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“O global não é em si e por si contraposto ao 

local. Ao contrário, aquilo que geralmente se 

entende por local está geralmente no contexto do 

global. (...) Globalização envolve a conexão de 

localidades.”  

Roland Robertson (2000) 



 

Resumo 
Esta pesquisa é uma contribuição teórica às Ciências das Comunicações por meio de 

análise da produção publicitária contemporânea. Buscamos meios para elucidar um 

problema de pesquisa que se baseia na utilização de referências culturais locais de uma 

sociedade para transmitir ao público idéias de um mundo globalizado. Focando os meios 

de comunicação como parte das forças que compõem os segmentos de propagação e 

fortalecimento do poder hegemônico -assim como o Estado e as corporações financeiras e 

industriais- nota-se que esses meios passaram a interferir definitivamente nas vivências de 

espaço e tempo na vida das pessoas, interferindo nas dimensões humanas, de forma 

mediatizada, em âmbito mundial. Desta maneira, está no centro da investigação o 

comportamento dos meios de comunicação como canal para troca de informações locais e 

globais. São representativos do aspecto local, nesta pesquisa, a linguagem da publicidade e 

o ambiente em que ela se apresenta, que é a própria sociedade brasileira. Já o aspecto 

global é desenhado por grandes anunciantes de projeção mundial, e ainda pelos recursos 

técnicos empregados na construção das mensagens de comunicação dessas organizações. 

Argumentamos que, pela utilização de particularidades culturais para ilustração dos 

comerciais, a prática da publicidade transita entre uma linguagem que se pretende 

universal e, ao mesmo tempo, lança mão de recursos somente acessíveis a um público 

específico, local. Configura-se um movimento de busca por práticas universais que falem a 

um público cada vez mais diverso. Esse movimento caminha paralelo a um modelo de 

mensagem focado em referências específicas de uma localidade. Nessa via, por um lado a 

sociedade consome a publicidade e, por outro, produz elementos que alimentam a criação 

publicitária. Nessa publicidade se encontram formas singulares de comunicação de cultura, 

que socializa os indivíduos de uma localidade e categoriza-os fornecendo-lhes substância 

de identidade. Nesta pesquisa é apresentada uma discussão de como são construídas essas 

mensagens e qual é o contexto histórico e econômico em que essa comunicação se faz 

presente. 

 

Palavras-chave: Publicidade – Global – Local – Glocal – Sociedade – Identidade



 

Abstract 
This research is a theorical contribution for the Communication Science through the 

investigation of the contemporary advertisement production. We search tools to elucidate a 

research problem which is based on the usage of local cultural references in a society to 

transmit to the audience ideas for a global world. The media, as one of the segments of 

propagation and strength of the hegemonic power, came to interfere in the space and time 

people around the world live, through the mediatization of the human dimension. 

Therefore, the center of this investigation is the media behavior like a channel for the 

change of local and global information. The language of the researched campaign and the 

environment in which it is presented, the Brazilian society, are representative of the local 

aspect. The global aspect is presented by big customers around the world and also the 

technical resources used in the construction of the communication message for these 

organizations. We argument that for the usage of the cultural particularities to illustrate 

advertisement, the experience of the publicity is crossing between a language that intend to 

be universal and, at the same time, work with resources only accessible to a specific public, 

the local people. A movement that searches universal tools to reach a more diversified 

public is created. This movement runs the same way as a modeled message focused on 

specific references of a locality. In such case, from one side the society consumes 

advertisement and, from another side, it produces elements that feed the publicity creation.  

In this campaign we can find singular forms to communicate the culture that socializes the 

people from a specific area and categorize them, supplying them with identity material. A 

discussion about the construction of the advertisement and the historical and economical 

context in which this communication is inserted is presented here. 

     

Key words: Advertisement – Global – Local – Glocal – Society – Identity 
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Introdução 
 

A construção do discurso publicitário passou por um período de ajustamento quando 

foram expandidos os recursos de criação oferecidos pelo mundo globalizado às grandes 

agências de propaganda. As mensagens passaram a ser construídas como se o público receptor 

de todas as partes dos continentes fosse tomado pela impressão de que estaria apto a consumir 

uma informação universal, ampla e indistinta. Esses dois fatores –planificação mundial e das 

populações – levaram à utilização de todos os recursos criativos em uma só direção, 

apontando para um discurso lógico direcionado da mesma maneira a todas as sociedades.       

Depois de empreender fortemente em um caminho único para distribuição de idéias e 

mensagens, as grandes produtoras de publicidade mundial se deram conta de que estavam 

falando difusamente para um público nebuloso. Apesar de não existir um marco definido que 

determine essa meia-volta no caminho, elas começaram a redimensionar o fazer publicitário e 

a especificar o texto e a recepção para a produção global.      

Mas repetir uma fórmula de comunicação pode trazer conseqüências favoráveis ou 

desastrosas que só se verificam após investimento de muito esforço físico e material. O 

modelo reaplicado de outras partes do mundo não necessariamente atenderia ao público 

brasileiro em todas as suas especificidades. Como isso começou a se resolver? O que era 

preciso fazer para contornar o problema? Quais as saídas para alcançar a resolução das 

necessidades do público distintivamente? Como atender ao chamado mais longínquo tendo 

em vista a comunicação de produtos e serviços cada vez mais universais. Ou universalizantes.  

Para analisar tais processos, esta pesquisa toma como exemplo a campanha 

publicitária de um dos setores nos quais se manifestam a homogeneização da linguagem para 

o mundo ao mesmo tempo em que se evidenciam as localidades. Trata-se de observar das 

facetas de atuação da publicidade do banco HSBC a partir de uma série de anúncios 

intitulados “Gerentes” com veiculação no início de 2005. Este conjunto de comerciais destaca 

particularidades de regiões brasileiras. A série escolhida permite refletir sobre a utilização de 

aspectos da cultura local aplicados na construção do discurso publicitário de uma empresa 

transnacional para se aproximar do público brasileiro. Esse público tanto pode ser cliente da 

instituição, quanto vir a fazer parte da sua clientela, ou ainda nichos não visualizados pela 
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campanha, mas aptos a tomar conhecimento e se tornar multiplicadores de opinião sobre o 

banco. 

Por meio de uma campanha de veiculação televisiva, no horário nobre, o HSBC se 

mostra “inserido” na cultura brasileira, apesar de ter iniciado suas atividades no país em 1997, 

quando da aquisição do Banco Bamerindus. A partir dessa incorporação, o Brasil passou a 

fazer parte do público-alvo de uma linha discursiva de “valorização do local” já adotada nas 

ações de comunicação do HSBC nos mercados em que atua mundialmente. 

A criação de uma campanha única para distribuição em todas as partes do mundo é um 

projeto de grandes dimensões fortemente adotado por grupos que atendem anunciantes de 

porte global. Essa postura por um lado beneficia o fazer criativo, a concepção e a economia de 

recursos de mensuração e acompanhamento, mas por outro lado perde-se de vista a 

perspectiva de cada sociedade às quais se destinam as campanhas. Daí decorre que o campo 

publicitário se transforma em um dos espaços nos quais as globalidades e as localidades 

também estarão em constante tensão. Pensando em solucionar questionamentos relativos a 

esse fazer uniformizado, os profissionais deram início a uma flexibilização na qual as 

campanhas 1) passaram a ser produzidas para cada mercado, de maneira particularizada, 2) 

continuaram seguindo o modelo padronizado, 3) passaram a ser administradas de forma mista: 

alternando-se criações ora globais e ora locais, e ainda 4) a partir de um direcionamento 

central, são desenhadas soluções apropriadas a cada mercado em que o cliente atua.               

A linha que será explorada neste estudo será para compreender de que forma a 

comunicação focada no mercado local trabalha para projetar uma marca de atuação mundial. 

Com as informações fornecidas pelo setor de marketing do HSBC, pela responsável pela 

conta do banco na agência de publicidade JW Thompson e pelos dados levantados sobre a 

instituição em veículos especializados, assume-se que para haver continuidade da proposta de 

comunicação traçada para o banco em todo o mundo, existe retorno positivo nos mercados em 

que o tema foi veiculado, a fórmula foi replicada no Brasil porque esta seria uma estratégia de 

sucesso, partindo da premissa de que se trata de uma instituição financeira com origem no 

tradicional mercado de capital inglês, onde foi fundado, em 1865, não possuindo perfil de 

vanguardista ou propriamente inovador. Assertiva corroborada por Iasbeck (2002, p. 128), 

quando lembra que pelo excessivo comprometimento com valores já sedimentados, 

normalmente, a publicidade de bancos não ousa correr o risco de introduzir elementos radicais 

– os bancos desejam credibilidade, precisam ser aceitos sem restrições. Isto, de certa forma, 
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inibe a publicidade de se aventurar por vários caminhos, concentrando seus esforços em 

relativamente poucos conceitos já legitimados pela cultura. 

Falar a nossa língua, ser um amigo, um banco da nossa terra, estar mais perto 
de você ou onde você precisa são afirmativas que podem ser traduzidas por 
proximidade, amizade e prestimosidade, e como garantias de proteção, na 
medida em que insinuam um compartilhamento de signos comuns (a língua, o 
local, a amizade). Os bancos procuram caracterizar-se como familiares, 
próximos e envolventes para, assim, merecerem do cliente a mesma confiança 
que ele deposita naqueles signos que já conhece. [grifos do autor] (IASBECK, 
2002, p. 161). 

A afirmação do autor pode significar a expressão “lobo em pele de cordeiro”, que atrai 

o cliente com qualidades positivas quando na verdade essas qualidades são o caminho para 

alcançar confiança e, conseqüentemente, obter permissão para administrar os bens financeiros 

do público.     

Com o histórico de solidez do HSBC, em se constatando algum tipo de risco, o banco 

não daria continuidade a uma ação de comunicação que representasse ameaça de retorno, 

optando por aplicar uma linha comunicativa diferente para o Brasil, mercado em que estava 

acabando de se estabelecer. Outro fator que assegura o valor comunicacional da campanha 

para o HSBC pode ser medido pela sua inserção na Europa, Ásia, Américas, Oceania, Oriente 

Médio e África. Em todas essas localidades o conceito principal explorado pelas campanhas é 

“The world´s local bank”, em utilização desde 20021 (POZZA, 2005). Esse conceito será 

detalhado em seção posterior. 

Uma vez definido o conceito que move a mensagem institucional de uma corporação, 

este passa a ser distribuído em todas as suas ramificações de modo a solidificar a 

comunicação empresarial, focada nos públicos de interesse: clientes, parceiros, fornecedores, 

sócios, mantenedores, associados, funcionários, associações de classe, instituições de ensino e 

o público em geral.     

Serão também discutidos neste estudo fatores que levaram ao abalo e conseqüente 

aquisição do Banco Bamerindus pelo HSBC, favorecendo a entrada de capital internacional 

no mercado brasileiro. Quanto ao aspecto econômico, serão de grande importância as 

informações oferecidas por Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo (2002) com dados sobre a 

perspectiva dos grupos bancários perante a crise monetária do início dos anos 1980. François 
                                                
1 Pozza, Adriana. Entrevista concedida a esta pesquisa pela gerente de comunicação institucional do HSBC, 
Adriana Pozza, realizada em 6 de outubro de 2005.  
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Chesnais (1998) também é um dos autores que dará suporte ao ponto de vista econômico, 

junto com Amaury Patrick Gremaud (1999) pelo traçado mais abrangente da economia 

brasileira na contemporaneidade. Porém, por este não ser o objetivo principal desta pesquisa, 

o perfil econômico do país será mostrado apenas para efeito de breve ilustração de como se 

desenha a situação do Brasil para favorecer a entrada do “capital estrangeiro”.  

Pelo exposto, adotamos a perspectiva de que a comunicação é o principal agente da 

conquista territorial empreendida pelo HSBC, merecendo análise detida a respeito dos 

mecanismos utilizados pelo banco com a finalidade de se tornar familiar à população 

brasileira por meio de campanhas e peças produzidas para conquistar o espaço local. Estarão 

em discussão ainda aspectos econômicos e culturais, tratando do ambiente em que a 

instituição se estabelece. Compartilha-se da idéia de Kellner (2001), quando afirma que as 

narrativas veiculadas pela mídia fornecem os símbolos, os mitos e os recursos que ajudam a 

construir uma cultura comum para a maioria dos indivíduos em muitas regiões do mundo. 

Esses símbolos, mitos e recursos podem refletir o funcionamento de uma sociedade, mas nada 

poderá garantir que não sejam replicáveis. Que representem isoladamente um grupo social em 

particular.     

Apesar de figurar em meios como revistas, jornais, rádio e internet, o banco investe 

mais fortemente em mídia televisiva do total de sua verba publicitária2. Iniciativa 

compreensível já que este veículo é responsável por 50% dos investimentos totais em 

propaganda dos principais anunciantes do Brasil (IBOPE, 2008) (Tabela 1). E ainda porque 

93% dos domicílios brasileiros possuem aparelho de televisão, o que representa cerca de 50 

milhões de residências (PNAD/IBGE, 2006). A televisão é forte aliada dos anunciantes para 

alcançar uma audiência pulverizada com objetivo de afirmação de imagem. Com base nos 

dados apresentados, compreende-se que é o meio mais eficiente para ancorar uma campanha 

institucional, caracterizada por não destacar particularmente algum produto do anunciante. 

 

 

                                                
2 A porcentagem especificamente destinada ao meio televisivo não pôde ser revelada pela entrevistada Adriana 
Pozza, por se tratar de um dado confidencial da entidade. Estima-se que a verba mundial do HSBC seja em torno 
de US$ 600 milhões. Fonte: 
http://www.meioemensagem.com.br/mmonline/jsp/Navega.jsp?pIdConteudo=52078. Acesso em 31 de janeiro de 
2006. 
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Tabela 1: Investimento publicitário categorizado por meio de comunicação. 

Ano 2007 - Monitor Evolution - T37 Ano 2006 -  Monitor Plus - T29 
MEIO 

INVESTIMENTO R$ (000) PART% INVESTIMENTO R$ (000) PART% 

TOTAL 51.868.926 100 39.821.859 100 

TV 25.709.398 50 19.391.318 49 

JORNAL 14.870.100 29 12.496.695 31 

REVISTA 4.703.144 9 3.698.602 9 

TV ASSINATURA 4.064.575 8 3.070.079 8 

RÁDIO 2.098.171 4 1.040.637 3 

CINEMA 333.607 1 * * 
OUTDOOR 89.930 0 124.528 0 

 

Fonte: IBOPE - Monitor Plus - Meios: TV Aberta, Revista, Jornal, Rádio, Outdoor e TV por 
Assinatura. Dados em R$ (000). Valores base em tabela de preços dos veículos. Informações 
referentes ao período: 01/jan/2006 a 31/dez/2007. Data de Publicação: 15/fev/2008.  

Pelos números apresentados na Tabela 1 observa-se mais uma razão para a definição 

da campanha e do veículo a fim de entender a construção do discurso da instituição. Afinal, o 

HSBC não pretende ter milhões de correntistas com a sua comunicação3. Como referido 

anteriormente, fazer-se popular entre os habitantes de um país em que praticamente acabava 

de aportar é uma ação que surge como garantia de se “naturalizar” em uma terra estrangeira. É 

importante ressaltar que, mesmo utilizando um meio massivo e de recepção indiscriminada – 

a televisão – o banco fez uma espécie de “segmentação” do público-alvo da sua propaganda 

por meio de programas eleitos para alocação da verba: os telejornais. Tais programas que têm 

como característica um público com hábito diário, geralmente localizado nas classes A e B e 

que o assiste três vezes ou mais por semana (PORTAL IMPRENSA, 2005). 

A televisão também um veículo que suscita uma discussão pelo seu caráter pouco 

conciliador. 

Com seu apetite voraz, devoradora de quaisquer formas e gêneros de cultura, 
[a televisão] tende a diluir e neutralizar todas as distinções geográficas e 
históricas, adaptando-se a padrões médios de compreensão e absorção. (...) 
Longe de se deixar capturar como um campo bem recortado da cultura, tanto a 
televisão quanto os demais meios de massa (rádio, jornal, revistas), moventes 
e voláteis, se esquivam às divisões dos estratos culturais de acordo com as 
classes sociais: elite ou povo. (SANTAELLA, 2002, p. 51-52) 

                                                
3 O Banco possui mais de 5,2 milhões de clientes pessoa física e cerca de 308,155 mil clientes pessoa jurídica no 
Brasil. http://www.hsbc.com.br/sobre-hsbc/imprensa/informacoes-institucionais.shtml. Acesso em 09 de março 
de 2008. 
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Santaella acrescenta que os meios de comunicação – jornais, revistas, rádio, TV –, 

além de serem produtores de cultura de uma maneira que lhes é própria, são também os 

grandes divulgadores de outras formas de gêneros de produção cultural. Para o caso em 

questão, a televisão é também produtora cultural, uma cultura que mistura entretenimento, 

farsa, informação e educação informal, funcionando também como o mais almejado meio de 

difusão da cultura, dado o alcance do público a que ela pode atingir. A televisão é o principal 

recurso das agências de publicidade quando se leva em consideração o maior alcance do 

público. Ela dissemina a mensagem de produzida para o cliente e ao mesmo tempo constrói 

imagem para o público diverso. Tanto quanto o próprio objeto, eletrodoméstico entronizado 

nas residências, a televisão legitima, transfere credibilidade à mensagem veiculada.    

Anna Maria Balogh (2002, p. 80-81) também faz referência ao caráter totalizador da 

televisão; segundo ela é “o meio mais delirantemente voraz da cultura moderna”, pois está 

inserida era da velocidade, sendo “uma insaciável máquina antropofágica”. Estas são algumas 

das razões para a concentração da verba do investimento publicitário no veículo: um 

instrumento massivo de produção de sentido. A televisão se caracteriza ainda como meio 

“seguro” em relação à aceitação de uma maior quantidade e diversidade de pessoas, motivo 

pelo qual não se trata de um meio vanguardista por natureza. Transfere para os produtos 

anunciados o sentido de real já naturalmente conferido ao conteúdo. 

O modernismo nunca “pegou” na televisão, especialmente na variedade 
comercial produzida nos Estados Unidos e culturalmente hegemônica em 
alguns lugares do mundo. Ao contrário, a televisão comercial é 
predominantemente regida pela estética do realismo representacional de 
imagens e histórias que fabricam o real e tentam produzir um efeito de 
realidade. [aspas do autor] (KELLNER, 2001, p. 301) 

Toda a atração exercida pelo meio televisivo em relação ao público, às agências de 

publicidade, aos anunciantes, enfim, à sociedade como um todo, faz com que mais recursos de 

campanha sejam destinados a esse meio de comunicação. Como veremos a seguir, no caso 

particular do mercado de finanças brasileiro. 

Em 2007, o investimento publicitário feito no setor de propaganda do mercado 

financeiro ficou na sexta colocação entre os maiores anunciantes (Tabela 2). Em primeira 

colocação, vêm as lojas de departamento. É uma representação da crescente utilização dos 

meios de comunicação produtores de sentido a serviço de um setor que cada vez mais se 
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descola de uma realidade material para se concentrar em ganhos imateriais mundiais, como 

afirma Dowbor (2000, p. 50): 

A área financeira é hoje, sem dúvida, essencialmente uma manipuladora de 
símbolos, e a financeirização dos processos econômicos se deve ao fato de que 
a produção fabril continua presa aos ritmos e exigências físicas dos produtos 
materiais, enquanto a área financeira passou a se deslocar na velocidade da 
luz, com custos mínimos e lucros fenomenais. Quem controla as 
representações simbólicas da riqueza é que passa a manejar o sistema, e não 
quem a produz. 

O mercado de bens de capitais se expande mundialmente com base na máxima da 

acumulação de riqueza, com presença na maior quantidade de territórios, com o menor 

empreendimento de recursos. Para tanto, se vale de símbolos que vão dialogar com as 

localidades onde as instituições financeiras aportam, caracterizando uma ação mundializada 

com base em particularidades. Vamos conferir o aporte financeiro desta operação no quadro 

seguinte e, na seqüência, entender as razões deste investimento. 
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Tabela 2: Investimento publicitário categorizado por setor econômico. 

Ano 2007 - Monitor Evolution - T37 Ano 2006 -  Monitor Plus - T29 
CATEGORIA INVESTIMENTO R$ 

(000) RANKING INVESTIMENTO R$ (000) RANKING 

LOJAS DE DEPARTAMENTO 5.052.941 1 3.924.390 1 
CONSTRUCAO E 
INCORPORACAO 

3.154.135 2 2.066.539 2 

AUTO REVENDAS 
CONCESSIONARIAS 

2.370.148 3 1.940.344 3 

VAREJO MONTADORA 1.651.473 4 1.223.679 5 

SUPER E HIPERMERCADOS 1.559.632 5 1.299.826 4 
INSTITUC MERCADO 
FINANCEIRO 

1.453.924 6 1.076.988 6 

MIDIA ELETRONICA 1.360.140 7 976.501 8 
ENSINO ESCOLAR E 
UNIVERSITARIO 

1.081.166 8 830.964 9 

MIDIA IMPRESSA 998.118 9 990.705 7 

HIGIENE E BELEZA CAPILAR 979.030 10 596.720 11 

CERVEJAS 961.689 11 703.705 10 
CARTOES DE CREDITO E 
DEBITO 

759.828 12 587.091 12 

VEICULOS PASSEIO NACIONAIS 748.318 13 510.700 18 
EVENTOS SOCIAIS E 
CULTURAIS 

699.721 14 528.486 15 

FINANCIAMENTOS 671.187 15 544.650 14 
COM PRODUTOS CASA E 
DECORACAO 

648.917 16 523.703 16 

COM EL ELETR E ART E EQ 
INFORM 

588.311 17 473.272 20 

VAREJO TELECOMUNICACOES 
MOVEL 

579.880 18 491.891 19 

PROVEDOR 527.986 19 346.927 26 

REFRIGERANTES 524.394 20 422.918 21 

SERVICOS SAUDE 520.868 21 339.607 28 

COM PRODS USO PESSOAL 518.365 22 256.669 * 
TITULOS CAPITALIZ E 
PREVIDENC 

506.039 23 386.646 24 

COM VESTUARIO CALCADOS E 
ACESS 

497.754 24 388.990 23 

PROD CINEMATOGRAFICAS 
ESTUDIOS 

465.718 25 409.313 22 

HIGIENE BUCAL 462.316 26 313.167 30 

EXCURSOES E VIAGENS 445.096 27 514.848 17 
COM MAT CONSTRUCAO 
ACABAMENTO 

433.405 28 312.527 * 
INSTITUCIONAL TELECOM 
FISICA 

412.400 29 Categoria não existente em 
2006 * 

CENTROS COMERCIAIS 412.055 30 321.291 29 

     

* Não classificada entre as 30 maiores de 2006.     
     



 

 16

 

Fonte: IBOPE - Monitor Plus - Meios: TV Aberta, Revista, Jornal, Rádio, Outdoor e TV por 
Assinatura. Dados em R$ (000). Valores base em tabela de preços dos veículos. Informações 
referentes ao período: 01/jan/2006 a 31/dez/2007. Data de Publicação: 15/fev/2008. 

Estudo “Mercado financeiro em alta” (2007), publicado pela revista Meio & 

Mensagem, apresenta algumas das razões pelas quais o mercado financeiro passou a investir 

pesadamente em comunicação visando à comercialização de produtos tanto para o público 

pessoa física quanto jurídica. A publicação aponta que o aumento da renda das camadas mais 

populares impulsionou instituições financeiras a viabilizar mecanismos de poupança e 

empréstimos de longo prazo. Bancos e financeiras buscam entender melhor o comportamento 

do brasileiro na tomada de empréstimos e no investimento para aposentadoria. Já a 

modernização das empresas, a liquidez internacional e a queda dos juros geram oportunidade 

para o mercado acionário. Essas razões sacudiram os investimentos em publicidade feitos pelo 

setor, proporcionando um crescimento de 22% no primeiro trimestre de 2007, em comparação 

com igual período de 2006. Período em que o investimento publicitário como um todo não 

passou dos 12%.    

Desta forma, e apoiada nos dados apontados até aqui, o caso observado nesta pesquisa 

foi construído com base na escolha da campanha “Gerentes” dirigida para o público 

espectador de telejornais por meio do veículo televisão. A análise se detém na leitura da 

seqüência de filmes citados com intuito de compreender a dinâmica da comunicação como 

principal agente de fomento à inclusão cultural de uma instituição em um novo território. É 

nesse contexto que entram em cena os recursos estilísticos do texto publicitário enfatizando e 

enaltecendo as particularidades do país como via de construção de um “pertencimento” ao 

lugar, aprioristicamente inexistente no anunciante. Agimos, neste trabalho, em consonância 

com a afirmativa de Douglas Kellner (2001): “o melhor modo de desenvolver teorias sobre 

mídia e cultura é mediante estudos específicos dos fenômenos concretos contextualizados nas 

vicissitudes da sociedade e a história contemporâneas”. 

Assim, este trabalho está estruturado de acordo com o objetivo principal proposto pela 

pesquisa: discutir os mecanismos da comunicação aplicados a um cenário de inserção de uma 

instituição/marca mundial no mercado brasileiro. No primeiro capítulo, situamos as linhas 

principais de discussão da cultura global e local, inserimos o híbrido glocal daí resultante, e 

cruzamos esses conceitos, e seus conseqüentes, com a publicidade e o reflexo dessas ações na 
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sociedade. Na segunda parte, focalizamos propriamente o setor da publicidade e a maneira de 

atuação localizada ou mundializada de acordo com cada cliente e localização geográfica. 

Estudamos várias contribuições sobre os questionamentos recentes acerca do agir 

comunicativo da publicidade, e tratamos das perspectivas que o próprio campo vem 

descobrindo diante da nova realidade e dos anseios dos clientes. O terceiro capítulo é 

totalmente dedicado à instituição que especifica o modelo de comunicação aqui estudado, a 

relação com os diversos países no qual atua, particularmente com o Brasil, que nos interessa 

dentro do âmbito desta pesquisa.          

