberto”, deixando aparente uma sandália Havaianas branca 

(transferência da cor da paz para o produto libertador) em sua base (metáfora para apoio e 

suporte) e permitindo uma irrupção de formas curvilíneas coloridas, como um arco-íris. E 2) 
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um texto “Viva a vida sem amarras.” que convoca o sujeito enunciatário a se libertar das 

amarras do cadarço do sapato social, metaforizando esse cadarço, essas amarras, com grilhões, 

com algemas, com repressão e tudo o que o prende em termos de rigidez social, de códigos 

formais, de etiquetas comportamentais. Que o prende em termos de energia, vivacidade, alegria 

e espontaneidade. Nesse sentido, a imagem do abolicionista foi transferida ao produto 

“Havaianas”. 

 

MEMÓRIA DISCURSIVA: O saber discursivo, o já-dito presente na produção do 

anúncio em questão, está atrelado ao conservadorismo burocrático das regras de etiquetas 

sociais britânicas e, ao mesmo tempo – e em contrapartida – da ousadia, alegria e “liberdade” 

da cultura brasileira. O anúncio faz uso da memória coletiva dos sujeitos britânicos que seguem 

à risca as hierarquias, normas, regras e etiquetas estabelecidas para a conivência em sociedade. 

Essa rigidez comportamental é observada na pontualidade, nos rituais corporativos, na realeza 

e, até mesmo, na formalidade indumentária (moda) britânica. Ao apresentar uma assinatura em 

português (língua não falada e não conhecida pelos britânicos) que diz “Havaianas. Originais 

do Brasil desde 1962.”, o discurso permite que o sujeito enunciatário reconheça apenas a 

palavra Brasil (ainda que esteja grafado com “s”, apesar de na língua inglesa ser com “z”) e, a 

partir daí, se apoie na memória coletiva do Brasil ser um país com regras mais flexíveis, que 

preza a liberdade, criatividade, alegria e espontaneidade do seu povo, que tem um clima tropical 

- o que permite o uso de roupas mais leves, soltas e descontraídas – e, assim, o relacione ao 

produto protagonista da peça: sandálias Havaianas. É possível que haja, também, ligeira 

invocação à memória que envolve a história de ambos os países (Brasil e Inglaterra): a) do 

Brasil ter sido colônia portuguesa e ter conquistado sua liberdade, tornando-se uma nação 

independente, enquanto a Inglaterra foi uma das maiores nações colonizadoras, imprimindo 

repressão e regras às suas colônias; b) do Brasil ter possuído um regime escravocrata em seu 

passado e, felizmente, ter obtido êxito na libertação dos seus escravos. Ou seja, o Brasil entende 

o que é viver com amarras e, por isso, valoriza e sabe como conquistar a liberdade. O significado 

atribuído ao uso de Havaianas, neste interdiscurso, é de irreverência, rebeldia, liberdade e 

alegria.  

 

O DITO E O NÃO DITO: Como vimos anteriormente, o dizer tem relação direta com o 

não dizer. Diante do exposto, com o texto “Viva a vida sem amarras.”, o anúncio torna implícito 
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que a vida em sociedade é séria demais, restritiva demais, cheia de controle e compromissos. 

E, por isso, somos levados a não sentir a vida passar, a não desfrutar do momento presente, a 

não viver de fato. Somos conduzidos, e não condutores do nosso destino.  O fato do apresentar 

um sapato social no plano central, deixa subentendido a valorização excessiva da vida 

profissional, do sucesso financeiro em detrimento da qualidade de vida e dos momentos de 

relaxamento. O texto convoca o público a viver “sem amarras” porque considera, em seu 

íntimo, que levamos a vida a sério demais. Com a assinatura “Havaianas. Originais do Brasil 

desde 1962” a peça publicitária aciona o não dito da tradição existente na produção de 

Havaianas. Mesmo que esta produção esteja em outro país.  

