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Resumo 

Investigação sobre como empresas globais podem qualificar para o consumo a partir do ponto de venda. 

Partindo de uma visão da comunicação de mercado na pós-modernidade, procuramos compreender a 

comunicação mercadológica intercultural. Procuramos ilustrar a partir do caso da loja de utilidades Daiso 

Japan Brasil e de como a comunicação de mercado é usada para buscar uma qualificação para o consumo a 

partir do ponto de venda. Palavras-chave: Comunicação mercadológica intercultural, Daiso Japan Brasil, 

qualificação para o consumo. 

 

 

Introdução 

 

Neste trabalho procuramos investigar como empresas de varejo podem qualificar para o 

consumo a partir do ponto de venda. Partindo de uma visão da globalização sob a ótica da 

pós-modernidade, por meio de Huntington (1996), Maffesoli (2010) entre outros, 

procuramos compreender inicialmente a comunicação de mercado face às novas 

sociabilidades e a partir disso, compreender como a comunicação mercadológica 

intercultural pode ser agente nos relacionamentos entre marcas globais e consumidores 

multifacetados, cruzando os conceitos de Markus (2012) com Galindo (2012). Procuramos 

ilustrar a partir do caso da loja de utilidades Daiso Japan Brasil, por meio de um estudo de 

caso único. Assim buscaremos evidências para uma generalização analítica de como a 

comunicação mercadológica intercultural é usada para buscar uma qualificação para o 

consumo a partir do ponto de venda. 

 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Publicidade e Propaganda do XVI Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutorando em Comunicação Social (UMESP); Bolsista Capes. Mestre em Comunicação pela Universidade Metodista 

de São Paulo (UMESP); Professor do Instituto Mauá de Tecnologia (MAUÁ) e da Universidade Nove de Julho 

(UNINOVE). Email: everaldo@arven.com.br 
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Globalização e a comunicação de mercado 

 

O termo globalização é usado com frequência para denominar a homogeneização de 

comportamentos, economias, idioma, comunicação e uma infinidade de traços culturais 

cosmopolitas. Naill Ferguson (2011) em seu livro “Civilização: ocidente X oriente” entende 

que 5 grandes aspectos ocidentais, que ele denomina aplicativos, foram incorporados pelo 

oriente e isso caracterizaria a hegemonia do ocidente sobre o oriente. Segundo o autor a 

competição, a ciência, o direito de propriedade, a medicina, o consumo e a ética do trabalho 

foram incorporados pelo oriente homogeneizando comportamentos como o uso de vestuário 

ocidental, práticas medicinais, um estilo de vida por status social mediante o trabalho, o uso 

de automóvel, entre outros usos e costumes apropriados do ocidente. No entanto, quando 

olhamos com mais atenção aos diferentes aspectos das sociedades atuais nos deparamos 

com uma infinidade de características regionais que parecem ter incorporado determinados 

hábitos ressignificando costumes e tradições, criando assim, novas sociabilidades. 

Hungtinton (1996) tece críticas nesse sentido ao que chamou de “choque de civilizações”. 

Para o autor o predomínio da cultura ocidental está em declínio e há um ressurgimento das 

culturas não-ocidentais de raízes clássicas, uma “indigenização de segunda geração” 

(DORE, apud HUNGTINTON, 1992, p. 112), ou seja, após uma primeira geração de 

pessoas de países colonizados que foram estudar nas metrópoles e trouxeram aspectos 

culturais, surgiu uma segunda geração, filhos desses, que estudaram em escolas locais, no 

idioma local e que se viram na necessidade de “indigenizar” hábitos oriundos da primeira 

geração, quer seja por aspectos sociais ou culturais, como também por aspectos políticos ou 

religiosos. 

Tomemos como ilustração a língua inglesa. Com a ascensão da Inglaterra no comércio 

internacional durante os séculos XVIII e XIX, e posteriormente a expansão americana em 

mercados internacionais, o inglês tornou-se o idioma dos negócios internacionais. Para 

Hungtinton (1996, p.72) o inglês é a língua franca, um “meio mundial de comunicação 

intercultural”, que se constitui numa ferramenta para comunicar e não uma fonte de 

identidade e congregação, próximo à visão de Ortiz (1996) que prefere o termo 

mundialização. 