Já a relação da economia e da comunicação com a questão cultural virá embasada, 

dentre outros autores, nos conceitos de global e local desenvolvidos por Roland Robertson 

(1998, 2000, 2001) em reflexões nas quais o autor propõe os termos glocal e glocalização 

para falar sobre quatro linhas gerais que interligam o mundo da compressão oferecida pela 

globalização: as sociedades, os indivíduos, o sistema internacional e a humanidade. Essas são 

formas de estruturação das sociedades e não poderiam excluir, ou deixar de influenciar, as 

localidades.  

Foi realizada pesquisa em bancos de informações das bibliotecas disponíveis em 

universidades pernambucanas e, além dos autores citados nesta introdução, a bibliografia 

inclui ainda capítulos de revistas de comunicação, publicadas por programas brasileiros de 

pós-graduação, e outros títulos dispostos na seção das referências bibliográficas ao final 

destas páginas. A metodologia inclui também dados de fontes primárias obtidas por meio de 

referências fornecidas pelos profissionais de comunicação responsáveis pela campanha no 

setor de marketing do HSBC e na agência de propaganda que atende a conta do banco, JW 

Thompson. Um banco inglês, que constrói em sua comunicação a idéia de descolamento da 

nacionalidade e se propõe mundial. Uma agência americana, igualmente desprendida da 

nacionalidade, com atuação em diversos países. Esses são alguns dos fatores iniciais 

mostrados por este trabalho. A partir do encadeamento das informações referentes ao HSBC e 

ao seu posicionamento de comunicação transnacional, incluindo a agência responsável pela 

aplicabilidade desse conceito no Brasil e as conexões obtidas com reflexões oferecidas pelos 

autores que se ocupam das relações entre comunicação, economia e cultura, chegamos a um 

farto volume de dados que, mais do que conclusivos, mantém alimentadas discussões a 

respeito da construção da imagem do público exposto à publicidade e se percebe, ou não, nos 

filmes. 
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Joan Ferrés (1998, p. 204) trata da variação dos recursos publicitários utilizados em 

campanhas direcionadas para a televisão. Nos casos que serão analisados, apesar de não 

encontrarmos personalidades famosas para promoção do caso HSBC, identificam-se modelos 

locais de referências claramente voltados para um apelo ao lado emocional do público.    

A publicidade na televisão joga com estratégias de tipo associativo: conferir 
personalidade aos produtos mediante a transferência de valores do contexto; 
promover os produtos recorrendo às personalidades famosas, ou seja, à 
transferência de valores emocionais dos modelos; e a aumentar a atração dos 
produtos transferindo-lhes os valores formais das mensagens. Em todos esses 
mecanismos entram em jogo processos emocionais que estão nas antípodas da 
racionalidade e que, em conseqüência, mantêm-se afastados da consciência. 
São processos emocionais que se adequam aos parâmetros dos mecanismos de 
sedução.   

No caso aqui estudado, a associação emocional proposta por Ferrés está concentrada 

em elementos regionais evidenciados por uma instituição que se coloca no âmago de uma 

cidade e se mostra como fazendo parte dela pelo fato de conhecer um sotaque, um prato típico 

ou o clima, como só saberia quem mora na localidade. O que destoa do próprio caráter do 

banco que tem atuação mundial, já se beneficiando pelo modelo de padronização 

proporcionado pelas características do mundo globalizado.    

De acordo com Benjamin Barber (2003, p. 94), a história de ascensão de um mundo 

padronizado e global se confunde com a história do crescimento explosivo da indústria da 

propaganda dentro de um mesmo período considerado. “A velocidade do crescimento dos 

gastos com propaganda superou em um terço a do crescimento da economia mundial e foi três 

vezes maior do que a do crescimento populacional”. 

Ao longo destas páginas, um jogo montado a partir dos objetos oferecidos pelo 

contexto no qual se insere a propaganda brasileira, cada dia mais integrada à substância 

mundial de criação onde a comunicação se torna fator determinante para falar aos mais 

diversos públicos, cada um na sua localidade, mas associado às globalidades. 
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Capítulo 1 
 

Glocal: global & local no campo publicitário 

 

Um encontro promovido pelo Centro de Estudos Estratégicos da Escola Superior de 

Guerra e pelo Laboratório de Estudos do Tempo Presente realizado, no Rio de Janeiro, para 

discutir o tema das relações internacionais sob a perspectiva de qual lugar é ocupado pelo 

Brasil no mundo e na América Latina, apontou dois fenômenos como centrais no final do 

século XX: de um lado a mundialização, absorvedora de tudo, homogeneizadora, niveladora e 

desrespeitosa com o singular e o diferente; de outro lado, o ressurgimento, ou a exacerbação, 

de nacionalismo de caráter localista, bairrista. 

Pelo aspecto da comunicação de bens de consumo, à medida que o mundo ficou sem 

fronteiras, ou mesmo as barreiras existentes foram mescladas, a publicidade mergulhou em 

um processo de desenvolvimento de campanhas para nenhum lugar, ou antes, para todos os 

lugares do globo. Em que pese o alto nível de particularidades concernentes a cada país ou 

nação, em algum momento essa fórmula deu sinais de cansaço, fazendo acender a luz amarela 

na sala do planejamento que refletiu na criação. O modelo replicado não atendia totalmente ao 

público em todas as suas especificidades. Como isso começou a se resolver, o que era preciso 

fazer para contornar o problema? Quais as saídas para alcançar a resolução das necessidades 

do público distintivamente? Como atender ao chamado mais longínquo tendo em vista a 

comunicação de produtos e serviços cada vez mais universais? Ou universalizantes. A 

publicidade também se tornou um dos setores nos quais se manifestam a homogeneização da 

linguagem para o mundo ao mesmo tempo em que se evidenciam as localidades. É essa faceta 

de atuação da publicidade que será enfatizada neste trabalho. O que deve trazer à tona 

algumas conseqüências decorrentes dessas duas formas de construção de mensagens 

particularmente no caso do Brasil, que apresenta fortes diferenças por sua dimensão 

continental e pela própria característica de (re) processar as informações adquiridas. 

Face ao fenômeno montante da mundialização, do qual não escaparemos, do 
qual não há recôndito defensivo ou barricada intransponível, devemos 
apresentar a própria face do Brasil, sua capacidade de absorver e mestiçar o 
novo, o alienígena, transformando em brasis toda contribuição nova. Assim, a 
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mundialização perderia o seu caráter homogeneizador, nivelador e capaz de 
destruir o diferente, passando ela própria a projetar a diferença. 
(PEREGRINO, 2004). 

A mundialização chegou a um nível tal de disseminação que em vez de propagar uma 

única maneira de viver, passou a catalogar as diferenças e replicá-las entre as nações. Um 

fenômeno que por si só já caracteriza as fronteiras borradas da contemporaneidade. Porém, há 

de se considerar que a maior parte das localidades possui características próprias e reagem à 

simples transferência de informações, ou à recepção passiva da produção estrangeira.   

É com essa natureza que campanhas globais são lançadas no Brasil e apenas uma 

pequena parcela é apresentada sem modificação alguma. Para a maioria, é feita uma 

adaptação à linguagem, é inserido um chiste regional ou o texto ganha uma dublagem com 

sotaque nacional. Exemplos de como isso acontece na prática serão mostrados ao longo deste 

trabalho. 

Para Manuel Castells (1999), os desafios da sociedade da informação devem ser 

enfrentados pelo que ele chama de Estado-rede no qual os meios de comunicação, embora 

sejam amplamente globalizados, não configuram instrumentos que propiciem a concretização 

de uma cultura única, global e imposta pelos oligopólios da informação. O Estado-rede é 

resultado das articulações e compartilhamento de decisões do Estado-Nação com instituições 

supranacionais, regionais, locais e organizações não-governamentais. Para ele, esse tipo de 

Estado parece ser o mais adequado para processar a complexidade crescente de relações entre 

o global, o nacional e o local, a economia, a sociedade e a política na era da informação. 

Castells deposita a responsabilidade de administrar essas relações a um Estado que inclui os 

estamentos operativos, as burocracias governamentais e os organismos militares. 

Barber (2003, p. 327) acrescenta algumas preocupações relativas à fragmentação do 

mundo e as possibilidades de organização, desde que se preserve a democracia. 

De que maneira pode funcionar um mundo integrado pelo mercado, porém 
absolutamente desintegrado em tudo mais, que não seja por meio de um 
governo global e pela aplicação, sem mediações, de uma legislação 
internacional? Entretanto nenhuma dessas condições (...) parece viável. Em 
anos recentes, a principal forma de reorganização (...) tem sido a 
fragmentação. Qual seria a alternativa? O federalismo é, provavelmente, uma 
solução agressiva e centralizadora demais para países internamente 
fragmentados (...) e é incapaz de garantir a integridade até de países como a 
Suíça, a Índia ou a Alemanha. O confederalismo oferece uma estratégia mais 
promissora, pois permite que os estados-nações já existentes criem, de baixo 
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para cima, uma associação global. A alternativa, um esquema de governo 
centralizado e organizado de cima para baixo, necessitaria de um soberano 
internacional – uma espécie de legislador global – para instituí-la; e esse 
soberano internacional é simplesmente uma entidade que não existe. 

Paralelo aos modelos de Estado que possam dar conta deste novo funcionamento 

mundial, pode-se dizer que o campo publicitário está localizado em um nível que independe 

das localidades, ou países e, conseqüentemente, de qualquer Estado. Um setor que tem como 

característica a auto-regulação. Segundo Maria Eduarda Rocha (2004), trata-se de um campo 

que intensifica o investimento de recursos técnicos e financeiros visando a que os objetivos 

das ações de marketing atinjam a maior amplitude geográfica para concentrar os próprios 

agentes do campo em torno da chamada “construção da marca”, ou os chamados anúncios 

institucionais, fora da esfera de abrangência de qualquer representante governamental de 

qualquer lugar do mundo. Da mesma forma que grandes conglomerados financeiros atuam no 

mundo, também a publicidade opera em espaço social não administrado pelos governos. 

Ambos buscam um setor de atuação descolado de qualquer realidade econômica, social ou 

política.   

A autonomia do mercado em relação ao Estado também é uma das inquietações de 

Douglas Kellner (2006, p. 144): 

Em termos de economia política, a emergente forma pós-industrial de 
tecnocapitalismo é caracterizada pelo declínio do Estado e pelo aumento do 
poder do mercado, acompanhado pela força crescente de corporações 
transnacionais globalizadas e corpos governamentais e pela força decrescente 
dos Estados-nações e suas instituições.  

Segundo Dreifuss (1997), todos esses são movimentos que se originam e oferecem 

condições para fluxos globalizantes, mundializadores e planetarizantes, que se difundem no 

campo das relações internacionais (codificadas, normatizadas e reguladas entre Estados) e 

transnacionais (através das fronteiras, tracejando os limites nacionais, infiltrando e 

desbordando os Estados), onde as regulamentações, quando existem, são escondidas ou 

discretas. Se por um lado se multiplicam forças planificadoras, também é verdadeira a 

afirmação das resistências locais a esse movimento, ambas contando com a intervenção do 

Estado ou simplesmente como resultado de iniciativas dos grupos sociais de cada lugar.    

Esses três grandes fenômenos-processos (...) visam ao compartilhamento 
supranacional e tendem para a disseminação transestatal e trans-societária das 
referências e das práticas, embora eles reafirmem a particularidade do local e a 
singularidade dos concretos no interior da universalidade vivencial (...). De 
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fato, concomitantes ao esboço de tendências para uma global economy, uma 
world society e uma planetary polity, vivemos as suas contraposições, 
antinomias e contradições: na afirmação e preservação de particularidades, 
localismos e singularidades. [grifos do autor] (DREIFUSS, 1997, p. 170)  

Com foco nesses parâmetros, tomemos como critério de análise o papel da 

comunicação para a construção de um discurso direcionado a cada localidade, posto que a 

grande mídia ocupa um lugar central e decisivo entre as forças do bloco hegemônico na 

sociedade capitalista mundial (MORAES, 1997). E essa grande mídia, já no novo milênio, 

vem sendo canal para a distribuição cada vez mais forte das particularidades mundiais. Os 

produtos são concebidos para atendimento de demandas complexas dos seres humanos; mas 

promovidos, propagados, via mensagens muitas vezes decodificadas por pequenos grupos. 

Essas mensagens, contudo, passam a ser exibidas indistintamente de forma a disseminar uma 

particularidade. Ou seja, ao mesmo tempo em que a publicidade exibe novos produtos ou 

serviços para o mundo, dá vazão a modos locais de agir; em uma demonstração ousada de 

força pouco observada em um campo que até se utiliza de meios vanguardistas de propagação 

de mensagens, porém com grandes reservas relacionadas às mensagens para o público. Afinal, 

não se trata de um campo inovador por natureza. No quesito inovação, inclusive, a 

publicidade se reserva o direito de permanecer em uma zona de conforto de modo a lhe 

garantir os retornos estratégicos para as suas ações, que resultam em um comportamento 

camuflado pela utilização dos mais avançados recursos técnicos. Com raras exceções, a 

publicidade assume postura de vanguardista, quando na verdade o seu discurso permanece o 

mesmo durante décadas. Ela age globalmente, mas na maioria das vezes fala a algum local, 

ainda que replique a mensagem indistintamente. E nesse mecanismo, contrariando Castells 

(1999), mesmo o Estado-rede torna-se impotente diante de um campo que se auto-regula e 

cujas ações refletem fortemente na economia e na cultura. É nesse modus operandi da 

publicidade que se pode identificar o agir global e o pensar local aplicado em campos como o 

da economia, política, indústria, finanças.  

Agir globalmente e pensar localmente são idéias motoras de Roland Robertson (2000), 

teórico que interpreta essas duas expressões e devolve ao pensamento social o princípio glocal 

– termo que absorve e processa o global e o local, originando um novo conceito interpretativo.  

Parte do Japão um dos primeiros registros do termo glocal, baseado no modelo de 

produção japonês derivado de dochaku, que significa ‘viver na sua própria terra’. Expressão 

predominantemente agrícola referente às condições locais de produção, mas também adotada 
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em negócios japoneses como localização global, ou um olhar global adaptado às condições 

locais. Portanto identifica-se glocal e glocalização como advindos do jargão dos negócios 

durante os anos 1980, no Japão. Já no âmbito econômico, glocalização está relacionado com 

micromarketing – personalização e comercialização de produtos e serviços de base global ou 

quase-global em escala local e para mercados específicos cada vez mais diferenciados 

(ROBERTSON, 2000). 

Construir um conceito ou aplicar um conceito existente em um campo diferente 

daquele que o originou pode implicar no mecanismo de comparação e/ou oposição a 

expressões comumente utilizadas nesses espaços. Para ilustrar o impacto da consolidação, ou 

antes, da constituição de um termo, teremos aqui como modelo a expressão globalização que, 

para se firmar no campo da teoria social, é sobreposta usualmente à localidade. Porém, se uma 

dessas palavras (globalização) se pretende universal em detrimento da outra que, para ser 

oposta, deveria ser totalmente voltada para o particular (localidade), esta segunda não poderia 

ter interferências. Mas não é isso que se observa. Essa localidade inclui o translocal e o 

extralocal, o que, considerando-se uma comunidade, por exemplo, significa dizer que essa 

localidade dialoga entre si mesma, por meio dos seus membros, e com outras ‘localidades’.  

Dessa forma, como constituir ou tornar robusto um conceito sem antagonizá-lo? Ou 

antes, como obter um contrário puro para estabelecer as diferenças entre eles? Estabelecer um 

opositor, neste caso, reafirma o conceito de globalização. O conceito oposto (local) também 

toma corpo e se impõe como paralelo, e mais, como coexistente com suas particularidades e 

independência do global. 

O conflito entre global e local dará origem a outras dicotomias como homogeneidade e 

heterogeneidade, universalismo e particularismo, teoria e realidade, internacional e nacional, 

interno e externo, centro e periferia, estatal e privado, governamental e estrutural. Todos 

coexistem e podem, inclusive, fazer parte de um mesmo objeto social, ainda considerando a 

comunidade mencionada anteriormente. O antagonismo de um conceito ao outro não anula ou 

enfraquece o segundo, ao contrário, revela-se como seu reafirmador. 

Stuart Hall acrescenta a essa tensão entre local e global o papel das identidades e os 

diálogos provenientes da articulação entre os termos e como eles funcionam no campo 

prático. 
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Ao lado da tendência em direção à homogeneização global, há também uma 
fascinação com a diferença e com a mercantilização da etnia e da “alteridade”. 
Há, juntamente com o impacto do “global”, um novo interesse pelo “local”. A 
globalização (na forma da especialização flexível e da estratégia de criação de 
“nichos” de mercado), na verdade, explora a diferenciação local. Assim, ao 
invés de pensar no global como “substituindo” o local seria mais acurado 
pensar numa nova articulação entre “o global” e “o local”. Este “local” não 
deve, naturalmente, ser confundido com velhas identidades, firmemente 
enraizadas em localidades bem delimitadas. Em vez disso, ele atua no interior 
da lógica da globalização. Entretanto, parece improvável que a globalização 
vá simplesmente destruir as identidades nacionais. É mais provável que ela vá 
produzir, simultaneamente, novas identificações “globais” e novas 
identificações “locais”. [destaques do autor] (HALL, 1997, pp. 83 e 84) 

O desafio das ciências sociais é justamente a incorporação de todos esses elementos 

em ambientes que não proporcionam a exclusão ou adoção pura de um deles. Por isso 

começam a se erguer vozes na proposta de consentimento, de coexistência de termos. Uma 

delas pertence a Roland Robertson, que propõe a superação dos antagonismos quando se 

refere à globalização. Para ele, o jogo de contrários proporcionado pela relação global-local 

envolve complexidade, opostos, ambigüidades, embora não considere que “a cultura global 

seja inteiramente constituída de interconexões”. É na existência de interconexões completas 

que reside o agir publicitário focado em particularidades.  

Baseado em Giddens (1990), Robertson propõe a adoção do termo globalidade em 

lugar de globalização, por estar o primeiro diretamente relacionado à modernidade. 

Globalidade e modernidade, juntas e simultaneamente, interferem em espaço, tempo, história 

e geografia das sociedades. Identifica-se, constata-se, mas não se mensura, nem divide 

especificamente em qual setor ou em qual instante é mais ativa a globalidade ou a 

modernidade sobre tais aspectos. Robertson identifica como pontos onde mais claramente se 

mostra o desenvolvimento da modernidade em lugares como Novo Mundo, Leste Asiático e 

África. Cada lugar demonstrando diferentes condições e ambiência para a instalação da 

modernidade. Esses argumentos são utilizados para sustentar a idéia de que espaço e 

geografia são também condições para a globalização e que seria pelo canal da própria 

globalização que a modernidade se propaga. O autor intenta, assim, propor uma atuação para 

cada conceito paralelamente em lugar de antagonicamente ou de um dependente do outro para 

existir. 

O canal da globalização interligando “‘civilizações’ geograficamente distintas” serve 

para ambientar a transcendência, por exemplo, entre homogeneização e heterogeneização 

global partindo-se para a discussão de como dialogam tais conceitos. 
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As particularidades, as singularidades, têm ambiente favorável para se manifestar e, 

pela ótica de Robertson, tornam-se “crescentemente institucionalizadas e globalmente 

difundidas” não falando somente para os seus pares, como também para o mundo, para o 

global. Desse intercâmbio, diálogo, interconexão, surge a idéia daquilo que o autor atribui a 

denominação de “glocal”- termo decorrente da junção de global com local. 

Mais comumente aplicados ao marketing, no início dos anos 1990, de acordo com o 

Dicionário Oxford (1991), os termos glocal e glocalização advêm do jargão dos negócios 

durante os anos 1980 no Japão. No sentido econômico, glocalização relaciona-se com 

micromarketing – “personalização e comercialização de produtos e serviços de base global ou 

quase-global em escala local e para mercados específicos cada vez mais diferenciados” 

(ROBERTSON, 1999). 

Após a contextualização da origem e aplicações das expressões glocal e glocalização, 

como mostrado, Robertson se refere à inserção desses termos no comércio, um ambiente com 

produção voltada “para mercados cada vez mais globais”. Neste ponto, variedade e 

heterogeneidade já não existem por si. O que toma corpo e se firma como prioritário seria 

uma resposta comercial que constrói o consumidor e suas tradições, resposta esta que é 

apoiada na afirmativa de que “a diversidade vende”. 

Até aqui foram considerados os campos político, econômico e cultural para refletir os 

conceitos-base local e global. O setor tecnológico também é forte determinante na produção 

mundial.  

Para Dreifuss (1997) existem transformações nas bases de produção material pelas 

quais passam as sociedades e envolvem os conceitos aqui empregados. O autor credita a nova 

configuração das relações entre as nações à tecnologia. 

São transformações de cunho transnacionalizante, propiciadas pela atuação de 
Corporações Estratégicas (orientadas por matrizes científicas e por corações 
tecnológicos), desempenhando o papel de agentes de mundialização cultural e 
social, e a função de motores de globalização econômica (tecnológica, 
produtiva, financeira e comercial). (...) Transformações em três processos: de 
globalização -tecnológica, econômica e comercial- dos modos de produzir; de 
mundialização -social, de estilos, usos e costumes- dos modos de viver; e de 
planetarização -político-institucional, militar e de gestão- dos modos de 
dominar. [grifos do autor](DREIFUSS, 1997, p. 168-169).      



 

 26

Mas, ao mesmo tempo em que os termos são situados, é preciso se desvencilhar do 

reduto do mercado, do comércio ou da economia, cada um de modo isolado, para falar sobre a 

performance do glocal e da glocalização. Ou, por outro lado, é recomendável não esquecer 

que termos adotados pelo setor econômico têm forte conexão com a cultura de determinado 

lugar já que “vivemos em um mundo que reconhece, cada vez mais, a fusão cotidiana do 

econômico com o cultural” (ROBERTSON, 1999). Robertson enxerga quatro linhas gerais 

que interligam o mundo da compressão oferecida pela globalização: as sociedades, os 

indivíduos, o sistema internacional e a humanidade. Essas são formas de estruturação das 

sociedades e não poderiam excluir, ou deixar de influenciar, as localidades. Formas que 

incorporam “idéias e práticas de outras sociedades” num esquema fractal de hibridização 

multilocal e multifacetado – glocalizado. 

Porém, em tempos de transnacionalização das economias o termo glocal se expande a 

partir da sociedade japonesa e fatalmente é estendido a outros países, outras culturas e 

contextos. Culturas, técnicas e produção já não se restringem a um território geográfico, como 

reflete Alain Herscovici, na Revista Brasileira de Comunicação. 

Na era da transnacionalização das economias, das culturas e das técnicas, e em 
função dessas três dimensões, o local é um subsistema dependente: pode 
desenvolver suas especificidades enquanto estas forem compatíveis com o 
sistema mundial. Paradoxalmente, a própria dinâmica do sistema mundial 
ligado a este processo de globalização, torna necessária a preservação do local, 
do ponto de vista econômico ou antropológico, um nível mínimo de 
diversidade, ou de diferenciação, é necessário para a manutenção da dinâmica 
do sistema. O local representa um espaço privilegiado no que diz respeito a 
essa diversidade. (HERSCOVICI, 1996, p. 60) 

Observa-se que a própria idéia da necessidade de manutenção das localidades passa a 

ser difundida globalmente e se torna também um mecanismo comum às sociedades, uma 

atitude compartilhada pela maioria dos territórios mundiais. O local não se opõe à 

globalização, ou seja, ao universal, mas, ao contrário, constitui um momento necessário de um 

mesmo movimento. 

Há que se observar profundamente o quanto essa manutenção das localidades está 

atrelada a interesses da própria indústria cultural, que replica de maneira indeterminada 

fenômenos que tendam à crítica média dos espectadores globais.   

A reflexão acerca do local e sua relação com as mundializações vai além das 

manifestações culturais de povoados em lugares isolados do globo terrestre. Antes, porém, 
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está disseminada em todos os setores como, por exemplo, o capitalismo na economia. 

Segundo o autor, a partir do século XVIII, o capitalismo constitui uma economia-mundo cujo 

centro foi, inicialmente, Londres. Pode-se afirmar que o sistema de produção de bens 

econômicos se expande atrelado com as sociedades, envolvendo também suas redes culturais.  

Local e global vão determinar a natureza das conexões dessas redes culturais e, em 

função do sistema econômico, evidenciar as diferenças inerentes às localidades tanto no setor 

da própria economia como também em outros aspectos referentes a cada sociedade: a cultura 

e a socialização dos seus habitantes, por exemplo. Aspecto que encontra total ressonância na 

sociedade brasileira. 

Somos um país naturalmente aberto ao “outro”, receptivo ao extremo a todas 
as diferenças e novidades. (...) sensíveis à série de mecanismos de citação, 
colagem, transformação, paródia, metamorfose, transformações de que são 
passíveis os textos da(s) cultura(s), principalmente a brasileira. (BALOGH, 
2002, p. 80) 

Naturalmente alcançamos questionamentos nos quais o local pode propor certos 

produtos e inseri-los no sistema mundial a partir de uma estratégia que utiliza o “exotismo” 

como principal canal de informação de modelo da localidade. Ou ainda que o local pode 

rentabilizar suas produções no mercado interno e, em seguida, enfrentar a concorrência nos 

mercados externos. E em um movimento contrário, o local ainda pode reapropriar-se de certos 

elementos da cultura mundial. Herscovici (1996) chega a afirmar que na medida em que o 

local não consegue estabelecer estes tipos de conexões, ele se distancia da cultura mundial e 

perde, progressivamente, sua dimensão universal. 

Essas conclusões permitem alguns desdobramentos: permaneceriam locais atividades 

resultantes de influências vindas de qualquer parte do mundo? A característica local, que 

receba essa denominação, seja no campo econômico ou cultural, não estaria no fato de sua 

constituição em si mesma ser elaborada com base em recursos próprios? Soluções no modo de 

produzir construídas pelos habitantes de uma localidade partindo de elementos disponíveis ao 

seu redor, ou elementos estilísticos aplicados à vida cultural espelhados (na) e repetidos para a 

comunidade, determinariam a distância ou isolamento de certo grupo de um agir global? 