 

IDENTIDADE E IMAGINÁRIO: O anúncio nos traz um pé das sandálias Havaianas, 

como protagonista central da narrativa, com o objetivo de introduzir o produto e torná-lo 

conhecido e desejado pelos consumidores do mercado britânico. Para isso, faz uso de um fundo 

verde vibrante, que remete à bandeira Brasileira e ao imaginário de floresta Amazônica. A 

imagem projetada de sociedade formal, tradicional, ritualística e rígida atribuída à identidade 

britânica, com a presença de um sapato social preto, é contraposta com a identidade brasileira 

(de irreverência, criatividade, alegria e ousadia), evidenciada com a presença da sandália 

Havaianas na cor branca e de uma erupção gráfica de cores, além dos imaginários que orbitam 

o subconsciente dos sujeitos enunciatários quando se fala de Brasil: liberdade, atitude, leveza, 

festa, calor. Percebemos uma predominância da cor amarela no jato colorido que surge da 

abertura do sapato, fazendo alusão direta às cores da bandeira do Brasil projetadas mundo a 

fora: verde e amarelo. O texto “Viva a vida sem amarras. Havaianas. Originais do Brasil desde 

1962” reforça esse imaginário ao convocar os sujeitos britânicos a quebrar regras, a soltar a 

imaginação, liberar os desejos, a não dar tanta importância aos negócios, a experimentar a vida 

como os brasileiros: com alegria, diversão e muita liberdade. 

 

O anúncio da Figura 35 segue exatamente a mesma linha criativa do anúncio anterior. 

Trata-se de uma peça publicitária que foi veiculada em 2011, em Nova Iorque, para o 

lançamento das Havaianas Top (coloridas), após quatro anos da inauguração do escritório norte-

americano da empresa, e do lançamento das sandálias tradicionais. 
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Figura 35 – Anúncio de Havaianas em mídia impressa – Página Dupla – 

NOVA IORQUE (EUA)55 
“Chegue de conversível. Havaianas. Originais do Brasil desde 1962” 

 

As análises deste material publicitário são similares às realizadas para o anúncio 

anterior, veiculado na Inglaterra, visto que segue a mesma lógica de construção de discurso e 

apelo convocatório aos sujeitos enunciatários. Para evitarmos repetições, vamos detalhar 

apenas os pontos que de fato se diferenciam. 

 

CONTEXTO: De acordo com o exposto anteriormente, este anúncio foi veiculado em 

2011, em Nova Iorque, para o lançamento das Havaianas Top (coloridas), após quatro anos da 

inauguração do escritório norte-americano da empresa, e do lançamento das sandálias 

Havaianas tradicionais. 

Observamos que o texto foi produzido na língua inglesa (língua oficial dos EUA, país 

onde se localiza a cidade de Nova Iorque) e assinatura na língua portuguesa (língua não 

conhecida e não falada pelos nova-iorquinos). Assim como no anúncio anterior, podemos dizer 

que o texto em português é parte de uma estratégia para intrigar e estimular a curiosidade do 

leitor.  

 

                                                

55 Fonte: < http://havaianas.com.br/pt-br/propaganda> - acesso em 26/1/2017. 
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ENUNCIAÇÃO: A organização do discurso está pautada no texto heterogêneo: verbal 

– texto convocatório, no imperativo, em que diz: “Chegue de conversível.”, e assinatura que 

complementa: “Havaianas. Originais do Brasil desde 1962”; e não verbal (imagético) - 

composição em fundo azul escuro que mescla ilustração (mão, yellow cab56, abridor de lata, 

grafismos coloridos) e foto real (produto Havaianas Top na cor roxa).  

Como tem sido nos anúncios analisados neste trabalho, o sujeito enunciador é 

Havaianas, e o “lugar institucional” do discurso é a Alpargatas do Brasil por meio da sua marca 

Havaianas. O texto se apresenta na 3a. pessoa do singular. Os sujeitos enunciatários são todos 

os leitores da(s) revista(s) de lifestyle nova-iorquina(s) em que o anúncio foi veiculado. 