Do nosso ponto de vista processos sociais complexos, como esses, estão tensionados, 

congregam e descongregam, mas buscam correntes hegemônicas, embora nunca unânimes, 

como a luta contra a poluição, a proteção dos mares, a valorização da biodiversidade. 
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Assim, das vilas, cidades-estado, países, blocos socioeconômicos, as sociabilidades vem e 

vão, tensionando e destensionando, mas convergindo para congregação de alguns pontos e 

explicitação de diferenças na maior parte. Como apontado por Hungtinton, as diferenças é 

que dão o sentido de identidade, ao que Maffesoli (2010) entende como a saturação dos 

ideais de unidade positivistas, especificamente em Comte. Ideais esses espelhados em nossa 

bandeira no lema “Ordem e Progresso”, ou seja, a estática social e a dinâmica social 

pregada por Comte. Após quase 130 anos temos muitos traços comuns que nos aproximam 

de um modo de vida cosmopolita, mas outros traços específicos que nos definem como 

brasileiros, por exclusão ao que não nos define, como o idioma inglês.  

 

 

Comunicação mercadológica intercultural 

 

Essa busca por identidades diversas, distante da civilização universal, a que muitos autores 

denominam de pós-modernidade tem levado empresas a repensarem seus modelos de 

negócios e de comunicação especificamente. A comunicação de mercado, inserida nesse 

ambiente pós-moderno, de diversidade e de busca por afinidades eletivas, distante da 

sociedade universal, necessita ampliar-se para além dos conceitos hegemônicos de 

marketing, centrados nos outputs, ou 4 Ps. Segundo Yanaze (2011), é necessário uma visão 

integrada da empresa a partir do conceito dos 3 Puts, ou seja, dos inputs, aquilo que se 

coloca para dentro; dos throughputs, o que se produz por intermédio de algo; e dos outputs,  

aquilo que sai. Resumidamente nos inputs temos recursos financeiros, pessoas, recursos 

materiais, informações, tecnologia, e know-how. Nos throughputs temos processos, 

sistemas, políticas, cultura organizacional, clima empresarial e logística. Nos outputs temos 

produtos e serviços, preços e remuneração, distribuição, vendas e comunicação. 

A hegemonia da visão de marketing centrada nos outputs origina-se nos Estados Unidos a 

partir do pós-guerra quando Culliton (1948) compara o profissional da área com um mixer 

of ingredients, para posteriormente, Borden (1964) especificar quais ingredientes estariam 

nesse mixer. Mas foi McCarthy (1960 [1978]), na sua obra Marketing Básico quem 

sacramentou os 4 ingredientes básicos: product, place, price and promotion. Assim os 

outputs foram amplamente divulgados em Kotler e Keller (2012), Churchill (2001), Keegan 

(2005), entre outros. Originados, portanto, num período industrial, os 4 Ps foram 
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constantemente revisados, adaptados e ressignificados, como no caso dos 4 Cs3 de 

Lauterborn (1990), mas permaneceram outputs. A teoria dos 3 puts configura uma mudança 

do foco nos outputs para uma administração sistêmica, na qual há interdependência e 

interação de todos na organização, tendo o entrosamento como condição indispensável. A 

migração da percepção que diferentes públicos têm dos inputs e dos throughputs exige 

atenção das empresas na transformação de ações em fatos comunicáveis.  

Assim, os aspectos globalizantes, a indigenização de segunda geração, a definição de 

afinidades eletivas e as diferentes percepções de inputs e outputs têm configurado públicos 

com traços globalizantes, mas de características regionais. Muitas empresas os denominam 

de clientes globais (KEEGAN, 2005) e fazem adaptações nos outputs.  As inúmeras 

evidências de organizações que buscam padronização de produtos em escala global e que 

encontram barreiras culturais regionais ou locais nos levam à investigação de como a 

comunicação de mercado pode ser o cimento do relacionamento intercultural entre 

empresas e consumidores. Num contexto mais amplo Margarida Kunsch (2016, p. 39) 

chama-nos a atenção para a “necessidade de pensar a comunicação nas organizações em um 

contexto socioeconômico mais amplo” para além da comunicação em uma dimensão 

instrumental de mero canal de informação. Para um relacionamento contínuo, nessa 

sociedade pós-moderna de traços globais e afinidades culturais eletivas faz-se necessário a 

configuração de uma comunicação organizacional, segundo Markus (2012) em 3 

dimensões, ou seja, a dimensão horizontal na qual comunicação administrativa, 

comunicação institucional e comunicação mercadológica integram cada uma suas ações 

específicas; a dimensão vertical na qual essas comunicações integram ações entre si; e a 

dimensão transversal a partir da Missão, Visão e Valores da organização. 