Interrogações que mostram que o diálogo das iniciativas locais com as intervenções globais é 

cada vez mais intenso e disseminado entre as culturas. Conforme mostra Robertson (2000) 

que a globalização, desde seu entendimento como compressão do mundo como um todo, 

envolve a conexão de localidades. 
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Há que se analisar, contudo, as novas rupturas internas e externas que a inserção do 

local no mundial pode provocar, tendo em vista que a natureza particular dos produtos 

culturais implica uma modalidade de “desgeograficalização” dos meios culturais (BRASIL in 

MORAES, 1997 p. 260). O autor destaca a necessidade do reconhecimento que o 

denominador cultural não é um corpo transnacionalizado, desterritorializado, que tem a 

cabeça em um lugar, os braços em outro, o substrato da enunciação não será apátrido e 

qualquer proposta teórica que faça uso do conceito de globalização deverá ser compreendida 

como uma resposta mercadológica. O mercado é determinante do uso da linguagem local 

posta em prática para alcançar objetivos globais. Daí que caso o discurso local deixe de 

atender essas expectativas de mercado, será preterido em função de uma mensagem se não 

oposta, pelo menos alternativa.   

Uma das características da cultura contemporânea é precisamente a 
fragmentação, a transitoriedade e a multiplicidade de imagens, que se recusam 
a cristalizar-se numa forma cultural estável. Portanto, a indústria da 
propaganda e da cultura recorrem a estratégias modernas e pós-modernas bem 
como a temas e a uma iconografia de cunho tradicional, moderno e pós-
moderno. Valores que mobilizam uma grande variedade de apelos ideológicos 
tradicionais e contemporâneos. (KELLNER, 2001, p. 327) 

O que se convencionou chamar de rupturas ou “novas rupturas” pode ser o caminho 

mais apropriado como recurso para tentar compreender o movimento de trocas de 

informações entre as localidades e o global, que, como resultado do trânsito das informações, 

produz um híbrido, as glocalidades. Já não se encerra o tema com a definição de que o local 

caracterizaria a atividade em qualquer setor -social, econômico, cultural- isolada, ou antes, 

originada, desenvolvida e aplicada a uma só área geográfica. O local ganha outra dimensão 

quando passa a dialogar com outras localidades e se insere na teia global. No caso do Brasil, a 

publicidade atua há algum tempo utilizando uma linguagem de compreensão mundial para 

comunicar produtos, instituições e serviços ao redor do mundo. É uma das linhas de ruptura 

da atualidade que demonstra a existência de um campo localizado em uma via alternativa 

àquela que situa e limita a atuação de um dado setor na qualidade de local ou global. Assim 

como a publicidade, outro setor, a tecnologia, também parte para uma produção voltada ao 

atendimento de um típico consumidor descentralizado. Programas, aparelhos e sistemas são 

construídos de forma que mais consumidores e em mais diferentes lugares sejam atraídos para 

adquirir e sejam capazes de operá-los intuitivamente. É mais um contexto em que a produção 

não está baseada em recursos de uma localidade e nem nasce para atender demandas 

exclusivas de uma mesma localidade. 
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A tecnologia em si mesma, como a ciência da qual decorre, é um produto de 
comunidades transnacionais, melhor simbolizando interdependência do que a 
independência. O próprio McMundo, tão dependente das tecnologias globais 
de comunicações, ensina-nos esta lição. (...) McMundo: unido pela 
comunicação, pela informação, pelo entretenimento e pelo comércio. 
(BARBER, 2003, p. 28)  

Coexistem tanto (1) as iniciativas locais, originadas e voltadas para grupos específicos, 

como (2) empreendimentos que nascem descolados de qualquer nacionalidade e devem ser 

direcionados às sociedades mundiais indistintamente. Há ainda a relação de (3) elementos de 

origem local para atendimento às demandas globais e (4) criações mundializadas voltadas 

para uma localidade. Quatro vias que demonstram o movimento das universalidades e 

particularidades que sempre moveram a história das sociedades, e vêm ganhando cada vez 

mas espaço nas realizações de cada uma delas. Como mostra Laurencin a seguir, é necessário 

um terreno preparado para que todas as atividades relativas a esses caminhos se concretizem. 

Trata-se do achatamento do apego local em favor de uma flexibilidade e abertura às 

produções desterritorializadas.      

A globalização somente é, com efeito, realmente possível, quando existe uma 
grande mobilidade internacional dos fatores de produção. (...) tal mobilidade 
exige, todavia, certas condições e especialmente, uma condição geral de 
liberalização, ou seja, a ausência de barreiras aos fluxos de troca e às 
implantações das empresas (norma, mercado público, formalidade 
alfandegária etc) entre os países. Nos setores bem regulamentados, como as 
telecomunicações ou os produtos financeiros, essa liberalização procede 
freqüentemente de uma desregulamentação dos mercados nacionais, seguida 
de uma nova regulamentação à escala supranacional. (LAURENCIN, 1998, p. 
37) 

Além da mobilidade internacional dos fatores de produção e das facilidades oferecidas 

para a implantação das empresas, destacadas pelo autor, a condição de abertura do público à 

mensagem dessas instituições também é fator fundamental para que exista permanência nos 

lugares em que se instalam. Logo, para garantir o mecanismos da globalização é necessária a 

participação dos cidadãos das localidades, neste caso conquistados por meio da mensagem 

publicitária.   

Já de acordo com Naomi Klein (2004), embora a eficácia das campanhas baseadas na 

marca possa ter relação imediata com nossas próprias vidas ‘marcadas’, há outro fator que 

contribui para seu apelo comercial. A militância anticorporação desfruta os benefícios 

inestimáveis de se apropriar do moderno e do famoso. As marcas que têm sido cultivadas nos 

cérebros por intermédio das campanhas de imagem mais sofisticadas e sido alçadas a altos 



 

 30

patamares de avaliações monetárias por meio de patrocínio a eventos culturais, por exemplo, 

“são perpetuamente banhados em um fulgor – o ‘loglo’, o local/global, para usar um termo do 

escritor de ficção científica Neal Stevenson”.  

Loglo, dentro do contexto deste trabalho, pode ser entendido como mais uma variação 

para um termo que abarca a relação global-local. Na definição de Stevenson, loglo é a 

denominação dada aos inúmeros anúncios brilhantes e coloridos vistos ao longo de uma 

autopista. Na acepção de Klein, como veremos a seguir, o loglo surge para ofuscar a visão de 

possíveis críticos ao sistema arrasador executado por algumas marcas na sua forma de atuar 

no mercado e na maneira de promover os valores intangíveis de uma corporação. A autora 

exemplifica essa idéia falando sobre reuniões de militantes ao redor do mundo em que os 

membros consomem produtos de marcas massivas, como tênis Nike e fast food McDonald’s e 

ainda assim mantêm discurso contrário às organizações que os produzem. Ela credita essa 

adesão à estratégia de comunicação, cada vez mais elaborada com base nos recursos culturais 

locais.         

Naomi Klein (2004) cita previsão feitas por Tocqueville no final do século XIX 

quando este se referiu à produção de marcas imersas em referências locais difundidas 

mundialmente e construídas com alto volume de investimento financeiro. São criações 

fantásticas que têm o poder de nos fazer ‘lamentar o mundo da realidade’. E Klein continua 

afirmando que nenhuma realidade veio a parecer mais comparativamente lamentável do que 

as pessoas sofrendo com a pobreza e a opressão em lugares distantes.  

Assim, no final dos anos 70, quando o loglo se tornou mais fulgurante, o 
ativismo da justiça social esmoreceu; suas formas pesarosamente invendáveis 
não tinham mais muito apelo para os jovens vigorosos ou para a mídia 
obcecada com a estética vistosa e vazia. Mas hoje, com tantos militantes 
anticorporação adotando a estética e o humor do culture jamming e a atitude 
irreverente de resgatar as ruas, isso está começando a mudar. De sua nova 
posição vantajosa ‘como sanguessugas’, os detratores das marcas estão se 
beneficiando do loglo de uma forma imprevista. O loglo é tão brilhante que os 
militantes são capazes de desfrutar sua luz, mesmo quando estão atacando 
uma marca. (KLEIN, 2004 p. 377) 

Ou seja, a autora vem mostrar que o mesmo povo que oferece subsídio criativo às 

corporações definitivamente não faz parte do público dessas instituições e continua sendo 

objeto de culto até pelos mais fortes ativistas defensores de um mundo sem marcas. O 

universo corporativo entendeu que não venceria o mercado competitivo espelhando em sua 

comunicação e construção de marca os próprios membros da sociedade que fazem parte do 
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seu objetivo de conquista. Era preciso mais: criar com base glocal, produzir valor, exibir e 

difundir um loglo. De acordo com Barber (2003), a identidade de mercado é apenas uma 

fração da identidade total de uma pessoa, que também engloba dimensões étnicas e nacionais 

que podem ser rivais e mesmo antagônicas à identidade de mercado. Para o autor, o 

consumidor que gosta de preços baixos pode, como funcionário de uma indústria têxtil, ser 

hostil à exportação de postos de trabalho que possibilitam o preço baixo. O fabricante que tem 

lucros desrespeitando as leis ambientais pode lamentar, como cidadão, os danos que negócios 

como o seu causam ao meio ambiente e, como cidadão, apoiar leis ambientais prejudiciais ao 

seu negócio. São sutilezas do mundo capitalista que resultam em iniciativas particulares, não 

alinhadas com interesses da pessoa enquanto protagonista desse sistema de geração de bens e 

riquezas.    

Maia (1999) afirma que nos contextos práticos de nossas vidas cotidianas, múltiplas 

relações entre o local e o global se interpenetram, decorrentes tanto da globalização da 

economia e da crise política do Estado Nação como da proliferação crescente da mídia 

eletrônica e da diminuição das redes de comunicação participativa. Para ela, a identidade de 

uma pessoa ou grupo emerge não da luta de um local, mas em função de um processo 

complexo, no qual todos os locais podem influenciar uns aos outros simultaneamente. Assim, 

“a visão de identidade multi-localizada, dividida em lealdades múltiplas reconfigura o tema”. 

(MAIA, 1999). Desta forma, é criada uma teia que, por seu intermédio, cidadãos de diferentes 

localidades se identificam e refletem mutuamente. 

Como ferramenta dessa interconexão de identidades, surge espaço para a atuação da 

publicidade. Mas não somente. Ou pelo menos, não de maneira isolada. A publicidade é um 

dos motores da economia enquanto elemento propulsor do consumo da produção industrial. 

Outros setores também entram no ciclo social local-global-glocal-loglo para construção das 

identidades. Contribuem para a reconfiguração do tema, a multi-localização referida pela 

autora, a política, a economia, a cultura. E, como resultado natural desse processo, vão se 

sobressair as localidades com maior poder econômico. Cada vez mais as particularidades 

serão cultuadas como exóticas, como referências para a ilustração de discursos persuasivos do 

mundo publicitário. Portanto, aponta-se não para a extinção das sociedades dominantes por 

seu poder e atacadas pelos militantes por um mundo igual. Tampouco seria o fim das culturas 

“menores” economicamente. Passam a existir momentos de supervalorização do local e as 

identidades adaptadas “pelo entendimento mesmo dos atores, e que não existem externa e 
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independentemente desses entendimentos”. (Taylor, 1994; Habermas, 1994; Calhoun, 1994, 

apud MAIA, 1999, p. 15) 

As facilidades de conexões entre as fronteiras mostram que a globalização insere todas 

essas identidades numa situação nova. “As diferentes identidades não vão acabar, mas elas 

vão se exprimir dentro deste novo contexto. Em alguns momentos serão expressões 

complementares, em outros serão expressões conflitivas” (FÍGARO, 2000, p. 71). Conforme 

defendido anteriormente, irão se sobressair localidades que disponibilizam de recursos para se 

colocar à frente das demais.  

Todos os exemplos apresentados até aqui mostram uma preocupação voltada para o 

entendimento do mundo. Não um entendimento imediato e sem conflitos, com características 

de território unificado e particularizado ao mesmo tempo. Como define Edgar Morin, a seguir: 

O mundo atual não se pode conceber como um sistema organizado, racional. É 
um caos, é uma vertigem em movimento. É muito difícil de entender o que se 
passa. (...) Esta dificuldade de entender o mundo é uma coisa muito 
angustiante porque quanto mais estamos nesta possessão do mundo sobre nós 
menos somos capazes de entendê-lo e de atuar. Ademais, devemos dizer que o 
mundo se encontra cada vez mais uno e cada vez mais particularizado, 
digamos cortado em pedaços. Uno no sentido de que cada parte do mundo faz 
parte cada vez mais do mundo em sua globalidade. E que o mundo em sua 
globalidade encontra-se dentro de cada parte. (MORIN, 2001, p. 46) 

 Pode-se afirmar que existe um livre trânsito de informações e conceitos que inserem 

uma localidade longínqua no global, mas em contrapartida, as partes levam consigo também 

algo desse global. Já não se pode separar claramente o mundo de cada uma das 

particularidades que o compõem.    

Dênis de Moraes (1997) complementa essas informações quando afirma que a grande 

mídia ocupa um lugar central e decisivo entre as forças que compõem o bloco hegemônico na 

sociedade capitalista mundial, constituído pelo Estado (cuja configuração inclui os estamentos 

operativos, as burocracias governamentais e os organismos militares) e por megacorporações 

financeiras e industriais. O autor discute ainda que no contexto da economia globalizada e de 

cultura mundializada, as tecnologias propiciam ao campo da comunicação um dinamismo sem 

precedentes. As camadas de audiência passam a ter acesso a um estoque inimaginável de 

dados e imagens, de opções de entretenimento e simulacros. Dentro dessa construção, são 

disponibilizados signos sociais que assumem significação mundial: marcas de produtos e 
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referências culturais afirmam-se perante os consumidores construindo uma “memória coletiva 

partilhada por pessoas dispersas nos rincões geográficos” (MORAES, 1997, p. 20). 

 Essa memória coletiva não se enraíza mais em tradições nacionais, regionais ou locais, 

mas é traçada e é reconhecível em estilos de vida universais. A tensão do campo se configura 

também porque junto com símbolos desterritorializados se agregam grupos sociais de 

diferentes hemisférios, continentes, países, etnias, raças, crenças e idiomas. Trata-se de um 

terreno propício à atuação dos conglomerados midiáticos, equipados com ferramentas 

tecnológicas que permitem colagens e interconexões de bens e espaços mundializados. 

Conglomerados que passam a atender as corporações estratégicas globais para compatibilizar 

produtos de aceitação indiferenciada com outros que visam à segmentação, à diversidade 

mercadológica e a peculiaridades locais.  

Uma mundialização do consumo e uma globalização estratégica, mas o 
produto é diferenciado -poderíamos dizer que ele é ‘local’ ou ‘regionalizado’- 
por meio do uso e da aplicação de ‘tecnologias flexíveis’, que implicam em (e 
se sustentam por) unidades descentralizadas de produção coordenadas 
estrategicamente. (DREIFUSS, 1996 apud MORAES, 1997, p. 34) 

A estratégia das unidades de produção é coordenada para que seja evidenciada essa 

valorização do local, porém baseada em tecnologias emergentes criadas para atender 

interesses cada vez mais gerais, globais. 

Os dois principais pilares dessa nova situação mundial são o dinheiro e a informação 

(SANTOS, 2001). Milton Santos completa que dentro de cada país, sobretudo entre os mais 

pobres, informação e dinheiro mundializados acabam por se impor como algo autônomo face 

à sociedade e, mesmo, à economia, tornando-se um elemento fundamental da produção e ao 

mesmo tempo das relações entre países e dentro de cada nação. Para a maior parte da 

humanidade, o processo de globalização acaba tendo, direta ou indiretamente, influência 

sobre todos os aspectos da existência: a vida econômica, a vida cultural, as relações 

interpessoais e a própria subjetividade. Ele não se verifica de modo homogêneo, tanto em 

extensão quanto em profundidade, e o próprio fato de que seja criador de escassez é um dos 

motivos da impossibilidade de homogeneização. 

O próprio processo de globalização apresenta essa característica paradoxal de, ao 

mesmo tempo em que é agente da planificação, traz consigo o seu contrário, que é a evidência 

das particularidades. 
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Acompanhando ou como ponte para que as trocas intercontinentais sejam 

concretizadas, não se pode desconsiderar a revolução digital como fator ativo das trocas de 

informação. 

A cultura midiática propicia a circulação mais fluida e as articulações mais 
complexas dos níveis, gêneros e formas de cultura, produzindo o cruzamento 
de suas identidades. Inseparável do crescimento acelerado das tecnologias 
comunicacionais, a cultura midiática é responsável pela ampliação dos 
mercados culturais e pela expansão e criação de novos hábitos de consumo de 
cultura. Inseparável também da transnacionalização da cultura e aliada à nova 
ordem econômica e social das sociedades pós-industriais globalizadas, a 
dinâmica cultural midiática é peça chave para se compreender os 
deslocamentos e contradições, os desenhos móveis da heterogeneidade 
pluritemporal e espacial que caracteriza as culturas pós-modernas. 
(SANTAELLA, 2002, p. 54).          

É sob o prisma das implicações da hibridização local-global que este trabalho deve ser 

percebido, dentro de uma contextualização que envolve novas elaborações de discurso do 

capital e os públicos não mais somente receptores, mas também fonte de informação para 

elaboração dessa mensagem. “Lifestyles are branded and brands stand in for lifestyles which 

take the place of character of the kind that once was the marker of identity”. (BARBER, 

2007, p. 169)4. Ou seja, o próprio estilo de vida do público será utilizado para ilustrar 

campanhas direcionadas a esse público, definindo e categorizando a sua identidade. Um 

público que está baseado em uma localidade e, conforme observado por Dreifuss, é através da 

conjunção de estados, megalópoles e corporações que as sócio-economias avançadas se 

tornam plataformas estratégicas nacionais de projeção e potencialização econômica de um 

outro fenômeno: a globalização. 

A publicidade é o elemento que dará suporte ao processo de globalização que “se 

apóia em grande parte na economia e no conhecimento, e ambos podem ser definidos como 

virtuais” (VILCHES, 1997, p. 94) e se materializam por meio dos processos de comunicação 

utilizados para transmitir informações para o público em geral. Ainda segundo Vilches, o 

consumo de bens imateriais, o lazer, os meios de comunicação, a formação etc., fazem da 

sociedade uma rede de intercâmbios de signos e de informações. No caso em questão neste 

trabalho, os mercados financeiros baseiam sua racionalidade na informação sobre operações 

de mercados externos e na informação sobre a situação política, cultural e social dos países. 

“As sedes das finanças mundiais operam e se expandem através da informatização das redes e 

                                                
4 “Estilos de vida estão marcados e são marcas no padrão de vida, que tomarão o lugar do caráter da espécie, 
uma vez que determinam sua identidade”. 
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das tecnologias do conhecimento em suportes virtuais” (VILCHES, 1997, p. 94). Ou seja, as 

operações financeiras dominadas por uma corporação mundial têm nas redes virtuais, dentre 

elas o próprio suporte televisivo, o sustentáculo para criação e disseminação da imagem que 

pretende construir sobre si mesma perante os cidadãos de uma localidade. Conforme frisado 

por Moraes (2000), está configurado um cenário em que os complexos industriais 

administram empreendimentos paralelos ou convergentes, ao mesmo tempo em que as 

sinergias evitam orçamentos sobrepostos e concatenam suas atividades. Os portfólios podem 

até ser diversos, mas as corporações seguem variantes comuns para globalizar os bens 

culturais: confluência tecnológica e internacionalização de mercados. A concentração de 

capital nessas superestruturas intercambia-se com o contraditório movimento de 

deslocalização operacional, em face da exigência de extrair rentabilidade no maior número 

possível de bases consumidoras.  

Cabe aos pólos de enunciação e difusão harmonizar os elementos 
aparentemente desconexos no sistema cultural global. As unidades locais e 
regionais subordinam-se à lógica estratégica dos boards corporativos, com 
autonomia para articular as proposições mercadológicas e especificidades 
socioculturais. (MORAES, 2000, p. 17) 

Em entrevista citada por Moraes, James Oates, presidente da Leo Burnett -uma das 

maiores agências de publicidade do mundo, sediada em Chicago e detentora das contas de 

clientes como Walt Disney, Procter & Gamble, Mercedes-Benz e McDonald’s- afirma que 

cada vez mais as estratégias ficarão centralizadas e será possível criar mais a partir de um só 

escritório, deixando a compra da mídia e ações como promoção para serem desenvolvidas 

localmente. Oates reforça que os escritórios regionais continuarão responsáveis pela linha 

básica das marcas. 

As práticas destacadas por James Oates e protagonizadas pela maior parte das grandes 

agências de atuação mundial ainda permanecem em vigor em algumas partes do mundo, mas 

novas formas de atuação começam a chamar atenção das corporações de comunicação. Ainda 

estão vigentes modelos de administração de contas centralizadas em um país e distribuídas 

para todos os continentes, contudo esses modelos começam a enfrentar novos desafios no que 

tange ao atendimento das necessidades mesmo de comunicação de públicos diferenciados ao 

redor do globo. No capítulo seguinte, veremos como os conflitos decorrentes da atuação 

centrada começam a despontar e as alternativas que surgem para contornar ou evitar deslizes 

mundiais decorrentes desse modelo de atuação mundial.       
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Capítulo 2  

 

A crise do modelo de criação e suas consequências  

 

Grandes corporações demonstram pouco interesse em exibir a sua origem, ou difundir 

sua nacionalidade na comunicação ou ainda adotar uma chamada cultura local no seu modelo 

de trabalho. Ao contrário, até assumem-se como instituições com matrizes em algum lugar do 

mundo, mas com posicionamento internacional padronizado de prestação de serviços, 

valendo-se de uma comunicação local para conquistar e manter clientes. Uma comunicação 

que pode diferir na prática de um país para outro, todavia, vem embasada em um conceito 

amplo como pano de fundo para aplicação indistinta. Nesta pesquisa foram percebidos dados 

reveladores da inexistência de distinção na forma de atuação das corporações, ainda que em 

toda a comunicação seja enfatizado o apreço pela familiaridade com as particularidades de 

cada mercado em que estão presentes, ou mais do que isso, o trabalho de comunicação das 

instituições atende a uma demanda estabelecida pela estratégia mundial que independe do país 

no qual essa comunicação seja veiculada. Como afirma Barber (2007, p. 170), a questão deve 

ser muito mais focada na proteção da marca: “Brand identities need not be consistent in every 

detail across international frontiers as long as the brand relationship is preserved”5. 

Já não está em evidência qualquer relação do sujeito com o seu lugar. O que se destaca 

é o mecanismo de preservação das marcas produzidas e comercializadas ao redor do mundo. 

Elas vêm de lugar algum e partem para todos os lugares, tendo a publicidade como âncora, 

veículo que vai dar sustentação à distribuição mundial de produtos.     

Não há atividade mais globalizadora do que o comércio, ideologia menos 
interessada em nações do que o capitalismo, nem desafio às fronteiras mais 
audacioso do que o mercado. Em muitos sentidos, nas questões globais as 
grandes corporações são hoje em dia mais importantes do que as nações. Nós 
as chamamos de multinacionais, mas, mais precisamente, são transnacionais 
ou pós-nacionais ou, até mesmo, antinacionais, pois elas renegam a própria 
idéia de nação ou qualquer outra divisão territorial que as limite de alguma 
forma. Seus clientes não são cidadãos de uma determinada nação ou membros 

                                                
5 “A identidade da marca não precisa ser coerente em todos os pormenores nas fronteiras internacionais, 
enquanto a relação com a marca é preservada.” 
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de um determinado clã: pertencem todos à tribo universal de consumidores 
definida por necessidades e desejos que se tornam evidentes, se não pela 
natureza, então pelo expediente da propaganda. (BARBER, 2003, p. 55) 

O foco na marca em si denota que a estratégia de comunicação vem atrelada à 

maturação do mercado. Um mercado maduro é a condição para que haja tendência de criação 

de consistência e impacto, fatores que favorecem a administração quando se tem uma única 

identidade mundial. É também uma abordagem mais eficiente, uma vez que a mesma 

estratégia pode ser usada em todas as partes do mundo. Essa unicidade traz implícita uma 

simplificação de iniciativas desde o próprio processo criativo, passando pelo desenvolvimento 

e aplicação de grandes campanhas nos mais diferentes mercados e alcançando até a 

possibilidade de administração padronizada de crises de identidade que possam surgir. O 

maior objetivo do profissional de comunicação em uma campanha mundial passa a ser a 

construção de uma imagem que faça diferença no coração do consumidor, muito mais do que 

simplesmente a oferta de um bem ou serviço. Para a construção das mensagens, estão em 

destaque os “processos mentais na ocorrência da criatividade (envolvimento da esfera afetiva, 

do pensamento lógico; pensamento intuitivo; vontade; julgamento; decisão), evidenciando a 

abrangência do processo mental gerador da criação significativa” (YOSHIURA, 2002, p. 

241), uma vez que as imagens da cultura da mídia são importantes tanto pelo modo como são 

construídas e tratadas formalmente quanto pelos significados e valores que transmitem 

(KELLNER, 2001). 

Os valores são traçados com base em pesquisas aplicadas para mapeamento minucioso 

do público ao qual se destinam as mensagens. A comercialização de produtos e serviços, 

impulsionada pela publicidade, atende principalmente ao lucro dos investidores 

proporcionado pela venda resultante de um comportamento emotivo suscitado no público, 

recorrendo-se às suas referências culturais para construção da mensagem publicitária.       

Trata-se da aplicação dos mecanismos de criação voltados para a conquista da lealdade 

do mercado que virá favorecer o lucro dos investidores. Como diz Barber (2007, p. 193),  

“trademarks once identified with generic goods and services, brands in their lovemark 
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incarnation displace product generics with purloined emotional generics to put them to work 

on behalf of brand loyalty and shareholder profitability”6.  

Dentro do contexto da cultura da mídia e o triunfo do espetáculo, Douglas Kellner 

explica que a publicidade é um dos motores do novo sistema social. “A sociedade espetacular 

espalha seus bens principalmente através de mecanismos culturais de lazer e consumo, 

serviços e entretenimento, governados pelos ditames da publicidade e de uma cultura 

mercantilizada” (KELLNER, 2006, p. 123). Pelo aspecto do consumo e do lucro, Dowbor 

(2000) acrescenta que a publicidade deixa de ter uma dimensão dominantemente informativa. 