Percebemos claramente um processo de busca pelo entendimento da língua e do 

comportamento e consumo dos indivíduos nova-iorquinos ao nos depararmos com uma peça 

publicitária que conjuga um elemento icônico de mobilidade na rotina da cidade de Nova Iorque 

– yellow cab - com um produto de “mobilidade” tipicamente brasileiro - sandálias Havaianas. 

Tal interação, representando a oposição harmoniosa entre duas culturas (além do texto em 

inglês e assinatura em português) evidenciam a existência de uma Comunicação Intercultural.  

 

FORMAÇÃO DISCURSIVA: Observamos aqui a formação discursiva tipo midiático-

publicitária, produzida pela narrativa de persuasão emotivo-poética (como seu gênero), com o 

discurso lúdico como modo de funcionamento discursivo. Assim como no anúncio anterior, a 

metáfora se faz existente nesta produção ao relacionar as Havaianas a um ser libertador, que 

abre caminho para o que te deixa estagnado, estacionado. Que te alivia da correria do dia-a-dia, 

do trânsito, da vida corrida e agitada. Imagem e texto corroboram com essa construção 

metafórica ao expor, respectivamente: 1) um yellow cab sendo “aberto”, como se fosse uma 

lata de sardinha, deixando aparente uma sandália Havaianas roxa e, junto com ela, permitindo 

uma explosão de formas curvilíneas coloridas (no que se incluem sol, pássaros, flores) que se 

expande para o lado esquerdo da peça. E 2) um texto “Chegue de conversível.” que convoca o 

indivíduo a utilizar uma válvula de escape dessa “lata de sardinha” que é a rotina atribulada e 

                                                

56 Yellow cab é a forma como os taxis nova-iorquinos são conhecidos. Trata-se de um meio de transporte icônico 
na cidade de Nova Iorque, utilizado diariamente por executivos, celebridades e pessoas comuns, como opção para 
seus deslocamentos diários.  
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corrida do dia-a-dia das grandes metrópoles. O yellow cab apresentado como uma lata sendo 

aberta é a metáfora para o congestionamento, para o que freia e prende os sujeitos diariamente, 

no frenesi da busca pelo sucesso. Havaianas, por outro lado, é a metáfora do carro conversível 

que dá liberdade e, ao mesmo tempo, empoderamento. O significado atribuído ao uso de 

Havaianas, nesta formação discursiva e metafórica, é de irreverência, coragem, liberdade e 

ousadia. 

 

MEMÓRIA DISCURSIVA: O anúncio faz uso da memória coletiva dos yellow cabs 

que, até mesmo por serem icônicos, sempre aparecem em fotos e documentários pululando o 

caótico e atravancado trânsito de Nova Iorque. Memória essa que remete à correria ensandecida 

dos sujeitos ali presentes em busca de sucesso profissional e financeiro. Uma rotina que atropela 

a qualidade de vida e que prioriza os bens materiais, a concorrência, a disputa ferrenha. Ao 

apresentar o texto “Chegue de conversível”, a narrativa recorre à memória coletiva dos carros 

conversíveis presentes nos filmes de Hollywood, circulando por estradas tranquilas e infinitas, 

em paisagens amplas e cênicas, com a capota aberta para dar a sensação de liberdade aos seus 

ocupantes. Ocupantes esses que se mostram com cabelos e lenços soltos ao vento, óculos de 

sol, braços estendidos como quem quer tocar o mundo, acompanhados de uma música alegre e 

instigante. Ao apresentar uma assinatura em português (língua não falada pelos nova-iorquinos 

norte americanos) que diz: “Havaianas. Originais do Brasil desde 1962.”, o discurso permite 