Especificamente Yanaze (2011, p. 430) define comunicação mercadológica como 

 

o processo de administrar o tráfego de informações com os públicos-alvo que compõem 

os mercados da empresa, isto é, com aquelas parcelas de público (interno e externo) 

potencialmente interessadas em reagir favoravelmente às negociações e transações 

oferecidas pela empresa ou entidade emissora.  

 

Há claramente em Yanaze a influência do pensamento funcionalista norte-americano e da 

teoria da informação, característicos dos estudos mercadológicos, principalmente 

compreendendo a epistemologia contida na definição do autor. Já Markus (2011, p. 595), 

em capítulo do mesmo livro, compreende comunicação mercadológica como 

                                                 
3 Resumidamente: Consumidor, Custo, Comunicação e Conveniência. 
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os esforços estratégicos que as organizações empreendem no sentido de estabelecer um 

canal de comunicação com seus públicos-alvo, objetivando um feedback que pode ser a 

compra simples de um produto, ou, ainda, uma sinalização positiva, menos tangível, 

como resposta a uma abordagem de mercado. 

 

O conceito de Markus salienta a questão estratégica envolvida no processo e ressalta o 

sentido do estabelecimento de um canal de comunicação com o público. Nota-se o 

posicionamento de objetividade característico dos estudos de mercado. Já o conceito de 

comunicação mercadológica proposto por Galindo (2012, p. 96) também incorpora uma 

visão pós-moderna ao sintetizar que 

 

A comunicação mercadológica é a produção simbólica decorrente do plano estratégico 

de uma organização em sua interação com o mercado, constitui-se em uma mensagem 

multidirecional elaborada com conteúdos relevantes e compartilhados entre todos os 

envolvidos nesse processo, tendo como fator gerador as ambiências socioculturais e 

tecnológicas dos seus públicos de interesse e dos meios que lhe garantam o 

relacionamento contínuo, utilizando-se das mais variadas formas e tecnologias para 

atingir os objetivos comunicacionais previstos no plano. 
 

Há que se destacar, em nosso entendimento, que os autores se aproximam de uma 

concepção de comunicação de mercado mais alinhada com um deslocamento teórico 

conceitual que vai da visão tradicional de comunicação como um processo coadjuvante do 

marketing, focada nos outputs, para uma centralidade estratégica que propõe um 

relacionamento contínuo, distanciando-se da tradicional visão de comunicação de mercado 

apenas como propaganda massiva. Portanto, no contexto aqui exposto, compreendemos que 

a comunicação mercadológica intercultural pode ser uma chave de entendimento para os 

relacionamentos entre empresas globais e consumidores plurais. 

Para Markus e Saveri (2014, p. 160) “a comunicação mercadológica intercultural aponta 

para a necessidade de se levar em consideração a cultura do país de origem, a do país 

receptor e a da organização, e mostra como isso tudo se comunica com flexibilidade.”   

Portanto a comunicação mercadológica intercultural pode ser compreendida como um 

sistema de produção simbólica e de construção de sentidos resultante do alinhamento entre 

plano de marketing e a ambiência sociocultural global, regional e local, constituindo-se em 

uma competência de relacionamento intercultural entre marcas globais e consumidores 

plurais. 

A comunicação mercadológica intercultural pode ser a competência-chave para a 

qualificação de consumidores autóctones em mercados disponíveis em países de destino. 

Nesse sentido, podemos compreender melhor a decomposição dos mercados a partir de 
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Kotler (2012, p. 87) quando o autor conceitua os diversos conjuntos de consumidores, 

entendendo o mercado potencial como o conjunto de consumidores que demonstram 

interesse pelo produto; o mercado disponível como aqueles que possuem interesse, renda e 

acesso ao produto. Já o mercado disponível qualificado pode ser entendido como aqueles 

que têm interesse, renda, acesso e qualificação para o consumo. Um mercado disponível 

não-qualificado, nesse caso, aproxima-se do conceito de não-mercado, como entendido 

por Markus (2016), ou seja, um mercado de consumidores autóctones sem conhecimento 

sobre os produtos de origem estrangeira. Esse conceito difere do termo “não-mercado” ou 

nonmarket, como entendido por Baron (1995), sendo esse último referente a forças de 

governos, grupos de interesse, e ativistas, por exemplo. Para efeitos deste artigo usamos o 

conceito de não-mercado com o mesmo sentido de mercado disponível não-qualificado. 