Torna-se um elemento de valorização cultural, de reconstrução de identidade para uma 

sociedade de identidade cada vez mais perdida. O elemento cultural deixa de ser 

superestrutural e torna-se o processo central de reprodução econômica, o locus privilegiado 

de geração de lucro.     

Com vistas a um lucro maior relacionado às empresas de comunicação, é cada vez 

mais comum entre os grandes atores mundiais, dos mais diversos setores, a adoção de 

campanhas únicas para difusão da publicidade. Um risco, porém. Porque é justamente 

buscando mitigar erros e custos que todo um esforço de mídia pode não obter ressonância 

entre o público ao qual se destina uma mensagem. Ao mesmo tempo em que as iniciativas 

conjuntas se multiplicam, também começam a aumentar as críticas a esse agir estandardizado. 

Proprietários de agências começam a sofrer pressão de clientes transnacionais pela presença 

de unidades ou representações da agência em mercados emergentes. Urge a conquista de 

novos espaços por meio de estudos de mercado e identificação das melhores oportunidades 

para onde estão se destinando grandes somas de capital que partem de mercados tradicionais. 

Para o caso de não ser possível a instalação completa de uma unidade da agência em países 

emergentes como Brasil, China, Índia, grandes empresas realizam acordos operacionais com 

agências de menor porte, mas que possam oferecer proximidade com o mercado de interesse 

dos clientes. A concepção de campanhas internacionais passa a ser compartilhada com 

mercados menores, dando margem à inserção de novos e diversificados valores à publicidade, 

agora menos pela visão de criadores situados nos grandes centros e mais com participação 

local. 

                                                
6 “Uma vez identificadas com características genéricas -bens e serviços- as marcas, em sua encarnação voltada 
ao coração do consumidor, descartam os aspectos genéricos roubando-lhes a carga emocional para colocá-los a 
serviço da fidelidade à marca e à rentabilidade dos acionistas.” 
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Segundo Sampaio (2002), há uma tensão entre a atuação das empresas de 

comunicação e os mercados locais. As multinacionais tentam impor marcas globais com um 

único posicionamento e com campanhas mundiais. Na prática, acabam fazendo muitas 

adaptações e, mesmo assim, a estratégia falha em boa parte dos mercados onde concorrentes 

com outras abordagens são mais bem sucedidos. Por outro lado, alguns nacionalistas tentam 

impor barreiras à livre circulação de idéias, conceitos estéticos, expressões de linguagem e 

produtos da cultura de massa, na ânsia de preservar suas identidades próprias e resistir à onda 

da globalização. E, no entanto, todos falham já que cada pedaço do mundo tem a sua própria 

dinâmica e tanto pode aceitar como rejeitar as influências externas; tanto pode adotá-las em 

sua essência e modificar sua forma, como ficar com a forma e alterar a essência. “A atividade 

publicitária tem sido a porta-bandeira desse movimento simultâneo de homogeneidade e 

diversificação do mundo, criando um interessante impacto paradoxal.” (SAMPAIO, 2002, p. 

15).              

Os maiores pensadores do mundo publicitário começam a inserir discussões dessa 

natureza nos seus encontros ao redor do mundo. Na edição 2007 do Festival de Cannes7, na 

França, por exemplo, foi realizado um seminário que analisou campanhas com resultados 

infelizes em suas abordagens globais, afetando outras culturas, e discutiu caminhos para evitar 

estes problemas. Foram apresentados modelos de resultados contrários aos planejamentos 

executados em diversas partes do mundo. Uma campanha da escandinava Electrolux 

veiculada nos Estados Unidos usando o verbo “suck” para promover aspiradores de pó; uma 

ação internacional da Bacardi, “The way it should B”, cuja sonoridade da letra B isolada, na 

Rússia, significa “prostituta”; um carro para o mercado latino chamado Pinto; e marcas como 

“Cock Flavoured”, “Colpis”, “My Fannie”, “Jussi Pussi” e “Homo Soap”, foram alguns dos 

exemplos exibidos no seminário “Global Marketing Disasters - What they look like, why they 

happen and how to avoid”, conduzido pela TextAppeal, empresa da Inglaterra especializada 

em adaptar e analisar campanhas mundiais em âmbito cultural, social e político. Em outro 

estudo, Al Ries (2000) afirma que toda marca (não interessa onde seja engarrafada, mantida, 

manufaturada, ou produzida) precisa ser de algum lugar. Ele também exemplifica desastres de 

traduções literais de campanhas: “Desperte com a geração Pepsi”, em chinês fica “A Pepsi 

ressuscita seus ancestrais”.   

                                                
7 Avila, Alisson. Como evitar “micos” globais de marketing. 
http://www.meioemensagem.com.br/cannes2007/noticia_interna.jsp?IDconteudo=93412, acesso 24/06/2007. 
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A TextAppeal, atuante nas áreas cultural, social e política, invariavelmente incorpora 

também o setor econômico ao seu escopo e se candidata à obtenção do controle dos principais 

pilares motores de uma sociedade. A existência mesmo de um empreendimento 

exclusivamente focado aos ajustes necessários de uma mensagem para diferentes mercados já 

demonstra a preocupação do setor em reverter quadros de desvio e desperdício do discurso 

publicitário. E da verba dos clientes. De acordo com Vilches (1997), a atual situação da 

globalização está caracterizada pela destruição do serviço público, pela concentração às vezes 

abusiva das mídias e das empresas, o lucro como único fator de decisão no mundo da 

comunicação e a influência crescente do poder econômico sobre o poder político. “Em todos 

os países a cultura, a educação, a política e a comunicação passaram a fazer parte da 

mundialização e da globalização”. (VILCHES in MORAES, 1997, p. 108). A comunicação e, 

particularmente, o caso aqui em estudo a publicidade, é a força motora que impulsiona a 

difusão de produtos, o consumo e campanhas institucionais transportando referências culturais 

e produzindo sentido para as populações mais diversas.  

Benjamin Barber (2007) traz à tona alguns exemplos de produtos e marcas cujas 

características sofreram algum tipo de alteração de acordo com o país em que seriam 

comercializados, principalmente buscando se dissociar do mercado americano. Mecca-Cola, 

por exemplo, é uma reformulação para a Coca-Cola proposta por executivos muçulmanos 

franceses que foi sucesso de vendas na França, no norte da África e em outras localidades. 

Outro caso se refere à rede de fast food Burger King, que se tornou Beurger King, 

incorporando a expressão idiomática “Beur” à marca. O termo é usado como referência à 

segunda geração de imigrantes do mundo árabe do norte africano. A marca americana de 

ketchup Heinz tenta vender seu produto no Reino Unido como uma marca britânica. A Nestlé, 

marca suíça que no passado usou slogan como “a marca que a América confia”, hoje busca 

distância dos Estados Unidos. McDonald’s também tem procurado fazer alterações na 

decoração, nos sabores dos alimentos e na estrutura de preços de acordo com o país em que se 

instala. Não sem antes ter sofrido fortes ataques de “inimigos da América”. Na França, o 

personagem Ronald McDonald foi substituído pela figura do Asterix e o restaurante ainda 

oferece vinho e sanduíches de queijo. Os franceses exploram orgulhosamente o slogan 

“McDonald’s, born in the United States, made in France”, como se os ajustes à cultura local 

francesa suplantassem a idéia de colonização pela corporação estrangeira. Na Índia, o 

McDonald’s serve sanduíche à base de cordeiro e para a Coréia do Sul é feito um produto 

com repolho fermentado. 



 

 41

O McDonald’s experimentou, em meados dos anos 1990, uma ação da agência Leo 

Burnett, responsável pela conta em seis países da Europa (Grã-Bretanha, Bélgica, Espanha, 

Suécia, Suíça e Noruega). “Uma iniciativa pan-regional para atingir mais consistência, 

identificando uma identidade de marca que unificasse e orientasse todas as iniciativas de 

comunicação” (AAKER, 2000). Nos Estados Unidos foi realizado projeto independente para 

definir a identidade fundamental do McDonald’s U. S., nome da empresa americana. As filiais 

da agência em cada um dos países desenvolveram a propaganda de maneira independente, 

porém orientadas pela mesma identidade e essência. O resultado foi uma propaganda que 

reforçava a imagem do McDonald’s como lugar saudável, familiar e divertido. Embora os 

anúncios fossem diferentes de país para país, eles podiam ser exibidos em qualquer lugar. 

Com base em entrevistas com 35 empresas mundiais nos Estados Unidos, Europa e 

Japão, Aaker resume indicações para empresas que aspiram à liderança global de marca, nas 

ações de: estimular o compartilhamento de idéias e melhores práticas em diferentes países, 

apoiar um processo comum de planejamento global de marca, conferir responsabilidade 

gerencial às marcas de modo a criar sinergia entre países e combater preconceitos locais e 

executar programas brilhantes na construção de marcas. 

Utilizando essas ferramentas, os gerentes nacionais devem desenvolver 
estratégias capazes de criar a marca mais forte possível. A meta é reduzir ao 
mínimo possível o número de programas de marca; o resultado final pode ser 
uma marca global, mas pode ser também constituído de diversas marcas 
regionais. (...) Deve-se reconhecer que a criação de uma marca global não é 
sempre desejável. O objetivo primeiro deve ser a liderança global de marca e 
não marcas globais. Apesar da elegância de criar marcas globais e do fato de 
que isso torna o gerenciamento muito mais fácil, uma empresa não deve se 
orientar arbitrariamente nessa direção se para isso tiver que sacrificar a força 
de marca. (AAKER, 2000, p. 344).             

Antes de pulverizar a ação de comunicação na criação e administração de vários 

registros de marcas, as empresas devem focar as ações em uma só marca. Depois de vigorada 

esta iniciativa, é que o autor indica uma atuação mais abrangente. Grandes marcas se 

constroem com grande esforço concentrado, tendo a publicidade papel de destaque no 

planejamento. É o discurso empregado na comunicação um dos fatores que vão determinar 

quão bem sucedidas as marcas serão.      

Pela visão de Ferrés (1998, p. 233), as contradições lógicas são constantes na 

propaganda. Produtores de mensagens apelam à personalidade quando o que está sendo 

promovido é o conformismo, ou apelam à liberdade, quando o que se pretende é limitá-la. 
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Mas as contradições não são percebidas como tais porque se está deslumbrado pelo fascínio 

que o anúncio e o produto exercem. Mudanças, ajustes e adaptações atendem a uma 

necessidade da marca e do mercado, o que não quer dizer que o desejo do consumidor esteja 

contemplado nessas alterações. “In the new world of brand identity, values are transvalued 

through trivialization. Inauthenticity becomes a kind of simulated authenticity. Faux 

sentiments are commercially contrived emotions” (BARBER, 2007, p. 189)8. É também um 

processo de fragilidade a utilização de referência local para difundir produtos globais. O olhar 

do público deve ser foco de pesquisas anteriores ao lançamento de grandes campanhas para 

sondagem de aceitação do produto comunicativo concomitantemente àquele que se pretende 

comunicar. Dowbor (2000) adere ao coro relativo à falsidade dos meios de comunicação 

quando adotam temas locais para destacar produtos ou serviços nas mensagens.  

O marketing, aproveitando os recursos cada vez mais sofisticados oferecidos 
pela revolução em tecnologia e telecomunicações, apropria-se arbitrariamente 
de um conjunto de símbolos de uma dada comunidade, ligando-os de uma 
maneira artificial e falsa às suas mercadorias. Ao fazê-lo, desenvolve formas 
de comunicação que induzem à ilusão da realização destes valores. 
(DOWBOR, 2000, p. 237).                    

Vimos casos evidentes de tentativas de desfazer vínculos de produtos do mercado 

americano, mas que podem ser extensivos a quaisquer nacionalidades que venham a ser 

associadas a produtos comercializados no mundo. Pouco interessa ao produtor ou à indústria 

relacionar o produto a um local específico. O que dará lugar a uma discussão acerca das 

iniciativas econômicas e suas relações com a cultura dos lugares em que serão 

comercializadas. 

Cada vez mais o mundo econômico se dissocia de qualquer localidade. As instituições 

financeiras, particularmente, estão interessadas nas relações comerciais independentemente do 

que possa vir a ter trânsito no setor cultural. Entre essas instituições e outras corporações 

locais, ou entre as pessoas da localidade. Para o caso aqui considerado, pode-se evidenciar a 

relação do mundo latino com outros lugares, especificamente, a Europa.     

Com relação ao aspecto da latinidade associada com a mundialização, Williams 

Gonçalves (2004, p. 239) realça a ligação do setor econômico com a dimensão cultural, 

evidenciando a tensão entre as culturas. 

                                                
8 “No novo mundo da marca, os valores são reconfigurados através da banalização. Inautenticidade torna-se uma 
espécie de autenticidade simulada. Falsos sentimentos são comercialmente camuflados em emoções.” 



 

 43

Não podemos desprezar, de forma alguma, a dimensão cultural do processo de 
integração econômica. Podemos dizer que a integração econômica, quer se 
queira ou não, conduz ao envolvimento cultural. E já que é para ser assim, que 
seja com aquelas culturas com as quais temos afinidades, com as quais 
podemos interagir e enriquecer-nos.     

A própria citação do autor se mostra contraditória, uma vez que ele afirma que a 

cultura onde uma corporação se instala deve oferecer-lhe algum benefício, na forma de 

interação vantajosa e enriquecimento. A via de mão dupla que se instala é baseada no retorno 

que uma dada comunidade vai oferecer à empresa, além dos possíveis consumidores que 

possam ser conquistados.     

A preocupação com as afinidades entre as culturas também pode ser refletida nas 

construções de mensagens publicitárias. O presidente da TextAppeal, Elliot Polak, destaca 

que “desastres locais são desastres globais hoje em dia no campo das marcas. É impossível 

segurar a informação e ela chegará a alguém que se sentirá ofendido por ela, se este for o 

caso”. Ele cita novas e antigas campanhas de Coca-Cola, Nike e Toyota para demonstrar a 

realidade da sua afirmação. Na primeira, uma produção para a França só mostrava comida e 

maquiagens norte-americanas; para a marca esportiva, um film-animé tipicamente japonês 

produzido para o mercado de basquete ridicularizava samurais e personagens de quadrinhos; e 

uma campanha da Toyota, com Brad Pitt, veiculou as peças com o ator (sem nenhum traço 

nipônico) no mercado oriental obtendo, logicamente, baixa receptividade.  

Também no Festival de Cannes, Ian Ewart, diretor de marketing da Barclays Wealth 

Management, considera que, no âmbito pessoal ou comercial, é comum não pensar no outro 

lado. “É por isso que as agências podem ser eventualmente criticadas por fazerem a 

propaganda dos seus sonhos, não dos sonhos dos consumidores”. Chris Mendola, da 180 

Amsterdam, alerta que, quando agências ou anunciantes começam a acreditar demais na sua 

própria “mitologia”, as coisas podem começar a dar errado por conta da auto-referência. Para 

ele, “propaganda só pode ser global por fatores emocionais, sentimentos humanos universais”.  

Mainardo de Nardis, presidente global do Aegis Group Media, diz que a grande 

questão que gera debates como este é o fato de muitos anunciantes não serem o que eles 

realmente são em termos de posicionamento. Completa ainda que um bom insight não tem a 

ver necessariamente com o status quo de todo o planeta. “Não pensemos que a globalização 

acabou com as diferenças porque este não é um bom discurso”, afirmou durante participação 

no Festival de Cannes. As diferenças permanecerão por muito tempo, mesmo depois de 
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estabelecida uma base de consumo padronizada. A planificação se dá na forma de consumir 

muito mais do que na maneira de realizar qualquer trabalho, no jeito local de pensar e reagir 

às mais diversas situações. 

No encontro em Cannes foi apontada como uma das saídas para reorganizar o discurso 

publicitário a adesão à proposta da ACT -Advertisers Community Together- que discute ações 

de apoio a causas ambientais e sociais. Percebe-se que, da mesma forma que grandes 

corporações passam a se voltar para preocupações como meio ambiente e responsabilidade 

social, também as agências e os produtores de comunicação publicitária reforçam esse 

pensamento. Para observadores tanto de anúncios e anunciantes como também de agências, 

resta investigar se, de fato, trata-se de um discurso ou está mesmo consolidado um 

posicionamento de mercado que dará orientação às ações futuras no setor. 

Da perspectiva da criação humana, a cultura pode ser a base produtiva e, conforme 

reflexão de Santaella (2002, p. 50), está apoiada em quatro pilares. 

O ponto de vista fundamental para se compreender a dinâmica cultural é o 
produtivo, a cultura vista como um tipo muito especial de produção humana. 
Esse aspecto se divide em quatro níveis indissociavelmente conectados: (a) o 
nível da produção em si; (b) o da conservação dos produtos culturais, ligado à 
memória; (c) o da circulação e difusão, ligado à distribuição e comunicação 
dos produtos culturais; (d) o da recepção desses produtos, isto é, como são 
percebidos, absorvidos, consumidos pelo receptor. 

Cada um dos pilares tem como referência maior o próprio público para o qual se 

destinam as mensagens. Um público que pode não ter plena consciência de que é a fonte de 

inspiração e, ao mesmo tempo, “esponja” que absorve o resultado das criações. Passa, 

formando um círculo virtuoso, a responder dentro do mesmo esquema do que é mostrado nas 

mensagens, fornecendo mais material de referência para os meios de comunicação produtores 

de sentido. Como define Penn (2002), o que será mais importante para o analista não é o 

idiossincrático, mas as associações e os mitos culturalmente partilhados que os leitores 

empregam. Kellner (2001) e Ferrés (1998) acrescentam a entrada participativa das pessoas na 

publicidade como fator determinante da utilização cada vez mais frequente desse recurso. 

Como o retorno bem sucedido proporcionado pelo espelho que se tornam as campanhas. 

“Sabendo que nada atrai mais as pessoas do que elas mesmas, a publicidade não vende outra 

coisa a não ser projeções do próprio sujeito”, (FERRÉS, 1998, p. 203). “Produtores de 

televisão acreditam que o público se diverte mais com histórias, com narrativas que 

contenham personagens, argumentos, convenções e mensagens familiares e reconhecíveis, e 
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com gêneros bem conhecidos”, (KELLNER, 2001, p. 301). Loizos (2002) assinala ainda que 

variações perceptuais complicam toda explicação objetivista, como se a mensagem fosse um 

registro sem ambiguidade. A informação pode estar no anúncio, mas nem todos estão 

preparados para percebê-la em sua plenitude.   

O desenvolvimento das comunicações apresenta-se como sucessivo ao período 

industrial. Após forte direcionamento aos produtos, a humanidade se volta para o conteúdo e, 

consequentemente, o fator local ganha destaque para atender às necessidades de transmissão 

de mensagens, facilitando a comercialização desses artigos produzidos. O que dará lugar a 

uma interdependência entre produtores e público receptor em todos os lugares do mundo, 

mais do que com o objeto anunciado. Já não se observa como movimento isolado, mas como 

ação global. É neste ponto que conglomerados de comunicação entram em cena para dar 

suporte às atividades de difusão de mensagens, por ter estofo para atuar em diversas partes do 

mundo, mesmo que recorrendo a associações com empresas locais de comunicação, nos já 

referidos acordos operacionais.  

A globalização significa que as atividades industriais e econômicas se 
desenvolvem em escala global e não regional. A organização, a planificação e 
a coordenação das atividades da indústria e da economia não podem ser 
pensadas a não ser em termos globais. (...) Se atentarmos para as 
características da globalização em relação à informação e à comunicação, 
observaremos, em primeiro lugar, que a emergência dos conglomerados 
internacionais de multimídia é chave para a difusão da informação. Em 
segundo lugar, que as novas tecnologias da informação (...) têm um impacto 
social de efeitos até agora impossíveis de prognosticar em toda a sua 
magnitude. Em terceiro lugar, que dentro do sistema global existe um fluxo 
assimétrico de produtos de comunicação, e que nos encontramos diante de um 
provável futuro desequilíbrio nos acessos às redes globais de comunicação. 
(VILCHES, 1997, p. 79-80). 

Na mesma proporção em que existam públicos para repercussão de mensagens, elas 

serão produzidas para sensibilizá-los e, ainda que calcadas em falsos sentimentos, tomarão de 

empréstimo particularidades nas quais esses públicos se enxergam. Não sem esclarecimento 

dos públicos totalmente. É menos arriscado que os produtores de sentido da mensagem 

publicitária contem mais com a percepção das pessoas em relação ao que veem, do que com a 

ingenuidade de quem se deslumbra por reconhecer-se em cena. A planificação observada na 

industrialização dos produtos e nas diretrizes gerais de comunicação visando a sua 

comercialização é menos empregada nas peças diretamente relacionadas com o público final. 

O mercado publicitário aposta nas possibilidades oferecidas pelas especificidades e 

particularidades que a globalização do varejo já discerne e incorpora na sua visão e operação, 
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como observado por Dreifuss. “Mundialização e globalização significam, também, rejeição da 

padronização e afirmação da diversificação e diversidade mercadológica planetária” 

(DREIFUSS, 1997, p. 231).  

No IV Congresso Brasileiro de Publicidade9 realizado pelo setor, em 2008, foi criada 

uma comissão temática denominada A Realidade dos Mercados Regionais que teve objetivo 

de discutir temas relacionados à atuação em forma de consórcio de agências, à contratação de 

empresas locais de comunicação para atendimento de mercados específicos, maior 

profissionalização dessas agências, atuação do mercado em parceria com escolas de 

comunicação, dentre outros tópicos. A preocupação de registrar e sistematizar o trabalho 

regionalizado demonstra o crescimento do setor, despertando interesse dos órgãos de 

autorregulamentação e assegurando a diversidade de geração de resultados na produção.          

Kellner (2001, p. 330) destaca a ausência de padrões estanques na produção da 

comunicação. 

Ao invés de serem planas, unidimensionais e desprovidas de codificações 
ideológicas, a propaganda e outras imagens da cultura da mídia são 
multidimensionais, polissêmicas e ideologicamente codificadas, abertas a 
várias leituras, capazes de expressar a mercadorização da cultura e as 
tentativas do capital de colonizar a totalidade da vida, desde o desejo até a sua 
satisfação.       

É por essa via que o segmento publicitário capta elementos significativos de uma dada 

população, codifica a mensagem de modo a construir associações com esse público e devolve 

produtos de comunicação para um consumo semelhante àquele do objeto anunciado.   

Moraes (2000) aponta para a relação entre os objetos e os eventos por eles 

proporcionados, desembocando no destaque dado à diferença para a construção de mensagens 

e, consequentemente, de sentido.  

A primeira grande seleção no interior da multiplicidade de objetos e eventos 
do mundo é feita na operação mais básica de todas, que é o recorte de uma 
diferença. Feito isso, está aberto o caminho para traduzir a pura e simples 
diferença em signos, e passar a operar com sentidos. (MORAES, 2000, p. 25).    

                                                
9 Tese geral do Congresso e documentos relativos às Comissões Temáticas disponíveis no endereço 
www.congressodepublicidade.com.br. Acesso em 15 de agosto de 2008.  
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Já essa diferença se multiplica e em pouco tempo se torna massiva resultando em um 

ciclo de identificação da diferença, processamento e padronização, que dá lugar a uma nova 

busca de recursos para composição de novas mensagens.   

A construção de sentido vem atrelada a uma marca. Na maioria das vezes, marcas 

fortes têm interesses além fronteiras e têm poder para se expandir mundo afora. De acordo 

com Barber (2003), as marcas registradas vendem uma experiência, e a experiência se 

transforma no atributo que define um lugar, uma alimentação ou peça de vestuário. A 

metáfora do objeto adquirido se sobrepõe à realidade desse mesmo objeto. 

Se as marcas mais poderosas surgiram entre 1840 e 1890, criadas por artistas, 

intelectuais, poetas, escritores, músicos, escultores arquitetos e artesãos; hoje elas contam com 

um verdadeiro exército de administradores, publicitários e profissionais de marketing 

especializados na criação e manutenção de sucessos mundiais (PETIT, 2003). Mas não foi 

sempre assim. 

Grandes marcas, poderosíssimas até hoje – algumas líderes de mercado como 
Nestlé, Mercedes-Benz, Ford, Fiat, Renault, Pirelli, Citroën, Michelin, 
Olivetti, Kodak, Nívea, etc. – surgiram sob a inspiração da vontade criativa 
dos donos, que decidiam desde o desenho até a compra da máquina, do tijolo. 
Em muitos casos, foram industriais e artistas ao mesmo tempo. (PETIT, 2003, 
p. 22) 

          Francesc Petit ainda argumenta que a marca só existe atrelada a um produto mais forte 

do que ela ou que grandes marcas só têm tanta fama porque são investidas centenas de 

milhões de dólares nelas. Porém, além do investimento e dos produtos, uma marca carrega 

outros bens associados.   

No caso de marcas de circulação mundial, os bens estão atrelados ao produto em si, à 

demonstração de poder daqueles que o consomem e, em uma esfera mais subjetiva, ao 

consumo do sentido construído para comunicação das marcas.   

Segundo Lula Vieira (2003), a maioria dos motivos que explicam a construção de uma 

forte imagem de marca não são palpáveis. Isto é, a maioria das emoções que relacionam uma 

pessoa com as marcas não estão ligadas a experiências reais com as suas performances. As 

pessoas amam as marcas mais do que amam o desempenho dos produtos ou serviços que elas 

desempenham. Faz parte do trabalho da publicidade despertar o sentimento positivo dos 

consumidores em relação às marcas.  
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Pyr Marcondes (2003) acrescenta a essa discussão algumas considerações elementares 

de que marca é um símbolo identificador que distingue um produto ou companhia de seus 

concorrentes. Normalmente as marcas são registradas (trademarks) junto às autoridades 

regulatórias e, portanto, passam a não poder mais ser livremente utilizadas por outros. Nesta 

sequência, Marcondes faz um apanhado sobre o conceito de marca e algumas implicações 

decorrentes desses conceitos, na visão de profissionais de marketing com atuação mundial: 

David Ogilvy define marca como a soma intangível dos atributos de um produto como nome, 

embalagem, preço, história, reputação e a forma como esses elementos são anunciados. Para 

Ogilvy, a definição de marca não poderia estar dissociada dos aspectos citados. 