que o sujeito enunciatário reconheça a palavra Brasil (grafia em português similar à grafia em 

inglês, como explicado na análise anterior) e, então, evoque a memória coletiva do Brasil ser 

um país que preza pela liberdade, alegria, irreverência e espontaneidade do seu povo. Que 

possui um clima tropical que privilegia o uso de roupas leves, abertas, descontraídas - tal qual 

o uso de carros conversíveis abertos - por mais tempo durante o ano que em países de clima 

temperado. Diante desse cenário, acreditamos que o sujeito enunciatário relacione essa 

memória de Brasil ao produto protagonista da peça: sandálias Havaianas. Esse interdiscurso do 

anúncio passa a produzir sentido ao observarmos que a narrativa promete ao consumidor 

sensação de liberdade, de descoberta de sensações, de fuga, de mudança de comportamento em 

direção à alegria esfuziante, “se” ele usar Havaianas.  

 

O DITO E O NÃO DITO: Com o texto “Chegue de conversível.”, o anúncio deixa 

implícito que este privilégio (carro conversível) é para poucos, já que a maioria das pessoas 
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utilizam carros comuns, transporte público ou táxis para seus deslocamentos diários. Estão 

sempre fechadas dentro de algum tipo de veículo. A palavra “chegue” denota que as pessoas 

estão sempre em movimento, em situações perenes de chegadas e partidas de diferentes lugares: 

trabalhos, festas, lazer, escolas.... Ao apresentar um táxi no plano central, o anúncio deixa 

subentendido o quanto dependemos dos meios de transporte e o quanto gastamos do nosso 

tempo, da nossa vida, dentro deles. Com a assinatura “Havaianas. Originais do Brasil desde 

1962” a peça publicitária aciona o não dito da tradição existente na produção de Havaianas.  

 

IDENTIDADE E IMAGINÁRIO: A análise do anúncio enquanto produção de 

imaginários está muito próxima ao analisado no item Formação Discursiva, já que os elementos 

aparecem imbricados num contexto de produção discursiva e, jamais estanques. O material aqui 

analisado expõe um pé das sandálias Havaianas, como protagonista central da narrativa, com o 

objetivo de lançar o produto no mercado nova-iorquino e torná-lo desejado pelos consumidores. 

Para isso, faz uso de um fundo azul escuro, na metade direita do anúncio, no qual se apoia a 

ilustração do yellow cab sendo aberto como lata de sardinha. Essa imagem, juntamente com a 

cor escura do fundo, evoca o imaginário de seriedade e, até mesmo, de uma certa tristeza 

ocasionadas pela vida corrida experienciada nas grandes cidades, que passa diante de nós e se 

esvai nos congestionamentos, no tempo perdido dentro dos veículos de transporte.  No lado 

oposto do anúncio, metade esquerda, a construção discursiva faz uso de uma explosão de cores, 

sol, flores e pássaros, que se expande juntamente com a sandália Havaianas, remetendo ao 

imaginário do lifestyle brasileiro (imagem projetada de alegria, leveza, irreverência, festa e 

liberdade).  

 

Por fim, analisemos a Figura 36, adiante, que nos introduz um anúncio de página simples 

de Havaianas, veiculado em 2012 e 2013 na China. Esta peça foi utilizada no momento de 

inauguração do escritório de Havaianas no mercado asiático, seguido pelo reforço de 

lançamento do produto naquele país. Daí a veiculação da mesma peça por dois anos seguidos.  

Diferentemente de outros anúncios da marca, que exploram as cores da bandeira 

brasileira de alguma forma, este anúncio privilegia a cor da bandeira chinesa, com um vermelho 

marcante como base onde se sobrepõe toda a composição imagética da peça. 
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 Apesar de prestar essa reverência ao país de chegada, Havaianas aparece exposta bem 

no centro do anúncio, completamente amarela e com tiras verdes. A bandeira brasileira aplicada 

nas tiras, além das cores do produto, ajuda a identificar e valorizar o país de origem: Brasil. 