 

 

Daiso Japan Brasil como ilustração de caso 

 

Para ilustrar esse caso de comunicação mercadológica intercultural escolhemos a loja 

japonesa Daiso por entendermos que se trata de um caso decisivo de uma marca com 

interesses globais, mas desconhecida do grande público brasileiro. Por esse objeto de 

estudo, escolhemos a estratégia como um estudo de caso simplificado, utilizando a Daiso 

como referência. Segundo Yin (2001) o estudo de caso é indicado ao se examinarem 

acontecimentos contemporâneos, como o objeto indica, mas quando não se pode manipular 

comportamentos relevantes. O próprio tipo de problema - “como” - leva ao uso do estudo 

de caso, porque, segundo Yin (2001, p. 25), “tais questões lidam com ligações operacionais 

que necessitam ser traçadas ao longo do tempo, em vez de serem encaradas como meras 

repetições ou incidências.” A principal contestação ao estudo de caso se refere à 

impossibilidade de generalizar os resultados para o universo. Yin (2001, p. 29) também nos 

auxilia ao expor que os estudos de caso “são generalizáveis a proposições teóricas, e não a 

populações e universos... o objetivo do pesquisador é expandir e generalizar teorias 

(generalização analítica) e não enumerar frequências (generalização estatística).” Optamos 

por um único caso porque, segundo Yin (2001, p.61) “encontra-se um fundamento lógico 

para um caso único quando ele representa o caso decisivo ao testar uma teoria bem-

formulada.” Esse caso único deve satisfazer todas as condições para testar a teoria 

formulada e ainda contribuir para redirecionar investigações futuras. 
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A Daiso Japan Brasil é uma loja de utilidades de origem japonesa com 11 lojas na região 

metropolitana da capital de São Paulo, além da parceria com a rede Hirota de 

Supermercados. Segundo o site da empresa (DAISO, 2016) em 1972 o atual presidente, 

Hirotake Yano, abriu uma loja de rua denominada “Yano Shoten”. A partir de 1977 é 

denominada Daiso-Sangyo. Em 1987 começa suas operações como a loja de 100 ienes. 

Algo como as lojas de 1 dólar nos Estados Unidos ou de R$ 1,99 no Brasil. A partir de 1996 

e até o início dos anos 2000 houve uma forte capitalização da companhia possibilitando a 

expansão no Japão e dai por diante na Ásia, Oriente Médio, América Central e 

recentemente na América do Sul. Atualmente possui mais de 4.000 lojas, sendo mais de 

70% no Japão e o restante nas demais regiões.  

A partir de janeiro de 2013 a Daiso chegou em São Paulo, capital, para daí em diante, 

inaugurar várias outras lojas na Região metropolitana, somando-se hoje, maio de 2016, 11 

lojas, além de parcerias com a rede Hirota. O poder econômico de São Paulo e o fato de 

constituir a maior colônia japonesa no Brasil, como percebe-se na Tabela 1, provavelmente 

pesou na decisão de localização das primeiras lojas. 

 

 

Tabela 1 - Distribuição dos imigrantes oriundos do Japão, naturais e brasileiros,  

segundo as Unidades da Federação - 1940/1950 (Regiões selecionadas) 

 
Unidade da Federação Dados absolutos - 1940 Dados absolutos - 1950 Proporções por 100.000 - 1940 Proporções por 100.000 - 1940 

Amazonas 305 201 211 156 

Distrito Federal 538 392 372 303 

Mato Grosso 1,128 1,172 780 907 

Minas Gerais 893 917 618 710 

Paraná 8,064 15,393 5,58 11,915 

Pará 467 421 323 326 

Rio de Janeiro 380 1,086 263 841 

São Paulo 132,216 108,912 91,484 84,302 

Brasil 144,523 129,192 100 100 

 

Fonte:  IBGE, 2000. 