São informações básicas sobre o cerne do conceito de marca, daquilo que está 

implícito à sua existência e de onde se parte para a abstração. É no nível da abstração de uma 

marca que se constrói a associação dela com os sentimentos de uma população, comunicadora 

ou não do produto que a marca representa.  

James Gregory é consultor de marcas norte-americano, autor do livro Leveraging the 

Corporate Brand e, com base em observações de mercado, não acredita na importância da 

publicidade como agregadora de valores para as marcas. Para ele, marca não é uma coisa, um 

produto, uma companhia ou uma organização. Marcas não existem no mundo físico, são 

construções mentais. Marcas podem ser mais definidas como a soma total das experiências 

humanas, percepções e sentimentos sobre algo em particular, seja um produto ou uma 

organização. Marcas existem no âmbito da consciência, seja dos indivíduos seja de um 

público. A isso, Pyr Marcondes acrescenta que “marcas existem no âmbito da inconsciência 

também” (MARCONDES, 2003, p. 21). Nenhuma dessas barreiras de existência da marca 

teria sido ultrapassada sem a construção das mensagens e idéias relativas à marca. Para se 

dedicar inteiramente à marca, proprietários e comunicadores precisaram superar o nível do 

produto concreto, mas não o abandonando, porque a marca precisa estar referenciada àquilo 

que ela representa.   

O autor de Emotional Branding, Daryl Travis, diz que produtos são feitos em fábricas, 

mas uma marca é feita na cabeça e no coração das pessoas. Produtos são distribuídos pelas 

fábricas aos milhares, mas marcas são compradas uma de cada vez. E são vendidas através de 

sentimentos. Porque o consumidor não segue a lógica dos homens de marketing, segue as suas 

próprias. Marketing não é sobre vendas. É sobre criar relacionamento com consumidores, que 

cultivam preferências emocionais pelas marcas. 
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Laurence Vincent, autor de Legendary Brands, no qual investiga e conceitua o 

fenômeno de adoração das marcas modernas, acredita que estamos diante de um ritual 

tribalista, fundado nos preceitos do sagrado. Assim como as sociedades de todos os tempos 

adotam preceitos sagrados, religiosos e políticos, o consumidor contemporâneo mantém com 

suas marcas de preferência uma relação de crença também muito especial, que vai além da 

simples fidelidade. 

Os rituais aos quais se entregam os consumidores estariam divididos como 
todos os rituais que se conhecem: em mundanos e sagrados. Fazer a barba com 
um aparelho Gillette é um ritual mundano. Ter uma Harley-Davidson e se 
reunir com outros proprietários dessa lenda sobre rodas é um ritual sagrado. 
(VINCENT apud MARCONDES, 2003, p. 54) 

O consumo já não se encerra na aquisição do produto e utilização prática para 

atendimento de necessidades objetivas. Para conquistar o coração das pessoas, há que se 

inserir o produto, conceito e promessas em um contexto maior de socialização dos benefícios 

com outros consumidores, outros membros da mesma “seita”.    

Naomi Klein critica a ocupação onipresente das marcas, que estão em todos os lugares 

das nossas vidas. A autora defende que a busca por uma marca deve ser uma escolha do 

consumidor: “se vamos a um shopping center, estamos ali para sermos seduzidos pelas 

marcas, ali é o seu reino, seu templo. Ali devem ser cultuadas e consumidas”. A autora 

defende que quando as marcas vão aos espaços públicos e comunitários, tudo se inverte e o 

que deveria ser natural, uma cultura do consumo, passa a ser invasivo. 

Rafael Sampaio (2002) distingue duas maneiras da marca ser percebida: pelo 

consumidor e pela empresa. 

Para o consumidor a marca é a síntese da experiência de valor vivida pelos 
consumidores em relação a cada um dos inúmeros produtos, serviços, 
empresas, instituições ou, mesmo, pessoas com as quais eles se relacionam. 
(...) Para as organizações a marca é a síntese do valor de franquia de mercado 
de seus produtos e serviços, bem como das empresas e instituições em si e, 
mesmo, de pessoas que atuam como “produtos”. [destaques do autor] 
(SAMPAIO, 2002, p. XVII).      

São caminhos diferentes de percepção, mas que vão se fundir no local final de 

manifestação da marca: a pessoa. É na cabeça de cada indivíduo que a marca se torna 

realidade. É aí que a grande abstração elaborada pela comunicação se concretiza. O que torna 
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cada vez mais difícil o prognóstico relativo ao valor material de uma marca para o público, 

para o proprietário e para o mercado.     

A Brand Finance, consultoria de marcas inglesa, faz um levantamento periódico com 

base nos balanços publicados das 500 maiores companhias do mundo. A lógica é retirar tudo 

que está lançado nos balanços como patrimônio tangível e comparar o que sobrou com o valor 

de mercado, o valor que as empresas têm nas bolsas de valores. Na maior parte dos casos, 

mais de sessenta por cento do valor das companhias é composto pelo intangível, algo que não 

está nos móveis, investimentos, máquinas ou em lugar físico algum das empresas. O que leva 

a Brand Finance a concluir que marca é tudo relativo a uma companhia, o tangível e o 

intangível, o consciente e o inconsciente. A marca é isolada do patrimônio concreto para 

efeito de mensuração do seu valor. Porém, ao traçar uma estimativa para a marca, a 

consultoria conclui que essa marca estende suas raízes a todos os setores da companhia.   

As consequências dos efeitos das marcas entre o público foram sondadas em uma 

pesquisa mundial com 1,5 mil pessoas de diferentes etnias, religiões, com idades entre 20 e 40 

anos, de várias classes sociais, realizada em 40 países, pela Research International Observer, 

empresa de pesquisa norte-americana. O estudo mostrou que os entrevistados fiéis a 

determinadas marcas se recusam a acreditar na divulgação de fatos negativos em relação a 

elas. Em contrapartida, eles se transformam em soldados defensores das qualidades dessas 

marcas. 

É necessário que as qualidades das marcas continuem atendendo aos anseios desse 

público para que seja continuada a conquista de novos adeptos e mantidos os ganhos 

alcançados no setor material e no subjetivo.  

De acordo com Pyr Marcondes, o fenômeno das marcas globais iniciou-se nas 

primeiras décadas do século XX e não parou mais. Marcas produzidas em países longínquos 

despertaram paixões fronteira afora, reproduzindo outro fenômeno, este do mundo das 

relações humanas, em que as pessoas se apaixonam sem levar em conta os limites das línguas 

e das culturas. Por isso, as marcas demandam um cuidado extraordinário. “Marcas precisam 

ser cultivadas e amadas para poder ter vida longa e garantir sucesso a seus fabricantes e 

resultados desejados pelos investidores” (MARCONDES, 2003, p. 97). 
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Gerir marcas representa hoje gerir um significativo volume de oportunidades, que 

podem promover redução de custos, incremento de rentabilidade e fidelização de 

consumidores. Aí se estabelecem sólidas e reais possibilidades de diferenciação e garantia de 

resultados.              

No caso do Banco HSBC, em que são oferecidos produtos financeiros semelhantes 

para o mundo inteiro, a estratégia de comunicação segue a regra geral “The world’s local 

bank”, mas a comunicação final vai ser calcada em referências para produção de sentido 

extraídas de cada um dos países de veiculação; no caso do Brasil, com as particularidades 

apresentadas no capítulo seguinte.           
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Capítulo 3 

 

HSBC - The world's local bank 

 

3.1 Bamerindus – HSBC: além da mudança de placa sinalizadora 

 

Fazer frente à concorrência mundial impõe, finalmente, à 
empresa construir uma identidade e uma coerência a longo 
prazo, suplantando a alternativa entre a esclerose de um perfil 
estreitamente nacional e a precariedade de uma situação 
apátrida. Vencer essa alternativa é convir que uma dimensão 
essencial dessa identidade reside na aquisição de uma 
cidadania internacional, apoiada em raízes de uma cidadania 
nacional. (LAURENCIN, 1998, p. 65) 

 

Quando a economia mundial estava em crise, em 1929, Avelino Andrade Vieira 

liderou um grupo de amigos para criar um pequeno estabelecimento bancário no norte do 

Paraná: o Banco Popular e Agrícola. Em 1944, o BPA foi incorporado ao Banco Comercial do 

Paraná. Em 1951, o fundador assumiu o controle do Banco Meridional da Produção e mudou 

sua razão social para Banco Mercantil e Industrial do Paraná. Era o começo da criação do 

Bamerindus. Fundado em 1953, o Bamerindus chegou a ser um dos maiores bancos privados 

do país, ocupando a quarta colocação quando da sua aquisição pelo HSBC, em 1997. Um 

banco comercial com mais de mil agências no Brasil e no exterior, possuía mais de 30 mil 

funcionários, gerando lucro líquido de mais de R$ 100 milhões (FEBRABAN, 2005). 

Pelo aspecto da comunicação institucional, o Banco foi popularizado por meio de 

campanhas como a que explorava a expressão “Esse Bamerindus...” e, principalmente, pela 

série de programas retratando o universo empreendedor da iniciativa privada denominada 

“Gente que faz”. Apoiou campanhas publicitárias institucionais como a Reconstrução do 

Palácio Avenida, em Curitiba; Projeto Pró-Memória Farroupilha, Projeto Pró-Memória 

Gaúcha, no setor cultural; e, no setor produtivo, Planta Brasil (1985), Credite no Brasil 
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(1989), Vendor Bamerindus (1990), Acredite em Você (1991), Credicruzado Bamerindus 

(1991), Financiamento de Telefones Urbanos (1991), Credicomércio Bamerindus (1991), 

Campanha Cash Export (1992), Financiamentos de Telefones Rurais (1992), Nota 

Promissória Rural (1992).  

Enquanto a comunicação institucional do banco se voltava para o tom do liberalismo 

econômico, a própria saúde financeira da instituição era explorada pela disseminação de 

rumores negativos, o que gerou falta de confiança, estimulando a fuga de investidores e 

correntistas. De acordo com depoimento do ex-senador e proprietário do Bamerindus, José 

Eduardo de Andrade Vieira, em outubro de 2005, à subcomissão formada pelo Senado para 

tratar das liquidações de bancos, o Banco Central não demonstrou interesse em desfazer os 

boatos surgidos, “tornando real um problema que antes não existia” (VIEIRA, 2005). Ainda 

de acordo com Andrade Vieira, as autoridades monetárias da época deixaram de investir R$ 

400 milhões, em 1996, para manter o Bamerindus em operação líquida e saudável e, em 

contrapartida, criaram operações gastando mais de R$ 7 bilhões para dar vazão à solução de 

vendê-lo ao HSBC. 

As intervenções do Banco Central em instituições financeiras foram frequentes nos 

anos 1990. Em 1994, o BC interveio nos dois maiores bancos estaduais da época, o Banespa e 

o Banerj. Enquanto o banco de São Paulo precisava de cerca de R$ 6 bilhões em seu caixa e 

só tinha R$ 4,2 bilhões, problemas financeiros também foram encontrados no banco estadual 

do Rio de Janeiro. As duas instituições foram administradas por um interventor até serem 

vendidas ao Santander e ao Itaú, respectivamente (FEBRABAN, 2004). O temor de uma onda 

de quebradeira de instituições financeiras mal administradas levou o governo federal a lançar, 

em 1995, um programa amplo de socorro a bancos, o Proer. O Programa de Reestruturação do 

Sistema Financeiro -Proer- visava a promover o saneamento das instituições com recursos 

públicos e vendê-las para outros bancos, a maior parte estrangeiros. O equilíbrio das contas 

seria feito a partir da injeção de recursos do Banco Central. Teve início uma série de 

intervenções que começou pelos bancos Econômico e Mercantil de Pernambuco, em agosto 

daquele ano. Na sequência, vieram outras instituições de porte, como os bancos Nacional e 

Bamerindus. 

O Proer, no entanto, estava longe de ser uma iniciativa conciliadora naquele momento. 

Vozes se levantaram contra a ajuda financeira ao Bamerindus, particularmente. Como a do 
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senador Osmar Dias, do Paraná, titular da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado 

Federal.  

Não dá para ignorar que, antes dos bancos, quebraram seus depositantes. E a 
estes, não há Proer e nem pressa do governo para, da noite para o dia, 
encontrar uma solução através de uma ‘Engenharia Econômica’. [...] E, não 
sejamos hipócritas, o Bamerindus não pertence ao povo do Paraná e sim ao 
Senador José Eduardo Andrade Vieira. Se o povo não teve direitos sobre os 
lucros do banco, não tem a obrigação de agora pagar os seus prejuízos. (DIAS, 
1995) 

O jornal catarinense A Notícia publicava que no dia 26 de março de 1997, quarta-feira, 

o Banco Central decretara intervenção no Banco Bamerindus S/A e nas empresas Fundação 

Bamerindus de Assistência Social, Bamerindus Participações & Empreendimentos e Bastec 

Tecnologia e Serviços Ltda, todas controladas pelo então senador, pelo PTB do Paraná, e ex-

ministro da Agricultura José Eduardo Andrade Vieira. Na ocasião, o presidente do Banco 

Central Gustavo Loyola, informava que o governo desembolsaria R$ 5,7 bilhões em 

empréstimos públicos no acordo. O banco reabriria as portas na segunda-feira seguinte, já 

incorporando o nome do novo sócio Hong Kong and Shangai Bank Corporation (HSBC), 

tonando-se HSBC-Bamerindus. Os depósitos dos clientes até R$ 20 mil estariam garantidos 

pelo Fundo Garantidor de Crédito e o montante acima desse valor ficaria sob responsabilidade 

do novo banco. 

Tal qual anunciado, o Bamerindus reabriu na data prevista “sem grandes mudanças na 

sua rotina”, como asseguraram seus novos dirigentes. A entrada do HSBC, que adquiriu a 

chamada “parte boa do banco” num investimento de US$ 1 bilhão, agitou o mercado. Em 

entrevista concedida ao citado jornal A Notícia, em março de 1997, o presidente do Bradesco 

Lázaro Brandão afirma que “não imaginava que o HSBC viria com a predisposição de se 

tornar o maior do Brasil” (BRANDÃO, 1997), a avaliação do presidente era de que os outros 

bancos teriam que ser mais velozes e eficientes no atendimento aos seus clientes para fazer 

frente ao HSBC. 

Para enfrentar a concorrência internacional e robusta de uma instituição financeira de 

grande porte, os bancos locais deveriam apelar para valores universais neste campo 

econômico -rapidez e eficácia- que, em última instância, não os diferenciam 

significativamente dos outros. 
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Como o HSBC entrou no Brasil? Pela porta fechada do Bamerindus. Para calcular o 

valor que o banco inglês desembolsaria pelo brasileiro começa-se pelo “patrimônio líquido, 

ou seja, a diferença entre o ativo e o passivo”, analisava Gustavo Franco, em artigo publicado 

na Folha de S. Paulo (FRANCO, 1997). Franco destaca um segundo elemento importante no 

valor de um banco chamado na linguagem econômica good will, um bem associado à marca 

ou aos elementos intangíveis ligados ao "fundo de comércio" da instituição. Um terceiro 

elemento é o valor do fluxo futuro de lucros e prejuízos. O panorama do Bamerindus, ainda 

segundo Gustavo Franco, era desenhado por um patrimônio líquido negativo superior a R$ 1,5 

bilhão, com prejuízos médios mensais superiores a R$ 80 milhões. O good will tinha certo 

valor, o banco possuía ainda 3,5 milhões de correntistas e 23 mil empregados. Com base 

nesses números, Franco era categórico e afirmava ainda que “as consequências de uma 

liquidação seriam desastrosas”. 

Entra em cena a operação Proer montada para salvar essa situação. 

O Bamerindus entra em intervenção e o interventor, na forma da lei, no 
resguardo da economia popular, vende um conjunto de ativos e de passivos do 
banco, em valor idêntico, a uma outra instituição, o HSBC. Dentre esses 
passivos transferidos estão todas as obrigações com o público (depósitos, 
aplicações etc.) e dentre os ativos estão as instalações e as agências, de tal 
sorte que, na manhã seguinte, nada acontece com os clientes do banco senão a 
troca da placa (FRANCO, 1997). 

Uma troca de placas. Dessa forma constataria o cliente do banco, bem como os 

brasileiros de um modo geral, que uma nova força econômica passava a fazer parte do cenário 

financeiro do Brasil a partir daquele episódio. Nenhuma ação seria responsável por 

estabelecer diferenças no modo de trabalho entre as duas instituições. Da mesma maneira que 

o Bamerindus, o HSBC continuaria oferecendo os mesmos serviços para a clientela. 

Assim como uma mudança no layout das agências demonstrava que daquele dia em 

diante o Bamerindus estava sob nova direção, também aconteceria no espaço virtual do banco. 

O endereço eletrônico do Bamerindus ainda foi mantido por três anos após a aquisição. 

Atualmente traz uma página branca contendo a logomarca do HSBC, no alto, com mensagem 

direcionando o usuário para o banco que o adquiriu. “Desde 30/09/2000, os endereços 

http://www.bamerindus.com.br e http://www.hsbcbamerindus.com.br não são mais válidos. O 

acesso ao nosso site passará a ser somente através do endereço http://www.hsbc.com.br. 

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo.” No ambiente virtual, assim como já estava 

acontecendo nas agências, os clientes passaram a fazer parte de uma nova instituição. 
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Em 2002, o HSBC lançou uma campanha mundial anunciando a personalidade distinta 

do grupo e posicionando a instituição como “The world's local bank”, algo como “O banco 

local do mundo”. Um total de 30 agências da rede JW Thompson de publicidade contribuíram 

para a construção dessa campanha que inclui filmes para a televisão, anúncios impressos, 

outdoors e um hotsite. A concepção aconteceu em Dubai, nos Emirados Árabes, em encontro 

que contou com a presença de profissionais da criação da agência sediada em Curitiba. Toda a 

ação teve investimento de marketing estimado em cerca de US$ 300 milhões. A campanha 

trouxe a assinatura “The world’s local bank”, que já vinha sendo utilizada pela instituição. 

A estratégia que permeou essa criação foi a de oferecer um maior contato dos clientes 

com o Banco. Mundialmente, após apresentar um assunto, as peças da campanha mostravam 

um mapa construído com diferentes rostos acompanhado do texto “Everyone looks at the 

world from a different point of view. What’s your point of view?” (“Todos veem o mundo de 

diferentes pontos de vista. Qual é o seu?”). A campanha mundial foi lançada inicialmente em 

oito países, incluindo Reino Unido, Austrália, Cingapura e México. No Brasil, foi feita uma 

adaptação, uma regionalização da linguagem, utilizando elementos da cultura local. 

A campanha foi veiculada em televisão, meios impressos e na internet, e chegou a 82 

países e localidades que possuem agências do HSBC ao redor do mundo. O conceito foi 

desenvolvido com base em uma pesquisa aplicada entre consumidores em todos esses lugares 

detectando que, enquanto as pessoas valorizam organizações e serviços internacionais, 

questionam a padronização dessas instituições que adotam um mesmo modelo global de 

atuação. Independente de nacionalidade, os pesquisados demonstraram na sondagem que 

gostariam de ser tratados individualmente, sentindo que as companhias estão interessadas nas 

particularidades de cada local, reconhecem suas necessidades e compreendem o que faz a 

originalidade de cada comunidade. 

A principal sustentação dos anúncios procura, portanto, confirmar a filosofia 

divulgada pelo HSBC de que “o mundo é um lugar rico e diverso em que as culturas e os 

povos devem ser tratados com respeito” (HSBC, 2002). Em todo o mundo, o grupo construiu 

seus negócios localmente, com objetivo de difundir uma imagem na qual os seus clientes 

sejam testemunhas de que o serviço recebido carrega uma experiência mundial oferecida pelo 

Banco. 
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Segundo entrevista concedida a este trabalho pela gerente de marketing do Banco no 

Brasil, Adriana Pozza, as propagandas do HSBC sempre demonstrarão a importância do 

conhecimento local, explorando costumes e práticas nacionais distintas. Continuamente 

carregando a idéia de “banco local do mundo”, os anúncios querem mostrar que qualquer 

cliente HSBC pode se beneficiar dos serviços e da confiança oferecida por uma companhia 

com experiência internacional sensível aos costumes e às necessidades de sua comunidade. 

Mais do que uma aproximação real da instituição com as comunidades dos países onde 

trabalha, a comunicação é elaborada para atender uma idéia maior que permeia a forma como 

o Banco se posiciona. Trata-se de uma construção de imagem e de posicionamento de marca 

bem sucedida que pode ou não refletir nas ações cotidianas do Banco.  

Peter Stringham (HSBC, 2005), líder de marketing do HSBC para o mundo, defende 

que “esta campanha faz uma indicação clara e poderosa sobre a disposição do HSBC. 

Diferencia a marca HSBC não apenas de outras organizações financeiras, mas de outras 

marcas globais”. 

Seguindo uma tendência mundial de criação e administração de marcas, mais do que 

propriamente produtos, o HSBC tem intenção de clara de destacar a sua marca dentro do 

universo de marcas globais de grandes conglomerados de quaisquer segmentos. Por sua vez, 

cada um desses detentores de marcas globais concentra esforços na promoção de algo cada 

vez mais abstrato e descolado de produtos reais: a marca global.  

A campanha “The world's local bank” foi veiculada nos maiores impressos 

internacionais como Financial Time, Wall Street Journal Europe, The Economist, Time, 

Newsweek, Fortune, National Geographic, Forbes Global, Business Week e no Wall Street 

Journal (Ásia e Nova York), e ainda nos canais de televisão CNN, CNBC e BBC. Também 

foi transmitida nas versões online desses veículos. Do mesmo modo, os mercados-chave do 

banco ao redor do mundo também receberam peças que, mesmo baseadas em mensagem 

local, carregavam a assinatura global do HSBC, como a brasileira, por exemplo, “No Brasil e 

no mundo, HSBC”. 

O conceito de pensar globalmente e agir localmente surge no início da década 
de 1970 nos Estados Unidos. A noção de cidades intraconectadas (wired 
cities), que serve de esteio ao conceito de “nações cabeadas”, foi apresentado 
no Programa Grande Sociedade, do governo Lyndon Johnson (de 1963 a 
1969), e tinha como objetivo principal amenizar os explosivos problemas 
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sociais da nação norte-americana da época. Assim, estimular padrões para o 
desenvolvimento cultural regionalmente localizado foi a estratégia encontrada 
para trabalhar com as diferenças culturais das pequenas cidades. 
(LUSVARGHI, 2007, p. 42-43).     

O movimento de comunicação do HSBC, demonstrado com essa campanha mundial, 

reflete uma característica das grandes corporações com atuação em vários de países: não 

destacar o local de origem da empresa e estabelecer referências semelhantes para todas as 

suas ações na prestação de serviços ou na oferta de produtos. 

Nas palavras de John Naisbitt (1994), uma síntese do modo de atuação global das 

empresas: “As alianças estratégicas estão sendo criadas diariamente como parte do processo 

de transição para um mundo de mercado unificado, onde fica cada vez mais difícil distinguir a 

nacionalidade de um produto ou de uma empresa”. Afirmativa confirmada, na entrevista 

citada anteriormente, pela gerente de marketing, Adriana Pozza, quando informa que o HSBC 

é um banco de origem inglesa, mas não difunde essa nacionalidade na sua comunicação e nem 

adota uma chamada cultura inglesa no seu modelo de trabalho. Em lugar disso, assume-se 

como instituição com matriz na Inglaterra, mas com posicionamento internacional 

padronizado de prestação de serviços, valendo-se de uma comunicação local para conquistar, 

manter e fidelizar clientes. Uma comunicação que pode diferir na prática de um país para 

outro, todavia vem embasada em um conceito amplo como pano de fundo para aplicação 

indistinta. Vejamos como Naomi Klein (2004) trata dessa questão.  

O marketing da ‘diversidade’ apareceu apresentando-se como uma panacéia 
para todas as ciladas da expansão global. Em vez de criar campanhas 
publicitárias diferentes para diferentes mercados, as campanhas podiam 
vender diversidade para todos os mercados de uma só vez. A fórmula manteve 
a relação custo-benefício ‘um-tamanho-para-todos’ do velho estilo de 
imperialismo cultural cowboy, mas oferecia riscos bem menores de ofender 
sensibilidades locais. (KLEIN, 2004, p. 141) 

Ao observar detidamente cada um dos filmes lançados pelo HSBC tem-se a impressão 

de que foram feitos para “falar” com um público específico. E fala. Porém, alguns desses 

filmes não comunicam nada fora do lugar tomado como referência, por destacar casos muito 

locais. Ou seja, a peça isolada da temática principal é reconhecida somente pelo público 

daquela localidade. A campanha ganha sentido justamente por se tratar de um conjunto de 

textos locais filmados para destacar com humor as diferenças entre os estados. O ponto chave 

da brincadeira é o não entendimento total de todos os códigos abordados na construção de 

cada um dos filmes, no momento em que é exposto em outra cidade, estado ou região.     
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Assunto também abordado por José Roberto Martins (2000, p. 312): 

Virou moda apelar para a globalização na gestão e criação de marcas, 
principalmente no lançamento de novos produtos e sua comunicação. Isso é 
contraditório e até certo ponto engraçado, em especial quando observo que as 
marcas globais que chegam por aqui começam investindo em ferramentas 
locais de comunicação, adaptando ou modificando seu branding para atender 
às necessidades e posturas dos consumidores locais. 

Ainda mais para o caso aqui estudado quando o que está em evidência é a conquista de 

confiança do público para entregar os seus bens à administração alheia. 

De acordo com informações publicadas pelo próprio HSBC (2003), as linhas de 

atuação do banco estão concentradas em grupos de quatro tipos de clientes: serviços 

financeiros pessoais; operação bancária comercial; operação bancária incorporada, do 

investimento e mercados; e operação bancária confidencial. Para trabalhar nesses segmentos, 

as estratégias do banco incluem um forte trabalho de marca e de transmissão dos seus valores 

para os clientes. Dessa forma, o HSBC se propõe a fazer da sua identidade visual uma das 

principais marcas do mundo focando na experiência do cliente e associando a 

responsabilidade social à sua natureza. 