 

 
Figura 36 – Anúncio de Havaianas em mídia 

impressa – Página Simples – CHINA57 
“Do Brasil para o mundo e especialmente para 

você. Havaianas. Alegria instantânea.” 

 

CONTEXTO: Sabemos que todo discurso é contextualizado e tem uma finalidade.  Aqui 

não poderia ser diferente. O anúncio da Figura 36 tem como cenário o lançamento de um novo 

produto, de uma nova marca – internacional – no mercado chinês. Como Havaianas já havia 

sido lançada em outros países, a produção da narrativa deixou evidente a necessidade de se 

contar essa história ao mesmo tempo em que procurou valorizar a cultura de origem e de destino 

(“Do Brasil para o mundo e especialmente para você”). Desta forma, Havaianas buscou atribuir 

identidade ao novo produto e, com isso, despertar o desejo para o consumo dos indivíduos 

daquele País.   

                                                

57 Fonte: < http://havaianas.com.br/pt-br/propaganda> - acesso em 26/1/2017. 
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A fim de atribuir sentido, já que se trata de uma peça internacional, podemos observar 

que este anúncio foi produzido em Inglês e em Mandarim (língua oficial da China). Entendemos 

que a presença do texto em inglês diz respeito à possibilidade de leitura para um público 

ampliado que tem nessa língua, seu lugar de refúgio. Ao mesmo tempo, o texto em inglês serve 

de referência para documentação e registro dos executivos da empresa que estão ao redor do 

mundo.  

 

ENUNCIAÇÃO: A organização do discurso está pautada no texto heterogêneo: verbal 

– texto que diz: “Do Brasil para o mundo e especialmente para você.”, e assinatura que 

complementa: “Havaianas. Alegria instantânea.”; e não verbal (imagético) - composição em 

fundo vermelho que mescla ilustração (elementos turísticos, icônicos, da flora e fauna chineses, 

brasileiros e europeus) e foto real (produto Havaianas na cor amarelo e verde).  

O “lugar institucional” do discurso produzido neste anúncio é a empresa Alpargatas do 

Brasil, por meio da sua marca Havaianas. O texto se apresenta na 3a. pessoa do singular com o 

sujeito enunciador sendo Havaianas e, como enunciatários, todos os leitores da(s) revista(s) de 

lifestyle chinesa(s) em que o anúncio foi veiculado. 

Podemos considerar a presença de uma Comunicação Intercultural ao tratarmos de um 

material que aborda um produto essencialmente brasileiro, com elementos de diversas culturas 

– principalmente da cultura brasileira e chinesa – com texto grafado em Mandarim e em Inglês, 

para veiculação na China. O contraste de cores principais (vermelho, amarelo e verde), 

pertencentes às bandeiras dos dois países aqui envolvidos, denota a busca pela interação 

harmoniosa entre ambas as culturas.  

 

FORMAÇÃO DISCURSIVA: Percebemos aqui a formação discursiva tipo midiático-

publicitária, produzida pela narrativa de persuasão emotivo-poética (como seu gênero), com o 

discurso lúdico como modo de funcionamento discursivo. O anúncio usa de metáforas ao 

relacionar Havaianas com algo já presente no mundo todo, algo que conquistou várias nações 

e que chega especialmente para os chineses. A principal metáfora está na composição imagética 

em que podemos notar Havaianas (verde e amarela, brasileira) no centro do anúncio, em 

transferência ao centro do universo, centro de um sofisticado mapa-múndi, com os principais 

elementos icônicos da cultura chinesa presentes do lado direito da peça, em transferência ao 
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lado oriental, asiático do globo terrestre,  enquanto os principais elementos icônicos da cultura 

brasileira e europeia encontram-se ao lado esquerdo do anúncio, em transferência ao lado 

ocidental. Havaianas se posiciona figurativamente como o elo que une os dois hemisférios 

(oriental e acidental) levando “Alegria instantânea” aos povos do planeta. O significado 

atribuído ao uso de Havaianas, nesta formação discursiva e metafórica, é de união, paz, alegria, 

interação e integração entre diversas culturas. Ela aproxima os opostos do mundo. Com 

Havaianas é possível estar no Brasil, sem sair da China. E vice-versa. 

 

MEMÓRIA DISCURSIVA: De forma geral o anúncio faz uso da memória coletiva e 

identitárias dos ícones presentes na China e no Brasil principalmente. Ele, o anúncio, chega a 

apelar para o clichê de imagens conhecidas internacionalmente quando falamos desses países, 

tais como: urso panda, templos chineses, dragão, folhas de chá, estádio do Maracanã, morro do 

Pão de Açúcar, tucano, violão, entre outros. Ao apresentar o texto “Do Brasil para o mundo e 

especialmente par você.” a narrativa recorre à memória coletiva da distância que separa o Brasil 

da China. À memória coletiva das extremas diferenças culturais. E da longa viagem, da 

necessidade que se tem de percorrer o mundo para se chegar de um país ao outro.  Porém, essa 

viagem vale a pena porque a chegada é gratificante. Nada se compara ao prazer de se atingir o 

destino após uma longa jornada, após percorrer o mundo. Esse apelo tem reforço com a 

assinatura “Alegria instantânea”. A alegria de finalmente encontrar o outro. Alegria contagiante 

do país do futebol, da Bossa Nova, do Samba, da natureza. Mesmo que seja para contagiar uma 

cultura cerimoniosa como é a cultura chines, de expressões e sentimentos contidos, reservados. 

Mas que se expande quando estabelece uma relação de confiança. A produção de sentido, 

causada por esse interdiscurso, se manifesta ao notarmos que a narrativa promete ao consumidor 

sensação de atravessar o mundo, de estar no Brasil e onde mais ele quiser, de sentir a alegria 

dessa viagem “se” ele usar Havaianas.  

 

O DITO E O NÃO DITO: Ao apresentar o texto: “Do Brasil para o mundo e 

especialmente para você.”, o anúncio deixa implícito que Havaianas já dominou o planeta, que 

já percorreu o globo e agora chega à China (finalmente!). A expressão “especialmente para 

você” deixa subentendido que, após ganhar experiência mundial, esse modelo de Havaianas foi 

criado e produzido especialmente para os chineses e que este privilégio é para poucos.  Se é 

especialmente para você, significa que não é para ninguém mais. A assinatura “Alegria 



113 

instantânea” deixa implícito que existe a tristeza, o tédio, a seriedade, mas que podem ser 

suplantados com o uso de Havaianas.  

 

IDENTIDADE E IMAGINÁRIO: A peça publicitária aqui analisada coloca um pé das 

sandálias Havaianas, como protagonista central da narrativa, com a finalidade de lançar o 

produto no mercado chinês e torná-lo desejado pelos consumidores. A construção discursiva da 

peça evoca o imaginário de alegria e descontração, de povo amistoso e simpático, aberto a todas 

as culturas, atribuído à identidade e ao lifestyle brasileiro. 

 

Após percorrer esse percurso analítico do corpus, atravessando 6 países, em 7 anos, 

vejamos a seguir o Quadro Resumo, na Figura 37, com os principais achados desta nossa 

investigação. 
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Figura 37 – Quadro Resumo com os principais pontos identificado na Análise desta Investigação 
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Diante do detalhamento analítico realizado sobre o corpus, que permitiu a criação do 

Quadro Resumo, acima, percebemos que, apesar de termos nos debruçado sobre peças 

publicitárias criativamente distintas, Havaianas preserva uma coerência estratégica na produção 

dos discursos interculturais, onde podemos salientar: preocupação com a língua e entendimento 

da cultura e comportamento de consumo local (dos países de veiculação); exposição do produto 

Havaianas como protagonista – principalmente se considerarmos anúncios de entrada de 

mercado e lançamento de produto – em todas as peças; uniformidade na formação discursiva 

publicitária, valorizando o discurso lúdico de persuasão (com apelo emotivo-poético); apoio da 

memória discursiva que produz sentido na cultura local; ditos e não ditos que colocam 

Havaianas na posição de “heroína” da narrativa; e, por  fim, exaltação intensa da identidade e 

imaginários do lifestyle brasileiros.  