 

3.2 A instituição HSBC 

 

As empresas transnacionais e as empresas 
transnacionais de mídia têm interesses que não 

se identificam com os de qualquer país em 
particular. (BIERNATZKI, 2001, p. 54) 

 

Hong Kong and Shanghai Banking Corporation é a primeira empresa do Grupo 

HSBC, fundada em 1865 e sediada em Londres. A HSBC Holdings plc é a maior companhia 

mundial, segundo ranking Forbes 200010, realizado anualmente pela publicação americana. 

(Desde 2004, quando a pesquisa foi lançada, nenhuma companhia de fora dos Estados Unidos 

                                                
10 Meio e mensagem, 04/04/2008. Para Forbes, HSBC é a maior companhia do mundo. 
http://www.meioemensagem.com.br/novomm/br/Conteudo/index.jsp?Para_Forbes__HSBC_e_a_maior_compan
hia_do_mundo. Acesso em 05 de abril de 2008. 
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havia liderado o ranking.) É também primeiro lugar no ranking Top 500 Financial Brands11 da 

revista The Banker, tendo sua marca avaliada em U$ 35,4 bilhões. Trata-se de uma rede 

internacional com quase 150 anos de experiência, composta por aproximadamente dez mil 

escritórios e agências em 83 países e territórios na Europa, Ásia, Américas, Oceania, Oriente 

Médio e África. O Grupo HSBC emprega mais de 300 mil funcionários e atende mais de 125 

milhões de clientes. Com ações cotadas nas Bolsas de Londres, Hong Kong, Nova Iorque e 

Paris, a HSBC Holdings plc possui mais de 200 mil acionistas em cerca de 100 países e 

territórios. Administra um ativo total de US$ 1,861 bilhões e obteve lucro bruto de US$ 

22,086 bilhões (números de 2006), oferecendo aos clientes serviços como banco de varejo, 

comercial, corporativo, investimentos, banco privado, trade services, cash management, 

serviços de tesouraria e mercados de capital, seguros e previdência, empréstimos e 

financiamentos e fundos de pensão e investimento. 

De acordo com informações divulgadas pela instituição, o HSBC atua no mercado 

financeiro seguindo princípios como “excelência no atendimento a clientes, operações 

efetivas e eficazes, capital forte e excelente liquidez, austeridade na utilização dos recursos e 

políticas conservadoras de crédito” (HSBC, 2005). São linhas de atuação adotadas como 

padrão do Grupo em todo o mundo. 

O HSBC administra ainda uma rede mundial particular de transmissão de dados, 

processando cerca de 13 bilhões de transações online por ano. A rede tecnológica do banco 

apóia as ações de e-commerce com uso de Internet, serviços bancários por meio de 

microcomputadores pessoais em rede particular, TV interativa e telefones fixos e móveis, 

incluindo WAP (wireless application protocol) (HSBC, 2005). 

Desde que entrou no mercado brasileiro o banco já investiu mais de US$ 2 bilhões em 

aquisições, construindo um lucro líquido de R$ 1,24 bilhão em 2007. Maior valor desde 1997, 

quando chegou ao país. Tem como principais concorrentes estrangeiros no Brasil, o holandês 

ABN Amro e o espanhol Santander. Concorre, ainda no Brasil, com Bradesco, Itaú, Unibanco 

e o próprio Banco do Brasil. No mercado externo, o maior concorrente do HSBC é o Citibank. 

Para enfrentar tanto as forças financeiras locais quanto internacionais, o conglomerado 

continua fazendo aquisições no setor como, por exemplo, a financeira Losango e todas as 

atividades do Lloyds TSB, por aproximadamente US$ 800 milhões; a Valeu e a CrediMatone, 

                                                
11 Global 500 Financial Brands Index. Disponível em www.brandfinance.com. Acesso em 28 de março de 2008. 
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por cerca de R$ 400 milhões. As três financeiras na área de crédito ao consumidor foram 

responsáveis por US$ 72 milhões do lucro, representando vinte e três por cento do total do 

crescimento do HSBC no Brasil. 

Em entrevista ao Valor Econômico, durante uma coletiva na sede mundial do banco, o 

presidente do conselho e CEO do HSBC, Sir John Bond, demonstra o interesse da instituição 

no Brasil. “Pelos investimentos que temos realizado no Brasil, você pode deduzir quais são 

nossos planos no que diz respeito ao seu adorável país” (BOND, 2005). Na visão do grupo, o 

“adorável país” ao qual se refere o CEO tem forte demanda por serviços financeiros e precisa 

de bancos internacionais capitalizados por acreditar que “os mercados emergentes serão 

crescentemente importantes na geração de lucros bancários e que o HSBC está 

excepcionalmente bem posicionado para tirar proveito dessa situação”. China, México e Índia 

são investimentos prioritários para o grupo, além do Brasil. Interesse confirmado pelo 

investimento, em 2005, de mais de US$ 2 bilhões na China. 

Somente nos primeiros meses de 2006, o HSBC Holdings ampliou sua presença na 

América do Sul com a aquisição do italiano BNL, na Argentina, e do inglês Lloyds TSB, no 

Paraguai. O próximo passo no continente será dado em direção ao Peru, país onde ainda não 

tem presença, mas entrou com pedido de licença para abertura de um banco.  

A ousadia observada na aquisição de instituições financeiras nos mercados em 

expansão vem associada a ações em áreas como meio ambiente e responsabilidade social. 

Iniciativas que acompanham uma tendência mundial das grandes corporações, como 

concluído por Maria Eduarda Rocha. 

(...) a associação das marcas a “valores” não é nova. O que mudou foi o 
conteúdo predominante nesses “valores”, cada vez menos intrínsecos ao 
usufruto funcional e distintivo do produto. Enquanto, até os anos 1980, o 
“status” e a “tecnologia” ocupavam esse lugar, nos anos 1990 a 
“responsabilidade social” e a “qualidade de vida” tornaram-se o centro das 
estratégias narrativas mais recorrentes na publicidade brasileira de construção 
de grandes marcas, especialmente as dos setores bancário e automobilístico. 
(ROCHA, 2004, p. 63) 

A motivação principal para expansão do HSBC nos países da América do Sul, 

portanto, é claramente voltada para os interesses do Banco combinados com as iniciativas da 

concorrência. A seguir, um perfil das atividades do HSBC no Brasil e as ações de publicidade 

que servem de apoio ao seu empreendimento no país. Como veremos, a mensagem principal 
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dessa publicidade enfatiza os valores locais, se afastando de conceitos como tecnologia ou 

status. 

 

3.3 HSBC no “adorável” Brasil 

 

O Grupo HSBC iniciou suas atividades no Brasil em 1997, com a aquisição de ativos e 

passivos selecionados do Banco Bamerindus do Brasil. O HSBC Bank Brasil faz parte do 

Grupo HSBC mundial e segue também os princípios e valores da corporação, procurando 

garantir padrão internacional no tratamento dos negócios, indistintamente. Através da política 

de qualidade adotada, busca “consolidar o desenvolvimento da empresa em bases sólidas e 

seguras, atuando com foco no cliente” (HSBC, 2005). 

Como previsível neste caso, a atuação local não se dá por meio de ações 

particularizadas; por mais pulverizada que seja a atuação, o trabalho seguirá sempre as regras 

estabelecidas pelo grupo mundial.  

Sediado em Curitiba, no Paraná, o HSBC Bank Brasil possui uma carteira de mais de 

5,2 milhões de clientes pessoa física e 308.155 mil clientes pessoa jurídica. Para estar perto 

desses clientes, a empresa mantém uma das maiores redes bancárias privadas do país com 932 

agências, 459 postos de atendimento bancário, 904 postos de atendimento eletrônico e 2.000 

ambientes de auto-atendimento, com 5.926 caixas automáticos. Os clientes contam ainda com 

26 mil caixas automáticos na rede compartilhada com outros bancos no Brasil, em 564 

municípios. Além disso, existem os canais de conveniência como o Internet Banking e o 

Phone Centre do HSBC - Serviços Bancários. Atuação que rendeu ao grupo um lucro líquido 

de R$ 1,24 bilhão em 2007. Foi o maior valor desde 1997, quando chegou ao Brasil. 

Os números revelam que ao consolidar sua operação no Brasil, em momento algum a 

instituição precisou enfrentar qualquer hostilidade do mercado local. Se aconteceu a entrada, 

fixação e desenvolvimento de atuação econômica, também pode-se registrar o oferecimento 

de todas as condições favoráveis para que isso acontecesse.    
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Segundo informações institucionais, o HSBC Bank Brasil trabalha com diversidade de 

segmentos de atuação, oferecendo aos seus clientes produtos e serviços bancários como 

câmbio, financiamento, administração de recursos de terceiros, private e corporate banking. 

Somente a área de administração de recursos de terceiros controla um patrimônio acima de R$ 

34 bilhões, distribuídos em carteiras administradas, fundos abertos, fundos exclusivos, fundos 

off shore e acordos de distribuição. As coordenadas administrativas mostram que o Banco tem 

como missão “garantir a excelência na entrega de produtos e serviços financeiros, 

maximizando valor para clientes e acionistas”; a visão é “ser o melhor grupo financeiro do 

Brasil em geração de valor para clientes, acionistas e funcionários”; e os valores dizem que 

“nossa conduta deve refletir os mais altos padrões de ética; nossa comunicação deve ser clara 

e precisa; nosso gerenciamento deve ser em equipe, consistente e focado; nosso 

relacionamento com clientes e funcionários deve ser transparente e baseado na 

responsabilidade e confiança entre as partes.” (HSBC, 2005) 

Percebe-se que as informações disponíveis sobre o HSBC no Brasil exibem pouca 

diferença quando comparadas aos dados relativos à atuação do Banco mundialmente. São 

dados reveladores da inexistência de distinção na forma de atuação da corporação, ainda que 

em toda a comunicação seja enfatizado o “apreço” pela familiaridade com as particularidades 

de cada mercado em que está presente, como será abordado posteriormente. 

 

3.4 Identidade visual 

 

A logomarca do HSBC, adotada internacionalmente, é composta pelas letras "HSBC" 

mais um hexágono vermelho e branco. Este símbolo hexagonal passou a ser usado pelo Banco 

em 1983, como parte da identidade corporativa da The Hong Kong and Shanghai Banking 

Corporation. 
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A idéia para a criação do hexágono surgiu a partir da bandeira da The Hong Kong and 

Shanghai Banking Corporation que exibe um retângulo branco dividido diagonalmente para 

representar a forma de uma ampulheta vermelha. Assim como as bandeiras de várias outras 

companhias de Hong Kong no século XIX, seu design baseou-se na cruz de Santo André 

(HSBC, 2005). 

Buscando mais acesso e reconhecimento nos mercados internacionais, o HSBC 

anunciou, em novembro de 1998, a adoção de uma marca unificada. O estabelecimento 

definitivo de uma única marca global para o Grupo, em 1999, foi o maior passo para que a 

marca hexagonal se tornasse cada vez mais familiar ao redor do mundo. Desde então, as letras 

"HSBC" e o símbolo estão sendo usados em todas as empresas da corporação com objetivo de 

ampliar, através da logomarca, a percepção dos seus princípios e valores entre clientes, 

acionistas e funcionários em todos os países e territórios em que o Banco atua. Em 2002, o 

HSBC lançou uma campanha para diferenciar sua marca no mercado, ressaltando 

características como experiência internacional com conhecimento local. 

 

3.5 Posicionamento de comunicação mundial 

 

The world´s local bank é a assinatura mundial do HSBC. No Brasil esses termos foram 

adaptados para 'No Brasil e no mundo, HSBC'. Trata-se, portanto, de um conceito mundial 

que norteia a atuação comunicacional da instituição. Fora do Brasil, as campanhas, tanto na 

mídia eletrônica quanto impressa, possuem enfoque em comparações e situações 

características entre diferentes países, conforme informações concedidas por Danielle Bellio, 

responsável pelo atendimento à conta do HSBC na agência JW Thompson. “Já no caso do 

Brasil, esse conceito foi adaptado às diferenças regionais, assunto mais relevante para nós” 

(BELLIO, 2005). 

Olivier Reboul (1986) ainda é o principal ponto de referência quando se discute o 

slogan. O autor figura nos estudos de comunicólogos que tratam do tema, por ter registrado a 

origem da palavra e por ter sintetizado a idéia que os termos que formam o slogan 
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representam. O termo vem da junção das expressões sluagh e ghairm, que significa grito de 

guerra de um clã. O slogan se dirige a pessoas cuja mentalidade é racional. Este é o motivo 

para que aquilo que o slogan comporta de mágico -o poder das palavras que permite ao desejo 

dominar a realidade graças ao caráter ritual da fórmula- permanece disfarçado. O autor 

defende ainda que o poder do slogan não seja de ordem racional, mesmo se lhe acontece usar 

a razão; e que os slogans são uma verdade sumária, mas não são polêmicas, pois seu 

destinatário é universal. 

Como já destacado anteriormente, a publicidade trabalha a alguma distância da 

vanguarda, exatamente para lançar mão de elementos que já tenham uso corrente por parte do 

público ao qual se destina. Para o caso específico de slogan, é necessário que os termos que o 

compõem sejam de fácil decodificação.   

Iasbeck (2002) também segue a linha apresentada por Reboul: “slogan é uma fórmula 

verbal apelativa, que tem na publicidade de um modo geral seu maior canal de veiculação”. O 

autor dirige a reflexão para o campo das instituições financeiras, particularmente os bancos. 

Ele afirma que os bancos precisam atuar em um tipo muito especial de comunicação, capaz de 

sensibilizar e mobilizar favoravelmente seus potenciais usuários, de forma não só a atraí-los 

como também a mantê-los em constante reciprocidade. “A publicidade dos bancos intenta, 

pois, em seu proveito, solidificar a dependência ao dinheiro, em um fluxo contínuo de 

mensagens comunicativas”.             

O mercado financeiro, conservador por natureza, é um dos maiores exemplos de 

publicidade pouco ousada. Há que se enfatizar a atuação focada na conquista da confiança do 

público em instituições capazes de administrar seus bens. Daí decorrem esforço de 

consolidação de marca, publicidade focada em segurança e discurso mundializado.   

De acordo com o ranking anual BusinessWeek/Interbrand 2007 (Valor Econômico, 

2007), das 100 marcas globais mais valiosas, as companhias com as maiores melhorias no 

valor de marca operam como marcas individuais em todas as partes do mundo. São 

organizações que demonstram superação daquilo que no marketing global costumava 

significar a elaboração de um novo nome e identidade para cada mercado local. Com a 

maturação do mercado, há uma tendência de criação de consistência e impacto, que são muito 

mais fáceis de serem administrados quando se tem uma única identidade mundial. É também 

uma abordagem mais eficiente, uma vez que a mesma estratégia pode ser usada em todas as 
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partes do mundo. Movimento que, conforme apontado por Naomi Klein, acompanha um novo 

direcionamento na atuação das grandes corporações, preterindo os produtos às marcas. 

O que mudava era a idéia de o que – na publicidade e na gestão de marcas – 
estava sendo vendido. Segundo o velho paradigma, tudo o que o marketing 
vendia era um produto. De acordo com o novo modelo, contudo, o produto é 
sempre secundário ao verdadeiro produto, a marca, e a venda de uma marca 
adquire um componente adicional que só pode ser descrito como espiritual. A 
publicidade trata de apregoar o produto. O branding, em suas encarnações 
mais autênticas e avançadas, trata da transcendência corporativa. (KLEIN, 
2004, p. 45) 

Com base no ranking BusinessWeek/Interbrand, os nomes que ganharam mais em 

valor concentram-se implacavelmente em cada detalhe de suas marcas, aperfeiçoando 

identidades simples e coerentes em cada mercado ao redor do mundo, e em cada contato com 

os consumidores. O HSBC ocupa atualmente a 23ª colocação do ranking citado. Em 

resultados divulgados anteriormente esteve em 28º e 29º lugares, apresentando crescimento no 

valor de sua marca, utilizando, em todo o mundo, as estratégias de propaganda discutidas 

neste trabalho. 

Apesar de ser um banco internacional, o HSBC tem interesse em demonstrar atitude 

local, adotando para isso um discurso que o identifique com a região em que está, por meio 

das suas peças de comunicação. De acordo com a pesquisa realizada, no caso que passaremos 

a analisar, a campanha “Gerentes”, não possui paralelo na estratégia de comunicação do 

HSBC em outras localidades do mundo. Não há, portanto, uma série de anúncios que aborde 

as diferenças de regiões de um mesmo país, como no caso do Brasil. Segundo entrevista 

concedida a esta pesquisa, foram produzidos comerciais para as praças mundiais, porém em 

nenhuma delas são abordados os aspectos de diferenças culturais em um mesmo país. “O 

Brasil é um caso diferente porque são vários ‘brasis’ a serem mostrados” (BELLIO, 2005). 

A chamada globalização da economia e a nova competitividade que se 
estabelecem são idéias-chave para compreender a importância da informação e 
do território no mundo contemporâneo. Segundo Savy & Veltz (1995), a 
globalização nunca é uma dinâmica indiferente ao território, “ela se traduz por 
um distanciamento das firmas com relação a certas ancoragens locais, mas 
também por um reforço de nós na rede mundial ou continental”. A 
mundialização do capital, no entanto, é seletiva, social e geograficamente. 
Chesnais (1996) observa que “não é todo o planeta que interessa ao capital, 
mas somente parte dele”. (CASTILLO, 2000, p. 240).  

A campanha “Gerentes”, criada pela JW Thompson Curitiba, apresenta características 

regionais e foi veiculada no Brasil. O objetivo é mostrar que o HSBC, apesar de ser um dos 
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maiores bancos do mundo, está próximo do cliente e conhece sua realidade e suas 

particularidades. Reforça a mensagem de que o banco tem presença internacional, com 

experiência nos mercados locais. Ainda de acordo com Bellio, o objetivo da campanha não 

tem vínculo e nem objetivos quantitativos, tendo sido feita para incrementar os negócios, 

adotando-se a postura de que essa é a finalidade de qualquer desenvolvimento de uma nova 

campanha, dando maior ênfase ao setor da percepção da imagem do HSBC, com expectativa 

de posicionamento favorável em pesquisas específicas do tipo top of mind. A agência JWT 

tinha essas informações básicas como linhas gerais do briefing e apresentou vários tipos de 

campanha que sofreram interferências e alterações por parte do cliente até atender à demanda 

do HSBC em mostrar cada cidade através dos olhos dos seus colaboradores. O objetivo da 

campanha é falar de cada localidade por meio da leitura feita pelo cidadão dessa localidade, 

que vem a ser um gerente do próprio Banco. Iniciativa corroborada pelo posicionamento de 

mercado da instituição ao redor do mundo, como será detalhado no tópico seguinte. 

 

3.6 Inserção da cultura local na comunicação do HSBC 

 

A compreensão do sentido das mensagens vai além de filmes publicitários ou peças de 

comunicação criadas para divulgar a instituição Banco HSBC. Vai além porque há em cada 

idéia, de cada filme, intenção de espelhar a realidade das pessoas de forma que já não é foco 

principal aquilo que o Banco pode oferecer ao cliente, mas como esse cliente, baseado na sua 

realidade, enquanto “homem social”, passa a entender a instituição financeira. Tanto essa 

interpretação se nos apresenta como mais próxima da realidade da criação da campanha, que a 

vemos corroborada pela afirmativa de John Naisbitt (1994) de que “quanto maior a economia 

mundial, mais poderosos são os seus protagonistas menores: nações, empresas e indivíduos”. 

O autor já afirmava em seu “Paradoxo Global” que as localidades ocupariam espaço relevante 

na vida das nações mundiais. Para Dowbor (2000), a dinâmica econômica tem hoje na cultura 

e nas suas bases tecnológicas o seu centro de gravidade. “A cultura não é mais uma 

superestrutura que assegura o controle ideológico, que permite por sua a vez a exploração. A 

própria cultura tornou-se o grande negócio. Vendem-se: emoções.” (DOWBOR, 2000, p. 56).   
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Enfatizar a localidade posiciona o HSBC ao lado do protagonista de cada filme, e ao 

lado também do público ao qual destina a sua mensagem, por conseguinte. Ele sai, portanto, 

de um cenário em que seria interpretado como objeto estranho à realidade nacional para se 

confundir com a história do lugar, agindo de acordo com o direcionamento mundial enquanto 

empresa e como “brasileiro” no modo de “dialogar” com o público do país, por meio da sua 

publicidade. 

Ainda que todos os consumidores dessa publicidade não venham a se tornar usuários 

de algum dos produtos oferecidos pelo Banco, são sensibilizados por uma instituição que se 

mostra no papel de respeitadora do ambiente local. Porém, há que se considerar a postura de 

um banco transnacional e capitalista, que expande suas fronteiras e se estabelece nos mais 

diversos países visando a tornar-se uma espécie de “motor” do mundo financeiro, como 

referido anteriormente. 

Assim, o indivíduo brasileiro é fonte de inspiração e entra no circuito da linha de 

comunicação traçada para elaboração da mensagem publicitária ao redor do mundo, mas se 

mantém paralelamente posicionado às ofertas financeiras do HSBC. Ou não. Pode esse 

mesmo personagem ser um dos clientes comuns ou diferenciados do Banco, desde que o seu 

capital seja do interesse da instituição ou ele entenda que deve confiar os seus recursos 

financeiros ao Banco. Uma relação que não envolve necessariamente fatores de localização 

para acontecer, como tratado por Canclini (1982) ao abordar a universalização e a 

interdependência entre as sociedades.  

A multinacionalização do capital, que é acompanhada pela 
transnacionalização da cultura, impõe uma troca desigual tanto aos bens 
materiais quanto aos bens simbólicos. Mesmo os grupos étnicos mais remotos 
são obrigados a subordinar a sua organização econômica e cultural aos 
mercados nacionais, e estes transformam-se em satélite da metrópole, de 
acordo com uma lógica monopolista. (CANCLINI, 1982, p. 26) 

A citação acima reflete a idéia que vinha sendo defendida e ainda ilumina a questão da 

cultura local, quando o mesmo autor nos oferece uma reflexão do modo de vida de um lugar 

como “um tipo particular de atividade produtiva, cuja finalidade é compreender, reproduzir e 

transformar a estrutura social e brigar pela hegemonia” (CANCLINI, 1982). 

Vemos que com a produção da série de comerciais “Gerentes”, o HSBC se alia à 

população do país para agir dentro dessas finalidades -compreender, reproduzir e transformar- 

atingindo o objetivo de “fazer parte” da “paisagem” nacional. Porém, dentro dessa definição 
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ainda podem ser feitos alguns cortes para estabelecer papéis a serem desempenhados pelos 

atores (banco e brasileiros). Para os brasileiros “compreender e reproduzir” são atribuições 

simples de desempenhar no contexto dessa publicidade, uma vez que neste caso ele está 

simplesmente reafirmando-se ao se enxergar naquilo que é propagado pela instituição; ao 

Banco, além dessas duas tarefas cabe a incumbência de “transformar” o cenário em que se 

instala, nunca a estrutura social. Já a “briga pela hegemonia”, referida pelo autor, deixa de ser 

encampada tanto pela instituição quanto pela população. Para o primeiro interessa a 

hegemonia no campo financeiro, não social, e o segundo foi conquistado eficientemente para 

assumir postura, se não de protetor, ao menos defensor do Banco. Como afirma Iasbeck 

(1999), o público é fator preponderante na construção da imagem realizada pelas instituições, 

tornando-as fortemente dependentes da construção dessa imagem perante o seu público. Está 

na mente de cada indivíduo o resultado do esforço produzido pela comunicação empresarial 

para um cliente em determinado mercado. Por vezes uma dependência maior do que a própria 

atividade-fim daquela instituição, a construção do brand12. 

A imagem das empresas, aferidas em pesquisas, corresponde grosseiramente à 
imagem mental que seus públicos formam sobre elas, seus produtos e suas 
ramificações. Cada cliente forma uma imagem peculiar da organização e, por 
isso, só podemos falar em uma possível imagem pública quando promovemos 
um corte profundo nas diferenças que caracterizam as peculiaridades da 
recepção em favor da inflação das afinidades, ou seja, dos elementos pouco 
variantes que perpassam a maioria das imagens mentais de um determinado 
grupo. (IASBECK, 1999, p. 126) 

Segundo Martins (2000) podem existir marcas globais, desde que também exista o 

reconhecimento dessas marcas pela sociedade; desde que a identidade comparativa delas faça 

algum sentido na mente e atitude das pessoas e na sua convivência social, gerando 

movimentos de compra que proporcionem lucros e dividendos. Interessa às grandes 

corporações o retorno obtido com o investimento na construção da comunicação integrada aos 

mercados globais. O retorno sobre investimento no caso aqui em estudo vem sob forma 

efetiva de conquista de novos clientes, bem como na afirmação dos bens intangíveis 

referentes às características da marca ligadas à sociedade onde se insere -a brasileira. Para a 

maioria das pessoas vinculadas ao marketing e à comunicação, é possível constatar o 

resultado do trabalho de branding relativo às instituições dos mais variados setores, 

justamente em momentos de mudanças econômicas que levam às fusões, cada vez mais 

                                                
12 “Branding: conjunto das tarefas de marketing – incluindo suas ferramentas de comunicação – destinadas a 
otimizar a gestão das marcas, desenvolvimento, criação, lançamento, fortalecimento, reciclagem e expansão das 
marcas.” (SAMPAIO, 2002, p. 27)    
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comuns no mercado. É durante os processos de incorporações, fusões e aquisições, 

envolvendo a compra de empresas proprietárias de marcas poderosas, que se observam cifras 

elevadas referentes a valores de marca. Mais rentáveis do que a propriedade física, os bens 

das empresas. 

Torna-se cada vez mais relevante o trabalho de construção do branding –termo 

utilizado para descrever todas as ações relacionadas aos projetos de criação ou gestão de 

marcas. Expressão que se refere ao “conjunto de informações que utiliza pesquisa de mercado 

para investigar, conhecer e avaliar os recursos objetivos e subjetivos de uma marca e serve 

também como suporte aos serviços de avaliação de marcas.” (MARTINS, 2000). 