A utilização da estética gráfica, com ilustrações mescladas a fotos reais, é evidente e 

está presente em todas as peças. Havaianas, neste sentido, está diretamente relacionada a uma 

narrativa de cores, fantasia, sonho, alegria e diversão. Esta é a “zona de conforto” da produção 

do discurso internacional de Havaianas. Em nenhum momento a empresa se arrisca a enveredar 

pelos caminhos do discurso polêmico e nem mesmo a utilizar apelos racionais para seus 

produtos. Afinal, Havaianas é emoção, é estado de espírito, é liberdade! 

Nesse ambiente mundializado estudado neste nosso trabalho, percebemos em Havaianas 

um profundo respeito à cultura do outro.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Estreitos são os limites da linguagem das marcas que não empregam 
plenamente narrativas em sua comunicação publicitária, e, portanto, 
reduzido, material e simbolicamente, é o mundo imaginário que partilham 
com o público.” (CARRASCOZA, 2014, p. 157). 

 

Procuramos, neste trabalho, partilhar a nossa compreensão teórica e analítica sobre o 

imaginário maior que envolve as discussões sobre a produção de discursos publicitários 

internacionais, sobre o envolvimento com a cultura do outro a partir de nossa própria.  

Tendo como objetivo entender as estratégicas narrativas que tornam possível produção 

e consumo em culturas diversificadas, procuramos identificar, também, como o discurso produz 

sentido em diferentes contextos culturais.  

Para isso, percorremos juntos um itinerário que perpassou a conceituação de 

globalização e mundialização, entendendo que a internacionalização é um processo que formata 

novas relações sociais e culturais, novas estruturas que imprimem novas dialogias capazes de 

produzir significativas transformações na sociedade e no consumo. E é por meio da 

comunicação intercultural que uma sociedade pluralista adquire um posicionamento 

culturalmente diverso, com objetivos comuns, valorizando a interação e integração entre os 

indivíduos. De fato, fomos em busca do significado da Comunicação Intercultural e sua 

importância para as conexões no mundo globalizado. 

 

Há que elaborar construções logicamente consistentes, que possam ser contrastadas 
com as maneiras como o global ‘estaciona’ em cada cultura e com os modos como o 
local se reestrutura para sobreviver, e talvez tirar algum proveito das trocas que se 
globalizam. (GARCÍA CANCLINI, 2003, p. 33). 

 

Vimos como a cultura do consumo está imbricada à noção de globalização 

principalmente quando a consideramos fundamental para a criação de identidades e do sentido 

de pertencimento. Afinal, como atesta Baccega (2011), o consumo se apresenta como um dos 

fatores determinantes do modo de vida e padrão das relações entre os indivíduos numa 

sociedade. O consumo dos bens são acessórios rituais que permitem ao consumidor se 

comunicar e dizer algo a seu respeito, não importando a cultura em que se encontre.  
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Esse “comunicar” nos levou diretamente ao entendimento dos aspectos discursivos da 

publicidade, por meio do aprofundamento repertorial a respeito da ADF – Análise de Discurso 

de linha francesa (passando pelos procedimentos metodológicos que permitem ao pesquisador 

estabelecer uma análise da produção discursiva), do entendimento sobre ideologia, sobre a 

produção de narrativas, de identidade e imaginários.  