O HSBC é uma instituição que trabalha constantemente voltada para o objetivo de se 

tornar referência mundial no mercado financeiro. Ao mesmo tempo em que promove uma 

variedade de produtos de finanças para sua clientela, também a supre de um conteúdo 

específico sobre a instituição. É natural e é assim que funciona o mecanismo de disseminação 

global das instituições nos mais variados setores. Na mesma via por onde trafegam produtos e 

serviços, por onde esses bens são oferecidos, também circulam idéias sobre a imagem que a 

corporação deseja ser percebida pelos seus públicos. As alterações culturais deixam de ser 

protagonizadas pelas instituições do Estado e passam a ser determinadas pelas forças do 

mercado. Como comenta Biernatzki, esta é uma direção apontada pelos maiores atores 

econômicos. “As mais importantes influências internacionais não podem continuar sendo 

descritas como fruto do poder exercido por nações ou estados. Ao contrário, tais influências 

são efeitos das forças transnacionais -especialmente as exercidas pelos mega-conglomerados 

econômicos.” (BIERNATZKI, 2001, p. 54). 

Mas grandes corporações tendem a angariar muito fortemente a antipatia de grandes 

contingentes de pessoas. Da mesma maneira que são altamente conhecidas e evidenciadas no 

mundo todo, ganham opositores devotados à causa de combatê-las. Isso porque se acredita 

que categorias particulares de identidade são reprimidas, desestimuladas e desvalorizadas 

através dos discursos dominantes. É buscando reverter essa tendência que os grandes grupos, 

dentre eles o HSBC, buscam conectar-se às singularidades. A comunicação elaborada a partir 

dessa idéia de valorização das particularidades, ao mesmo tempo em que proporciona 

aumento da adesão a produtos e serviços por parte do público, favorece uma alteração positiva 

à economia nacional com a promoção de mercados menores.  
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No caso da campanha aqui considerada, observa-se um sentimento prático para que os 

indivíduos possam estabelecer fronteiras entre as inclusões e exclusões presentes nos 

mecanismos do discurso de comunicação que elevam as identidades. Os exemplos são feitos 

seguindo contextos reais como uma reunião de gerentes e, naturalmente, a discussão sobre 

cada diferença local acontece em um momento informal do encontro. O conteúdo dos 

diálogos tende ao humor, porém essa é uma operação de risco por parte da agência pois as 

interpretações do assunto abordado diferem até mesmo de um estado para outro em um país 

de dimensões continentais como o Brasil, que apresenta grandes diferenças até mesmo entre 

cidades de um mesmo estado.  

Aparentemente o que se mostra como risco, uma vez que se trata da aplicação local de 

uma lógica criativa com objetivos mundiais, atende perfeitamente a intenção de projetar o 

HSBC no mercado mundial. A partida em direção a mercados estrangeiros foi abordada por 

Laurencin (1998). 

A estratégia de globalização das empresas distingue-se precisamente das 
estratégias anteriores da internacionalização e multinacionalização. Na 
estratégia da internacionalização, um centro gerava exportações: ele era, na 
maioria das vezes, único para ser o mais eficaz. A estratégia típica da 
multinacionalização consistia, por sua vez, em construir um edifício 
hierarquizado: a pirâmide da sociedade-mãe com, subordinadas a ela, as filiais 
de produção no estrangeiro. A estratégia de globalização articula, com efeito, 
em uma rede mundial, prerrogativas estratégicas da firma, e não somente 
simples competências produtivas entre suas diferentes implantações 
descentralizadas. (LAURENCIN, 1998, p. 39) 

Já não se trata de setorizar em algum lugar do mundo uma parte da atividade da 

empresa. Agora toda a operação funciona completa onde quer que ela se instale. No caso da 

indústria, passará a produzir objetos e comercializá-los impactando vertical e horizontalmente 

a cadeia de valor onde passou a atuar. Conforme mostramos quando da aquisição do 

Bamerindus pelo HSBC, também houve interferência política dos mecanismos de negociação 

evidenciando cortes abertos que estão por ser explicados depois de 10 anos do acontecido. É 

também por essas razões que uma instituição bancária como esta aqui considerada mostra que 

“a globalização torna, com efeito, cada vez mais tênue e instável a fronteira entre a política e a 

economia.” (LAURENCIN, 1998).  

Outro aspecto fortemente influenciado por essa diminuição ou mesmo decomposição 

das fronteiras, são os temas relativos à cultura. Esse mais voltado para o nosso interesse com 

esta pesquisa porque, como considera Biernatzki (2001), a cultura oferece ao indivíduo muito 
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de seu sentido de identidade própria, cosmovisão, além de um raciocínio lógico para viver. 

Para ele, as culturas locais devem ser respeitadas, sem serem transformadas em fator absoluto. 

“Elas inevitavelmente mudam em resposta às forças externas, inclusive por causa dos meios 

de comunicação internacionais”. As identidades são atingidas nesse processo, indicadas por 

Fígaro (2000), que também as coloca como protagonistas responsáveis pela manutenção do 

que resta quando da integração de um dado grupo social à globalização. Enquanto Biernatzki 

trata com naturalidade as alterações das identidades resultantes do diálogo com os meios de 

comunicação internacionais, Fígaro preocupa-se em definir qual é o perfil padrão que vai 

restar concretamente ao final dessa interferência. Acreditamos que cada um dos filmes 

analisados retrata o que pode ser considerado “matriz” nas palavras de Fígaro, a seguir, ainda 

que tenha forte amparo no local, cada um dos exemplos se destaca dentre quaisquer aspectos 

de cada estado do Brasil. 

A questão das identidades está estreitamente vinculada à problemática da 
globalização, que é um processo de integração diferenciado, desigual, mas de 
integração, e nesse processo as identidades se afirmam em contraposição a 
esse movimento integrador. Claro que são identidades variadas: as identidades 
nacionais há muito constituídas e também as identidades de grupos étnicos etc. 
A discussão sobre as identidades é quase que um reforço da tese do 
desenvolvimento da globalização e não o contrário. Mas essas identidades se 
discutem no contexto de uma matriz, essa é a diferença. A matriz é a 
sociedade urbana, racional, industrializada. (FÍGARO, 2000, p. 69). 

A lenda da perna cabeluda, no Recife, a esperteza do cearense e do potiguar, e a 

predominância do reggae em São Luís, são características destacadas dentre várias outras 

disponíveis em cada localidade da Região Nordeste. São aspectos da cultura popular que se 

inserem na cultura de massa, a essa altura já interconectadas na série de anúncios. “A cultura 

popular e a cultura de massa tinham significados diferentes, na medida em que a cultura 

popular estava associada às manifestações culturais tradicionais das culturas das classes 

subalternas.” (FÍGARO, 2000, p. 69). Ao longo do tempo a cultura popular foi sendo 

convocada, e atendendo ao chamado, para ser inserida aos meios de comunicação e, 

consequentemente, à cultura de massa.  

A cultura de massa surge como um termo para denominar um tipo de 
produção cultural industrializada, distribuída em escala nacional e que já está 
intimamente associada aos meios de comunicação. À medida que há uma 
integração de parte da cultura popular nos meios de comunicação, fica mais 
difícil fazer a distinção entre cultura de massa e cultura popular, digamos, em 
caráter institucional. (FÍGARO, 2000, p. 69) 
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Argumentos que demonstram um processo de mundialização da cultura, mudando não 

só os conteúdos, mas os procedimentos. Cada manifestação da cultura popular que sai de uma 

limitação local para os meios de comunicação de massa sofre influência e altera sua natureza. 

Um resultado natural, conforme também reflete Canclini:  

Nestor Garcia Canclini insiste na necessidade de olharmos com atenção para 
os ‘cruzamentos entre o popular e o de massa que já têm uma longa história’, 
procurando captar ‘a interpenetração entre o hegemônico e o popular, os 
resultados ambivalentes que produzem a mescla entre ambos’. Uma das 
formas de captar isso seria através do estudo ‘da maneira como a cultura de 
massa se enriquece com a cultura popular tradicional, usando dispositivos de 
enunciação, narrativos, melodramáticos, combinações de visualidade e do 
ritmo tomados do saber que os povos acumularam’. [destaques do autor] 
(CANCLINI Apud ORTIZ, 1995) 

Deve-se reter das questões aqui abordadas que a imagem da instituição vai se apoiar 

no repertório do público que a produz, e é resultado da união de estímulos com a visão de 

mundo particular de cada indivíduo. Iasbeck ainda acrescenta que “a identidade de uma 

empresa com seus públicos se dá de uma maneira gradativa, segundo dados de afinidade e de 

diferença” (IASBECK, 1999, p. 123). O autor enfatiza que a cadeia comunicativa é formada 

por elos distribuídos entre intenções (e expressões) discursivas e expectativas (e impressões) 

da recepção. Para ele, é no processamento contínuo de análise da imagem e reformulação do 

discurso que se constrói e se administra a identidade empresarial. 

Veremos a seguir filmes da campanha veiculada no Brasil baseada em todas as 

informações trabalhadas até aqui e que vêm para reforçar um pensamento adotado pelo Banco 

como motor mundial no seu ramo de atividade: “O HSBC está posicionado para ser a 

companhia de serviços financeiros conduzindo o mundo. Preferido, admirado e dinâmico. 

Esforça-se em fixar e manter uma posição principal dentro de cada um de seus grupos de 

clientes em mercados selecionados” (HSBC, 2003). 

Na próxima seção, o resultado dessa seleção no caso do Brasil. 
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3.7 Campanha “Gerentes” 

 

Criada pela agência JWT Curitiba para o HSBC, a campanha “Gerentes” é composta 

por 23 filmes (MEIO & MENSAGEM, 2005). A JW Thompson possui a conta publicitária do 

Banco desde a entrada no Brasil. É também uma agência de atuação mundial, ficando em 

segundo lugar no ranking das 50 maiores agências brasileiras por investimento publicitário, 

conforme tabela a seguir. A JWT não fornece detalhamento sobre os percentuais investidos 

em cada meio de comunicação, mas mapa divulgado pela revista Meio & Mensagem dá conta 

de um aumento de 24% do investimento total da agência. Passou de 435.891 milhões de reais 

em 2005 para 541.404 milhões de reais em 2006. De acordo com a tabela a seguir, referente a 

valores consolidados de 2007, a agência é a segunda maior em investimento.  

Tabela 3 – Ranking das Agências 2007 (*agências que tiveram fusão/separação em 2007; **  

agências que não constavam no ranking de 2006).   
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RANKING DE AGÊNCIAS
Moeda: RS (000)

Agência Investimento
1 1 Y R 4.082.823

2 3 JWT 1.894.475

3 4 ALMAP BBDO 1.554.636

4 5 DM9DDB 1.359.084

5 2 MCCANN ERICKSON 1.256.116

6 6 OGILVY E MATHER BRASIL 1.222.881

7 7 LEW LARA 1.095.899

8 10 AFRICA 969.164

9 11 LEO BURNETT 821.161

10 14 EUGENIO PUBLICIDADE 801.572

11 8 GIOVANNI FCB 792.112

12 9 F NAZCA S E S 785.193

13 20 NEOGAMA 751.776

14 * BORGHIERH LOWE 655.531

15 15 TALENT 649.023

16 * EURO RSCG BRASIL 637.357

17 17 ARTPLAN COMUNICACAO 621.102

18 16 FISCHER AMERICA 590.899

19 13 DPZ 542.568

20 19 PPR 494.431

21 31 MPM PROPAGANDA 425.525

22 * PUBLICIS BRASIL 418.659

23 28 Z MAIS 412.488

24 21 P A PUBLICIDADE 388.456

25 25 PROPEG 375.375

26 24 TBWA BR 350.155

27 22 W/BRASIL 341.716

28 * SALLES CHEMISTRI* 305.074

29 ** 141 WORLDWIDE 304.106

30 34 MY PROPAGANDA 292.651

31 36 NOVA SB 285.624

32 32 DENTSU 282.645

33 46 AGENCIA FALA 275.433

34 30 DUDA MENDONCA 271.287

35 27 LODUCCA PUBLICIDADE 264.107

36 29 LONGPLAY COMUNICACAO 360 249.156

37 40 MULTI SOLUTION 237.945

38 ** MASTER 225.271

39 ** MILLEN COMUNICACAO 215.462

40 39 DCS COMUNICACOES 205.179

41 26 GP7 200.201

42 42 MATOSGREY 188.198

43 49 LAPIS RARO 183.878

44 ** WOODY SM2 160.807

45 44 TATERKA 144.725

46 ** CITYTEL 142.606

47 48 PRO BRASIL 129.362

48 38 P E M PUBLICIDADE E MARKETING 127.253

49 ** AGE 126.967

50 45 AVANTI PROPAGANDA 120.547

Fonte: Ibope Monitor

Posição 
ANO 2007 - 37 TV, RV, JO, RD 
(77 emiss), TV ASS, CIN e OD

ANO 2006 - 29TV, RV, JO, 
RD (21 emiss), TV ASS e OD
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Dentre os filmes da campanha “Gerentes”, dezoito são institucionais, direcionados 

para vinte e duas praças específicas, e outros cinco apresentam os produtos diferenciais da 

instituição. Interessa-nos para efeito deste trabalho a mensagem institucional acoplada ao 

discurso local que vem a ser veiculada pelos 18 comerciais institucionais, não sendo foco aqui 

os “produtos diferenciais” do HSBC. Essa ação de comunicação do Banco teve investimento 

total de R$ 45 milhões e foi veiculada durante o primeiro semestre de 2005. 

A produção envolveu 12 dias de filmagens, contando com mil figurantes, quando foi 

gravado um roteiro para cada cidade: Vitória, Santos, Porto Velho, Londrina, Maringá, 

Recife, Florianópolis, Joinville, Campo Grande, Belo Horizonte, Campinas, Belém, Cuiabá, 

Fortaleza, Uberlândia, Manaus, São Luís, Natal, São José do Rio Preto, São José dos Campos, 

Ribeirão Preto e Sorocaba. 

Os filmes apresentam uma convenção nacional de gerentes do HSBC. Durante essa 

convenção, acontecem situações bem humoradas envolvendo gerentes com origens e 

formações culturais distintas, características de cada região do País.  

No comercial destinado à cidade de São Luís, por exemplo, quando o gerente se 

apresenta como Bob as pessoas questionam se o apelido vem de Roberto e ele explica que 

“não, vem de Bob Marley” porque ele nasceu na cidade que é capital brasileira do reggae e o 

pai é seguidor do ritmo. A locução masculina em off que se segue explica: "São Luís – capital 

nacional do reggae. Tem coisas que só quem é de São Luís entende. E o HSBC conhece cada 

uma delas". Todas as peças fecham com o slogan "No Brasil e no mundo, HSBC" como 

assinatura. 

Quase a totalidade dos filmes foi gravada em um ambiente neutro. Nenhum dos 

diálogos entre os gerentes demonstra que eles estariam em seu próprio território para, a partir 

dele, se apresentar para os outros. Neste ponto, cliente (espectador) e funcionário 

(protagonista do filme) têm em comum o entendimento da particularidade que serve como 

base para o enredo do anúncio, explicado pelo diálogo. Já as cenas de abertura, que obedecem 

a um padrão, duram três segundos e são suficientes, com a repetição, para fazer o espectador 

compreender que se trata de um evento do qual participam colaboradores do próprio Banco. 

Aí se dá a síntese que vai permear a idéia principal para sustentação dos comerciais: quem 

assiste entra em tom de cumplicidade com o protagonista que “fala” para cada localidade, 

sendo ele mesmo parte desse local. Percebe-se que a criação desconsiderou a utilização de 
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famosos conhecidos do público televisivo. Mais uma sutileza para conferir ao espectador a 

identificação completa com o protagonista do filme, uma vez que o personagem principal 

trata de um tema somente acessível a moradores de uma certa localidade. A ênfase em alguém 

“comum” neutraliza a afirmativa de Ferrés ao conferir a um especialista ou a um famoso a 

responsabilidade de comunicar recorrendo à racionalidade ou à emotividade. “A passagem do 

especialista para a pessoa famosa é a passagem da argumentação racional ao apelo da 

emoção” (FERRÉS, 1998, p. 202). Para o caso aqui em questão, o cidadão envolvido em uma 

localidade assume papel mais significativo do que o especialista e seus pares ou mesmo uma 

celebridade. Além disso, a exploração de um discurso bem humorado procura despertar 

interesse do público pelo resultado da comicidade da situação vivida pelos personagens que 

“desconhecem” as particularidades apresentadas nos filmes. Mais um elemento que distancia 

a “esterilidade” do especialista ou famoso do pertencimento a um lugar em particular. 

Apesar de ser construída para enfatizar uma localidade, ao se observar o conjunto da 

campanha é possível compreender que cada elemento destacado é parte de um mesmo todo no 

qual o principal elemento é o próprio Banco que, tal como os habitantes do lugar, conhece as 

particularidades inerentes às regiões. Porém, se não há utilização de especialista ou famoso 

nos filmes, o aparente prestígio oferecido a uma cidade, estado, região, atende às 

características da cultura da mídia. 

A propaganda e a cultura da mídia contemporâneas levam a crer que a cultura 
dos nossos dias está extremamente fragmentada em termos de gostos, o que 
explica a produção de imagens e valores muito diferentes. A propaganda tenta 
produzir identidades oferecendo produtos associados a certas características e 
valores. No entanto, as inexoráveis tendências da moda e as novas campanhas 
publicitárias vão solapando as identidades e as associações anteriormente 
forjadas, na promoção de novos produtos, novas imagens e novos valores. 
(KELLNER, 2001, p. 329). 

A partir da análise dos filmes podem ser extraídas algumas reflexões: possivelmente 

após a assimilação da mensagem em cada um dos grupos de habitantes das regiões, outras 

campanhas venham a oferecer produtos mundializados do HSBC, como os espaços para 

clientes especiais quando em viagem a qualquer país onde exista uma agência do Banco, por 

exemplo. O que corrobora o slogan de assinatura dos filmes: “No Brasil e no mundo, HSBC”. 

Esta série atua, nesse caso, como pavimentação para construção da imagem do Banco perante 

o público. Há que se considerar ainda certa mobilidade entre as pessoas dentro do próprio 

Brasil, permitindo que parte da população de fato conheça o assunto mostrado como 

exclusividade de uma cidade. Pela situação vivida ficcionalmente no filme, a interseção de 
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“gerentes” de lugares diferentes, o tema antes aparentemente restrito passa ao conhecimento 

de alguém fora das suas fronteiras e se torna passível de multiplicação. Para as páginas 

seguintes é preciso que se tenha em mente, além das imagens e textos dos comerciais, a idéia 

de proximidade que é reforçada pelo anunciante. Um conjunto de informações elaborado pelo 

que é mostrado declaradamente e pela mensagem implícita da série. “Em uma cultura racional 

e verbalista como a ocidental, o indivíduo é levado a pensar que somente se comunica aquilo 

que é verbalizado; e, em consequência, que se tem plena consciência de tudo o que se 

comunica. Nada mais afastado da realidade” (FERRÉS, 1998, p. 222).        

Para ilustrar as considerações elaboradas até aqui, serão analisados cinco filmes do 

total da produção. Cada um mostra um aspecto próprio de uma das regiões do Brasil, nesta 

ordem: Recife - Nordeste, Belém - Norte, Campinas - Sudeste, Cuiabá - Centro-Oeste, 

Londrina e Maringá - Sul. 

 

3.7.1 Análise 1: Gerente Recife (Região Nordeste) 

 

O roteiro a seguir traz um diálogo entre um suposto “gerente HSBC do Recife” que se 

dirige a outros membros do Banco sentados a uma mesa de reunião. O assunto em questão 

não é relativo ao contexto bancário. Ao contrário, eles vivem situação descontraída em que o 

“pernambucano” é o centro das atenções e fala sobre uma lenda da sua cidade, a perna 

cabeluda. 
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Áudio Imagens 

Trilha padrão  Lettering: Convenção Nacional de Gerentes HSBC  
Pessoas se acomodando em auditório em plano geral. 
Imagens aceleradas. 

 
Gerente 1 (pernambucano): Deixa eu contar a 
melhor: nos anos setenta tinha uma perna 
cabeluda que assombrava as ruas do Recife.  
    

Plano geral de uma reunião de gerentes ao redor de uma 
mesa. 

 
Gerente 1: É. Sem tronco, sem nada só as 
pernas. E ela atacava as pessoas nas ruas. O 
pessoal se pelava de medo. 

Plano fechado no gerente pernambucano. Corta para 
detalhe das mãos dele em movimento. 
Outro gerente olha as pernas do pernambucano por baixo 
da mesa. 

 
OFF: Só quem é do Recife conhece a lenda da 
perna cabeluda. 
Gerente 1: Rapaz! 
Gerente 2: Que é isso? Tá maluco? 

Gerente 1 pega no braço do outro gerente que olhava por 
baixo da mesa e ele se assusta. 

 
OFF: Tem coisas que só quem é do Recife 
entende. E o HSBC conhece cada uma delas. 

Imagens turísticas de Recife mostradas em um jogo de 
computação gráfica entre as faces da logomarca do banco. 

 
 Transição para o mapa mundi com a logomarca do banco 

distribuída em todos os continentes. 
Lettering: endereço eletrônico do banco do lado esquerdo 
da tela e logomarca do lado direito acompanhada do 
slogan: “No Brasil e no mundo, HSBC”. 
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Pode-se perceber a pouca definição de fronteiras entre a seriedade e o lúdico, quando a 

expectativa seria somente o aspecto formal já que se trata de comercial para um banco, 

iniciado com ares de sobriedade aparentemente enfatizando uma reunião de profissionais, mas 

em seguida parte para um tom de humor, revelando uma conversa informal entre os 

participantes do encontro.  

Percebem-se tons de cada um dos aspectos formal e informal no discurso do “gerente 

pernambucano”. Neste caso, as imagens, a música instrumental e o texto escrito na tela 

“Convenção Nacional de Gerentes HSBC” são responsáveis pelo lado da racionalidade, 

mostrando pessoas em um auditório e, em seguida, um grupo dessas pessoas concentrado para 

uma reunião aparentemente séria. Porém, quando se inicia a fala do personagem principal, cai 

o clima de sobriedade e predomina o lado humorístico do anúncio, além de não ser tratado 

assunto referente a uma reunião de gerentes de banco, uma vez que o tema da conversa é 

voltado para uma lenda. Evidentemente as outras pessoas à mesa não estão submersas na 

questão tanto quanto o narrador da lenda, o gerente mais próximo a ele inclusive se assusta ao 

ser tocado dando a idéia de envolvimento ao ponto de acreditar de fato em um “ataque de 

perna cabeluda”. A história não faz parte da experiência de vida do “gerente 2”, diz respeito 

somente ao protagonista, “pernambucano”, da mesma forma que outros exemplos serão 

apresentados nos tópicos seguintes sobre outras cidades, como veremos a seguir. 

Após o desfecho do diálogo entre “os gerentes” no filme é feito um jogo entre imagens 

turísticas da cidade do Recife e formas geométricas vermelhas remetendo à logomarca do 

HSBC. Ao mesmo tempo, um narrador explicita o pano de fundo que vai permear todo o 

enredo da campanha e também ser peça-chave para a construção do conceito trabalhado pelo 

Banco nessa série de anúncios: “Tem coisas que só quem é do Recife entende. E o HSBC 

conhece cada uma delas”. Como tratado no início deste capítulo, é através dessa frase que se 

descortina o slogan mundial da comunicação do banco, “The world’s local bank”, ainda 

reforçado pela assinatura da peça escrita na última imagem “No Brasil e no mundo, HSBC”. 

Essa última frase seria a melhor acepção encontrada para o tema maior da campanha do 

Banco, em inglês. Mais do que isso, para toda a sua forma de operação comunicacional no 

Brasil, inserindo o país no modelo de comunicação trabalhado no mundo inteiro. 

No caso da publicidade de uma instituição financeira como o Banco HSBC, o lugar do 

“consumidor” pode ser ocupado pela clientela que elabora o fechamento da idéia a partir dos 

elementos fornecidos por cada um dos filmes. 



 

 81

Dessa forma, a mensagem publicitária fica a cargo do espectador de cada praça em que 

o anúncio é veiculado, de acordo com a sua cultura. Fatores que atendem fundamentalmente o 

intento do anúncio elaborado para promover uma “aproximação” entre o Banco HSBC, 

instituição financeira que se pretende “sem nação”, como mostrado anteriormente, e a 

população brasileira, com tendência a se ver singular, que faz a leitura dessa aspiração nos 

filmes apresentados. 

A característica lúdica relacionada com uma lenda somente acessível a um público 

restrito à Região Metropolitana do Recife, reitera a afirmativa de Kellner acerca da 

apropriação do mito pela publicidade.  

A publicidade também põe à disposição alguns equivalentes funcionais do 
mito. Do mesmo modo que os mitos, as propagandas frequentemente 
solucionam contradições sociais, fornecem modelos de identidade e enaltecem 
a ordem social vigente. (KELLNER, 2001, p. 317) 

O filme do “Gerente Recife” carrega uma mensagem caracterizada pelo modelo de 

identidade e pela exaltação da ordem social vigente, ainda que restrita a um mínimo espaço 

geográfico.  

 



 

 82

3.7.2 Análise 2: Gerente Belém (Região Norte) 

 

Neste roteiro, dois “gerentes” em uma plateia conversam sobre um fenômeno da 

natureza somente percebido na cidade de Belém do Pará. Pelo movimento da câmera é 

possível identificar a origem da “gerente” vinda dessa cidade, que por um instante pensa estar 

em Belém por causa de uma chuva. Ao ouvir um trovão ela se desloca de onde está e pede 

informação sobre horas para o colega ao lado.     
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Áudio Imagens 

Trilha padrão  Lettering: Convenção Nacional de Gerentes HSBC  
Pessoas se acomodando em auditório em plano geral. 
Imagens aceleradas. 
 

 
Palestrante: Como vocês sabem que nós 
estamos aqui reunidos para compartilhar 
experiências locais... (Som de trovão.) 

Gerente fala para uma plateia. Pessoas prestam atenção ao 
discurso. 

 
Gerente 1: Que horas são? 
Gerente 2: Ai, esqueci que eu não estou em 
Belém.  

Gerente da plateia olha para a janela. Corta para detalhe do 
crachá com nome e localidade – Belém. Ela se dirige à 
pessoa do seu lado. 

 
OFF: Quem conhece, sabe que em Belém 
chove quase sempre na mesma hora. Tem 
coisas que só quem é de Belém entende. E o 
HSBC conhece cada uma delas. 

Imagens turísticas de Belém mostradas em um jogo de 
computação gráfica entre as faces da logomarca do banco. 

 
 Transição para o mapa mundi com a logomarca do banco 

distribuída em todos os continentes. 
Lettering: endereço eletrônico do banco do lado esquerdo 
da tela e logomarca do lado direito acompanhada do 
slogan: “No Brasil e no mundo, HSBC”. 

 
 

 

O filme que aqui vem representar a região Norte do Brasil não se passa na cidade de 

Belém, citada na peça. A protagonista é encarregada de transmitir a carga de localidade para o 

texto ao deixar claro que está deslocada da sua cidade. Seguindo o diálogo do anúncio, pode-
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se observar que o próprio condutor da reunião destaca que as pessoas ali reunidas devem 

tratar de experiências locais. Dá ideia de que faz parte da dinâmica do HSBC reunir seus 

líderes para trocar experiências sobre cada localidade em que atuam e, ainda pelo clima do 

encontro, isso aconteceria com certa periodicidade. 

O detalhe para um fenômeno da natureza, a chuva que começa a cair durante o 

encontro, é a chave para a revelação da “gerente” que confunde o lugar onde está com a sua 

cidade, porque é de conhecimento local que na cidade de Belém, no Pará, os habitantes 

convivem com uma chuva “com hora marcada”. Uma vez que todas as peças são iniciadas 

com a entrada das pessoas em um auditório e o lettering “Convenção Nacional de Gerentes”, 

as imagens de abertura são responsáveis pelo tom de seriedade do filme. Já a informalidade de 

um diálogo paralelo, menos importante ao contexto da “reunião”, no entanto é mais 

significativo para a intenção da comunicação, encarna o lado lúdico do filme. É quando a 

personagem se identifica pelo detalhe da imagem focada em seu crachá e pelo conteúdo da 

conversa dela com o colega ao lado. 
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3.7.3 Análise 3: Gerente Campinas (Região Sudeste) 

 

Neste caso, o grupo de “gerentes” assiste a fala de um palestrante que utiliza um 

aparelho de som para disfarçar sua voz. A certa altura, um dos “gerentes” intrigado com a 

manobra, revela o golpe e mostra como descobriu. A ênfase do exemplo é voltada para uma 

curiosidade acerca da cidade de Campinas: a capacidade de oferecer peritos ao país.  
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Áudio Imagens 

Trilha padrão  Lettering: Convenção Nacional de Gerentes HSBC  
Pessoas se acomodando em auditório em plano 
geral. Imagens aceleradas. 

 
Palestrante: Aprender a trabalhar em grupo é a chave 
do sucesso de qualquer empresa. Imagine em um 
banco do tamanho e da importância do HSBC?  

Detalhe de etiqueta (com a informação: Palestrante 
convidado - Ivair Moreira) aplicada em uma tribuna 
de onde um homem faz um discurso. Corta para 
detalhe do crachá de outro homem na plateia. Corta 
para plano geral de auditório. 

 
 

Palestrante: Por isso a minha palestra é sobre metas 
e... 
Gerente: Eu sabia. 
Palestrante: Mas se eu falar com a minha voz 
ninguém dá bola.  

Gerente sai da plateia e pega um gravador escondido 
por trás da tribuna. 

 
OFF: Quem é de Campinas sabe que os melhores 
peritos do país estão aqui. Tem coisas que só quem é 
de Campinas entende. E o HSBC conhece cada uma 
delas. 

Imagens turísticas de Campinas mostradas em um 
jogo de computação gráfica entre as faces da 
logomarca do banco. 

 
 Transição para o mapa mundi com a logomarca do 

banco distribuída em todos os continentes. 
Lettering: endereço eletrônico do banco do lado 
esquerdo da tela e logomarca do lado direito 
acompanhada do slogan: “No Brasil e no mundo, 
HSBC”. 
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O filme referente à região Sudeste por pouco seria relacionado somente à 

racionalidade. O encontro de gerentes tem como personagem local um detetive, oriundo da 

cidade de Campinas, São Paulo. Fica sob responsabilidade do texto do narrador o 

esclarecimento de que a cidade é pródiga no fornecimento de peritos brasileiros. O filme traz 

uma reunião em que um orador fala à plateia dublando o som de um equipamento escondido 

por trás da tribuna onde está posicionado. O “gerente” de Campinas percebe algo estranho e 

descobre a “farsa”, dando início à sequência que confere humor a esse filme. Nesse momento 

o orador afirma que a sua própria voz não é apropriada para falar em público e ninguém 

prestaria atenção. 

 

3.7.4 Análise 4: Gerente Cuiabá (Região Centro-Oeste) 

  

No quarto caso, três “gerentes” participam de uma conversa para decidir em qual lugar 

irão almoçar. Aparentemente estão em algum corredor próximo ao auditório onde acontece a 

“Convenção Nacional de Gerentes”. Enquanto um deles apresenta uma mulher ao amigo, este 

relembra um prato da sua cidade, Cuiabá, que possui o mesmo nome que a nova conhecida. 
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Áudio Imagens 
Trilha padrão  Lettering: Convenção Nacional de Gerentes HSBC  

Pessoas se acomodando em auditório em plano 
geral. Imagens aceleradas. 

 
Gerente 1: Olá, vamos almoçar? 
Gerente 2: Deixa eu te apresentar: Marcos, de 
Cuiabá, Maria Isabel, de Goiânia. 
Gerente 3: Como vai? 
Gerente 2: Tudo bom? Maria Isabel...humm que 
delícia. Vamos. 
   

Três pessoas conversam no corredor. 

 
 

OFF: Em Cuiabá, Maria Isabel é arroz com carne 
seca e farofa de banana. 

Dois gerentes em plano médio olham para o gerente 
que saiu. 

 
OFF: Tem coisas que só quem é de Cuiabá entende. 
E o HSBC conhece cada uma delas. 

Imagens turísticas de Cuiabá mostradas em um jogo 
de computação gráfica entre as faces da logomarca 
do banco. 

 
 Transição para o mapa mundi com a logomarca do 

banco distribuída em todos os continentes. 
Lettering: endereço eletrônico do banco do lado 
esquerdo da tela e logomarca do lado direito 
acompanhada do slogan: “No Brasil e no mundo, 
HSBC”. 

 
 

 

Dentro do conjunto de anúncios aqui analisados, esse caso talvez seja um dos mais 

representativos das disparidades existentes entre as regiões brasileiras por ser tratado no 

campo dos pratos típicos, setor reconhecidamente fértil em relação a combinações e 
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denominações que variam sensivelmente entre estados e até entre cidades de um mesmo 

estado. Mostra o encontro de três “gerentes” que acontece em um intervalo da “convenção”. 

Eles combinam um almoço, ao mesmo tempo em que apresentam dois gerentes, onde a 

mulher se chama Maria Isabel. Como estão tratando de um intervalo para alimentação, o 

nome da mulher remete o gerente vindo de Cuiabá a um nome de prato típico da sua cidade. 

Os dois colegas acham estranho o fato de ele repetir o nome da mulher e expressar “humm, 

que delícia”. No caso não se tratava de fato da mulher que acabara de conhecer, mas, como 

esclarecido pelo narrador, “em Cuiabá, Maria Isabel é arroz com carne seca e farofa de banana”. É 

construída uma rede de relações pelos elementos evidenciados no texto e nas imagens do 

anúncio.  

 

3.7.5 Análise 5: Gerentes Londrina e Maringá (Região Sul) 

  

 No vídeo a seguir, que ilustra a Região Sul, dois “gerentes” falam informalmente 

como se estivessem em intervalo da “Convenção Nacional de Gerentes”. No próprio diálogo 

há um reforço da ideia de que as convenções acontecem com certa frequência, uma vez que o 

personagem afirma ser o quarto encontro dos “gerentes” que ambos participam. A situação 

destaque fica por conta da rivalidade entre pessoas oriundas das cidades de Londrina e 

Maringá, no Paraná.   
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Áudio Imagens 

Trilha padrão  Lettering: Convenção Nacional de Gerentes HSBC  
Pessoas se acomodando em auditório em plano 
geral. Imagens aceleradas. 

 
Gerente 1: Nossa quarta convenção juntos, né? 
Gerente 2: É. 
Gerente 1: Vou confessar: estou apaixonado por 
você. 
Gerente 2: Eu também. 
Gerente 1: Então casa comigo? 
Gerente 2: Caso! 
Gerente 1: Pede transferência para Maringá, vamos 
casar? 
Gerente 2: Nem pensar! Vem você morar comigo 
em Londrina. 
Gerente 1: Não! Maringá. 
Gerente 2: Ah, não. Londrina ou nada feito.    
    

Um homem e uma mulher conversam em primeiro 
plano e plano médio. 

 
 

OFF: Quem é de Londrina não troca a cidade por 
nada. Quem é de Maringá também não. E o HSBC 
conhece bem cada uma delas.  

Imagens turísticas de Londrina e Maringá mostradas 
em um jogo de computação gráfica entre as faces da 
logomarca do banco. 

 
 Transição para o mapa mundi com a logomarca do 

banco distribuída em todos os continentes. 
Lettering: endereço eletrônico do banco do lado 
esquerdo da tela e logomarca do lado direito 
acompanhada do slogan: “No Brasil e no mundo, 
HSBC”. 

 

 

A particularidade referida no anúncio que representa a região Sul mostra uma 

rivalidade existente entre as cidades paranaenses de Londrina e Maringá. Neste caso, os 

elementos ratificados pelo texto e pelas imagens do anúncio são dissociados de qualquer local 

de onde os “gerentes” sejam originários. 
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A valorização lúdica, mostrada pelo conteúdo da conversa, enfatiza uma rivalidade 

cultural entre duas cidades de um mesmo estado: Londrina e Maringá, no Paraná. Também 

fazendo oposição à linguagem formal do mundo financeiro. 
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Considerações Finais 

 

A utilização de elementos regionais pelo mundo publicitário para dar suporte às 

mensagens foi o primeiro elemento motivador desta pesquisa. Em seguida, foram coletados 

diversos exemplos do funcionamento deste modelo de criação, antes da seleção do objeto 

analisado. Mas seria necessária uma delimitação da amostra para confrontá-la com o 

referencial teórico que consiste na separação entre local, global e nos fenômenos resultantes 

das conexões entre os termos, como o glocal. Dentre os exemplos, o que mais se sobressaiu 

foi o caso aqui estudado. Assim, o objeto concreto que manifesta os estudos específicos 

evidenciados neste trabalho é o HSBC -Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. 

Trata-se de um banco de origem inglesa que não difunde sua nacionalidade na comunicação e 

nem adota uma chamada cultura inglesa no seu modelo de trabalho. Assume-se como 

instituição com matriz na Inglaterra, mas com posicionamento internacional padronizado de 

prestação de serviços valendo-se de uma comunicação local para conquistar e manter clientes. 

Esta comunicação pode diferir na prática de um país para outro; todavia, vem embasada em 

um conceito amplo como pano de fundo para aplicação indistinta, sob o tema maior “The 

world’s local bank”. Ao longo da pesquisa foram percebidos dados reveladores da 

inexistência de distinção na forma de atuação da corporação, ainda que em toda a 

comunicação seja enfatizado o apreço pela familiaridade com as particularidades de cada 

mercado em que está presente, ou mais do que isso, o trabalho de comunicação da instituição 

atende a uma demanda estabelecida pela estratégia mundial que independe do país no qual 

essa comunicação seja veiculada. 

A prática de comunicação do Banco segue a máxima “think globally, act locally”, 

onde um projeto global é associado a estratégias locais. 

Para isso, faz-se necessário identificar a forma como esse projeto dialoga com 
a cultura local, amoldando-se a ela quando necessário, apropriando-se dessas 
referências culturais para modificá-las e adaptá-las dentro de um projeto de 
mercado voltado para suas necessidades específicas. (LUSVARGHI, 2007, p. 
56).      

A estratégia de comunicação do Banco é atrelada à maturação do mercado, ou a um 

mundo “sem fronteiras”. Um mercado maduro e receptivo, proporcionado pela interseção de 

culturas de vários países, é a condição para que haja uma tendência de criação de consistência 
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e impacto, que aparentemente são muito mais fáceis de serem administrados quando se tem 

uma única identidade mundial. É também uma abordagem mais eficiente, uma vez que a 

mesma estratégia pode ser usada em todas as partes do mundo. Essa unicidade traz implícita 

uma simplificação de iniciativas desde o próprio processo criativo, passando pelo 

desenvolvimento e aplicação da campanha aos mais diferentes mercados e alcançando até a 

possibilidade de administração de crises de identidade que possam surgir. Padronização que 

traz implicações, como pode ser observado nas campanhas que sofreram e causaram impacto 

ao redor do mundo. Tanto publicidades institucionais quanto destinadas à venda de produtos 

ou serviços, exemplificadas aqui.   

Conforme desenhado ao longo do trabalho, é cada vez mais comum entre os grandes 

atores mundiais, dos mais diversos setores, a adoção de campanhas únicas para difusão da 

publicidade. Um risco, porém. Porque é justamente buscando mitigar erros e custos que toda 

uma campanha pode não obter ressonância entre o público ao qual se destina. Ao mesmo 

tempo em que as iniciativas conjuntas se multiplicam, também aumentam as críticas a esse 

agir estandardizado. Conforme afirmação de Dreifuss (1997), a diversidade cultural (que se 

constitui e se afirma como contrapartida da mundialização) também orientará o processo de 

globalização econômica, embora -em um aparente paradoxo- passe a introduzir novas formas 

de atividades, singularmente territorializadas: produção localizada baseada em recursos 

locais e até normas locais, padrões e formas organizacionais, onde os produtos mundiais 

padronizados passam a conviver com os não-homogêneos, e até mesmo com os próprios, mas 

ajustados a gostos e padrões locais. Temos assim uma mundialização de consumo e uma 

globalização estratégica, mas o produto é diferenciado -poderíamos dizer que ele é “local” ou 

“regionalizado”- por meio do uso e da aplicação de “tecnologias flexíveis”, que implicam em 

(e se sustentam por) unidades descentralizadas de produção, coordenadas estrategicamente.  

Algumas das perguntas suscitadas pela pesquisa vêm à tona para dialogar com esse 

cuidado para evitar desastres na comunicação. Como uma mensagem construída com base em 

elementos efetivamente locais, veiculada massivamente alcança resultados satisfatórios? 

Também é necessária uma reflexão acerca dos elementos utilizados. Estes elementos podem 

ser considerados locais na medida em que cada vez menos barreiras os isolam de outras 

localidades e das globalidades? Barber (2003) defende que “mesmo tendo os países sido 

substituídos pelos mercados transnacionais, suas populações continuam sendo os produtores e 

os consumidores do mercado global”. Haverá de existir uma predisposição desse público para 
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aderir às idéias transmitidas pela publicidade. Permaneceriam locais atividades resultantes de 

influências mundializadas? Acreditamos que cada localidade carrega um pouco da 

combinação de fatores tanto resultado de trocas com o mundo, quanto entre si, e ainda 

mantém os traços predominantes que a tornam singulares. As especificidades que se observam 

quando da miscigenação de um agir no mundo sem fronteiras podem ser configuradas como 

aquilo que tratamos ao longo deste trabalho como o glocal (ROBERTSON, 2000). Algo não 

exclusivamente puro, local. Muito menos completamente absorvido de um mundo externo, 

global. Há muito que essa separação dá lugar a uma discussão mais abrangente deixando de 

lado a dicotomia para produzir considerações mais efetivas de questionamentos, reflexões e 

resultados acerca da inserção desses híbridos no sistema mundial. Sampaio (2002) sintetiza 

essa discussão com a afirmativa de que “quanto mais se briga pelas diferenças, mais o mundo 

vai se tornando parecido. Quanto mais se tenta a universalidade, mais o planeta torna-se 

diferente”.  

Como vimos discutindo nessas páginas e como nos foi revelado pelas muitas 

contribuições das reflexões teóricas aqui apresentadas, será o fator econômico o grande 

determinante de qual sociedade irá se sobrepor. Ainda que essa superação seja comunicada 

por meio de ilustrações fornecidas por alguma aldeia remota. Observa-se uma simbiose de 

interesses na qual instituições globais se inspiram na menor célula de uma sociedade para 

dialogar com os seus públicos. Nesse contexto, se sobressaem transnacionais que se mostram 

conhecedoras e atentas à localidade, mas também oferecem condições para projeção dessa 

localidade obter a sua recompensa. “O local será valorizado quando tiver condições de 

produzir um efeito midiático, ou seja, quando permitir construir a imagem do espaço a fim de 

inseri-lo no sistema mundial” (HERSCOVICI, 1996). 

O local se transforma em ferramenta de construção de mensagens destinada a 

estabelecer canais de comunicação entre os países. Na atualidade, a exploração dos lugares se 

dá pela experimentação das particularidades oferecidas, bem como a globalização não pode 

ser observada igualmente em todos os territórios. “A globalização é muito desigualmente 

distribuída ao redor do globo, entre regiões e entre diferentes estratos da população dentro das 

regiões” [grifo do autor] (HALL, 1997, p. 84). Já para Barber, a globalização compreende uma 

etapa posterior ao pós-guerra que aponta para a fase seguinte, mais fortemente identificada 

com a planificação. O autor sugere que o McMundo13 (BARBER, 2003) é plano. “A cada ano 

                                                
13 McMundo: unido pela comunicação, pela informação, pelo entretenimento e pelo comércio. (BARBER, 2003). 
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as indústrias se tornam mais transnacionais em sua constituição empresarial, multinacionais 

na compra de equipamentos, internacionais na distribuição de postos de trabalho e mundiais 

em suas estratégias de marketing para o consumidor.” (BARBER, 2003, p. 85). 

Com base na afirmação de Barber (2003) de que a cultura global é que proporciona à 

cultura local seus meios de comunicação, suas audiências e suas aspirações, arriscamos 

afirmar que sempre que o local conseguir realizar o feito de ser ferramenta para diálogo entre 

nações -e na maioria das vezes em que realiza- estará agindo por meio de uma associação com 

o global. Apesar da relação simbiótica que aqui defendemos, também temos clareza quanto ao 

conflito existente para favorecimento dessa afinidade e atentamos para os resultados das 

novas rupturas internas e externas proporcionadas pela inserção do local no mundial. Uma vez 

que “a comunicação é global, mas os destinatários negociam localmente o significado 

simbólico das mensagens” (VILCHES, 1997, p. 84). Mais uma vez cabe ao receptor das 

mensagens, cidadão atuante em uma sociedade, o discernimento diante do sentido ao que é 

exposto. Conforme corroborado por Dowbor (2000), a democratização dos meios de 

comunicação constitui hoje a linha de frente das transformações. É fator determinante da 

transformação cultural em curso, e se tornou o eixo central das transformações estruturais, 

tanto na economia como na política.      
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Uma proposta de glossário 
 

Conglomerado – “Tipo de organização no qual várias empresas que atuam nos mais variados 

setores e ramos da economia pertencem à mesma holding. O que caracteriza o conglomerado 

é a diversidade. Nele, nenhuma empresa é fornecedora de elementos à linha de produção de 

outra. (...) A diversificação setorial visa garantir uma taxa média de lucratividade à holding, 

especialmente em situações de crise e recessão, em que alguns setores são menos atingidos 

que outros. A fusão horizontal de empresas significa uma tendência a conglomerizar uma 

economia”. [grifos do autor] (SANDRONI, 1996, pp. 86 e 87).   

Corporação – “Conjunto de pessoas que apresentam alguma afinidade profissional, de idéias 

etc., organizadas em uma associação e sujeitas ao mesmo estatuto ou regulamento. Empresa 

ou grupo de empresas de grande porte e de forte presença em um ou mais setores da atividade 

industrial, comercial, agrícola ou de serviços.” (HOUAISS, 2001, pp. 843 e 844).  

Globalização – “Diversos fenômenos e variados conjuntos de processos pertencentes ao 

“âmbito” da economia (pesquisa científica e tecnológica, financiamento, produção, 

administração, comercialização), que se desdobram na sociedade, se expressam na cultura e 

marcam a política, condicionando gestão e governança nacional. São fenômenos do mundo da 

tecnologia, da produção, das finanças e do comércio, que atingem, de forma desigual e 

combinada, todos os países da Terra e não somente aqueles que operam em escala mundial. 

Esses fenômenos giram em torno do alargamento espacial e do aprofundamento do alcance 

societário das operações, muitas vezes concatenadas, de um elenco limitado de atores 

públicos e privados.” (DREIFUSS, 1997, p. 171). 

Glocalização – “Âmbito em que as diferenças e particularidades estão em evidência. Termo 

que expressa a dualidade do fenômeno -o customizing (ajuste ao sabor local) e a 

harmonização (global) do produto e do produtor, dos procedimentos e das percepções- 

operando dentro de um mesmo processo de planetarização.” [grifos do autor] (DREIFUSS, 

1997, p. 233). 

Internacional – “Concernente a duas ou mais nações; que se promove entre nações; relativo 

às relações entre as nações; que congrega certo número de nações; que envolve pessoas, 
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grupos, pertencentes a várias nações; com repercussão em vários países; atuante em vários 

países; adotado por várias nações.” (HOUAISS, 2001, p. 1635).   

Local – “Espaço vivido, experiencialmente, como responsável pelo efeito do mundo, e 

simbolicamente (teatralizado), através das obras de cultura (como efeito de discurso); em 

contraste, o não-local é um espaço imaginário, vivido de modo duplamente mediado: 

simbolicamente e à distância. É esse lugar que, investido por uma imagem coletiva, adquire 

uma função de matriz: dá origem e preserva uma cultura e uma coletividade. Não é um mero 

terreno ou conjunto de fronteiras físicas, mas um ‘estado de espírito’.” [aspas do autor] 

(COELHO, 1997, pp. 242 e 243). 

Localismo – “Tendência de retorno ao particular, ao pequeno e ao diferente em oposição ao 

universal, ao grande e ao igual ou o que há de constante. Abrindo lugar para o surgimento (ou 

ressurgimento) do localismo está a fragmentação do mundo contemporâneo que se expressa, 

conceitualmente, por um processo de heterogeneização caminhando em sentido oposto à 

busca da homogeneidade promovida pelo pensamento moderno e que tinha por conseqüência 

a eliminação do particular, que o localismo procura recuperar (...). o localismo privilegia o 

nacional em oposição ao (ou em contraste com) inter- ou supranacional, o regional em 

oposição ao nacional e o local propriamente dito como contrapartida preferível ao regional.” 

[grifos do autor] (COELHO, 1997, pp. 242 e 243).  

Multinacional – “Estrutura empresarial básica do capitalismo dominante nos países 

altamente industrializados. Caracteriza-se por desenvolver uma estratégia internacional a 

partir de uma base nacional, sob a coordenação de uma direção centralizada. (...) Conhecidas 

também pela denominação de empresas internacionais ou transnacionais, as multinacionais 

resultam da concentração do capital e da internacionalização da produção capitalista.” [grifo 

do autor] (SANDRONI, 1996, pp. 346 e 347).   

Mundialização – “Lida com mentalidades, hábitos e padrões; com estilos de comportamento, 

usos e costumes e com modos de vida, criando denominadores comuns nas preferências de 

consumo das mais diversas índoles. A mundialização é, portanto, do âmbito societário, 

embora seu desdobramento condicione a economia e a política. Refere-se a valores e 

referências, a produtos e métodos desejados e passíveis de utilização, nos mais diversos 

países, sem ater-se à sua origem nacional, ou cultural (na maioria dos casos, simplesmente 
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desconhecendo-a), e transbordando ou atravessando culturas e estilos existenciais e 

vivenciais.” [grifo do autor] (DREIFUSS, 1997, p. 172). 

Nacionalismo – “De acordo com Walter Russell Mead e muitos outros, trata-se da ‘força 

política mais poderosa na face da terra na atualidade’. O problema é que as pessoas que 

concordam sobre a força do nacionalismo não concordam sobre o seu significado. Existe 

antigo nacionalismo e novo nacionalismo, bom nacionalismo e mau nacionalismo, 

nacionalismo patriótico e nacionalismo étnico, nacionalismo que faz grandes estados e 

nacionalismo que os enterra. Observadores como Liah Greenfeld tentam extrair algum 

consenso, buscando convencer-nos de que nacionalismo é uma questão de fenomenologia: 

simplesmente a mesma coisa que pessoas que chamamos de nacionalistas pensam e fazem. 

Sua abordagem ampla permite que o nacionalismo abranja múltiplos ‘caminhos’ para a 

modernidade, todos certamente aludidos acima, novos e velhos igualmente.” [destaques do 

autor] (BARBER, 2003, p. 196). 

Planetarização – “Trata, por um lado, de vínculos expressos na trama de organizações 

transnacionais e de instituições (parlamentos e conselhos) supranacionais, que fazem parte de 

um novo tecido ‘político’ e de gestão, e dá outro significado à noção de pertencer, 

ressignificando a multiplicidade de inserções sociais e nacionais. Além disso, ela sublinha a 

qualidade dos vínculos políticos, culturais e sociais que atravessam estados-nações e 

permeiam sociedades nacionais diversas, enquanto modelam, irradiam e imprimem profundas 

mudanças perceptivas e de comportamento, trans-societárias.” [aspas do autor] (DREIFUSS, 

1997, p. 173). 

Transnacionalização – “É um processo que vai se formando através da internacionalização 

da economia e da cultura, e dá alguns passos a mais desde a primeira metade do século XX ao 

gerar organismos, empresas e movimentos cuja sede não está exclusiva nem principalmente 

em uma nação. Philips, Ford e Peugeot englobam vários países e se movem com bastante 

independência em relação aos estados e às populações aos quais estão vinculados. Não 

obstante, neste segundo movimento as interconexões levam às nações originárias.” 

(CANCLINI, 1999, p. 46). 