Descobrimos que as condições para a produção de um discurso compreendem os 

sujeitos, a situação/contexto, a enunciação e a memória. Memória aqui tratada como 

interdiscurso, pois diz respeito aos saberes discursivos, aos dizeres “já-ditos”.  Compreendem, 

também, a formação discursiva, os ditos e não ditos e, finalmente, as construções identitárias e 

imaginários. 

Reunimos e analisamos bibliografia específica para clareza dos conceitos necessários e 

convidamos, a seguir nesta nossa jornada, autores que tratam dos assuntos de nosso interesse 

dentro da esfera da comunicação e globalização, com vieses para a publicidade, consumo e 

cultura.  

Fundamentamos, então, nossa investigação, nos seguintes conteúdos estruturantes: 

globalização (com o entendimento dos movimentos de interação e integração social e cultural), 

comunicação e consumo (a partir do conhecimento da dinâmica da sociedade, zonas de 

articulação e reflexão, apoiadas em identidades, imaginários e cultura) e ADF – Análise de 

Discurso de linha francesa (observada sob o olhar das questões relacionadas à temática da 

significação e produção dos sentidos). 

Determinamos nosso corpus com base em nosso objeto teórico – consumo e discurso 

publicitário intercultural -, e objeto empírico – Havaianas -, constituindo então o material 

empírico necessário para a análise desta pesquisa: anúncios publicitários internacionais de 

Havaianas, produzidos pela agência AlmapBBDO, em mídia impressa (meio de divulgação de 

campanhas internacionais utilizado pela empresa no momento de entrada em determinado 

mercado externo, com a abertura de escritórios e/ou introdução do produto e lançamento da 

marca no local), veiculados em revistas de lifestyle em diferentes países que não o Brasil. 

 Efetuamos um recorte temporal de sete anos de veiculação (de 2007 a 2013), pois esse 

foi o período de abertura e inauguração dos escritórios internacionais de Havaianas, além do 

lançamento da marca em diversos países. 
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Após tratarmos da história de Havaianas, com enfoque para suas estratégias 

comunicacionais e atenção especial ao seu processo de internacionalização, iniciamos nosso 

aprofundamento na compreensão da produção discursiva publicitária intercultural de sua marca.  

Apoiados na Análise de Discurso de linha francesa, e nos referenciais teóricos essenciais 

para a interpretação do objeto, realizamos uma pesquisa aprofundada que culminou na criação 

de um Quadro Resumo em que percebemos – como principais achados investigativos - que 

apesar de peças publicitárias criativamente distintas, Havaianas mantém uma coerência 

estratégica na produção dos seus discursos interculturais, demonstrando preocupação com a 

língua e entendimento da cultura e comportamento de consumo no local/mercado de veiculação; 

apresentação do produto Havaianas como protagonista em todas os materiais; uniformidade na 

formação discursiva publicitária; apoio da memória discursiva que produz sentido na cultura 

local; e, finalmente, exaltação intensa da identidade e imaginários do lifestyle brasileiros. 

Como vimos, as representações simbólicas, presentes nos anúncios internacionais de 

Havaianas, atuam como códigos orquestrados que designam quem são, como se comportam, 

como se manifestam e como se projetam os sujeitos imbricados em determinada sociedade de 

consumo.  
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ANEXO 

 

 
Campanha internacional de Dove – Real Beauty.: EUA e Brasil 

 

 

 
Campanha internacional de Nike – Just do it.: EUA, Brasil e Portugal 
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Campanha internacional de J&J – Having a baby changes everything.: Brasil e EUA 

 

 

 
Campanha internacional de McDonald’s – I’m lovin’ it.: Coréia, EUA e Brasil 
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Campanha de Vick Vaporub adaptada ao país de veiculação: EUA, Brasil e Argentina 

 

 

 
Campanha de MTV adaptada ao país de veiculação: Brasil, Rússia, Espanha e Inglaterra 