 

Seguindo a corrente de pensamento organizacional que busca a possibilidade de produtos e 

serviços globais, hoje a Daiso Japan entende o Japão como plataforma de teste para o 

lançamento de inovações nos demais mercados. Segundo o site global da companhia 

(DAISO GLOBAL, 2016) a missão da Daiso é ajudar os clientes a “Find Surprises & 

Fun!4” por preços baratos. Isso auxiliado pela estratégia de verticalização que permite a 

produção própria, em larga escala, de 99% (DAISO, 2016) dos itens vendidos nas lojas. 

                                                 
4 “Encontrar surpresas e diversão! [tradução nossa]” 
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Nesse sentido é que a visão da globalização e de clientes globais para a companhia é 

saliente. Diversos produtos desenvolvidos para o mercado japonês agradam clientes 

diferentes em diferentes mercados, como kits de costura ou canecas de porcelana. Esse 

aspecto evidencia a lógica da globalização uma vez que os consumidores japoneses estão 

imersos em uma infinidade de ofertas de produtos globais. A visão da companhia, segundo 

o site nacional é ajudar os clientes a encontrar produtos “surpreendentes, divertidos e 

inigualáveis” (DAISO, 2016).  A missão é “surpreender nossos clientes com produtos 

criativos, divertidos, de alta qualidade e originalidade. Criando uma experiência única, pela 

grande variedade de produtos acessíveis para todas as classes.” (DAISO, 2016). A empresa 

procura deixar claro em sua comunicação de mercado por meio do site de que são seus 

valores a criação e o desenvolvimento de produtos “surpreendentes” (sic). Nas páginas 

nacionais do Facebook da empresa é possível receber notícias sobre contêineres que estão 

para chegar, como estão os estoques, entre outras informações de inputs e de 

troughputs.Isso evidencia o deslocamento da comunicação de mercado dos outputs para os 

demais puts. Longe de ser um benchmarking nas estratégias de marketing voltadas aos 3 

Puts, o que se desprende preliminarmente da comunicação de mercado nas lojas, no site e 

nas redes sociais virtuais da Daiso é a noção intercultural para além da simplicidade 

generalizante do conceito de globalização. 

A rede não tem foco no bairro paulistano da Liberdade, concentrador da cultura oriental na 

cidade, mas está espalhada por diversos bairros e outras cidades compostas na maioria de 

consumidores autóctones. Nesse sentido diversas adaptações às diferenças regionais foram 

necessárias. No caso brasileiro, algumas mudanças foram feitas, como o molho shoyu sem 

conservantes, a adaptação dos rótulos (fig. 1) por meio de etiquetas com exigências da 

legislação nacional, além da necessidade de remodelar o conceito para preços únicos, 

porém alteráveis de tempos em tempos devido à inflação dos últimos anos. 

 

Figura 1: Produtos com rótulos adaptados 

 

Fonte: o autor 
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Para essa investigação, visitamos a loja (fig. 2) localizada no São Bernardo Plaza Shopping, 

na cidade de São Bernardo do Campo, dia 14.05.2016, entre 11h e 13h. A loja possui 

aproximadamente 120m² com cerca de 5 funcionários, 3 check-outs localizados próximos à 

saída.  

 

Figura 2: Fachada do ponto de venda Daiso Japan no São Bernardo Plaza Shopping 

 

Fonte: Daiso, 2016 

 

Além das características descritas acima, notamos uma forte evidência de comunicação 

mercadológica intercultural, uma vez que a produção simbólica no ponto de venda nos 

alerta para diversos fatos da cultura japonesa. Nota-se uma busca da qualificação para o 

consumo, já que culturalmente o brasileiro não está pré-disposto, ou mesmo não tem 

conhecimento, para a compra de diversos produtos expostos, como raquete para badminton, 

esponja de melamina para lavar louça que dispensa o uso de detergente, conjuntos de 

porcelana para chá, comidas e bebidas características, objetos para casa, “meia” para pé de 

cadeira, máscaras festivas e bonecas características, entre outros diversos elementos da 

cultura japonesa. A loja ainda estava decorada com sakura, nome dado em japonês às flores 

de cerejeira e havia música ambiente japonesa. 

 

Figura 3: Placas explicativas sobre a cultura japonesa 

 

Fonte: o autor 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – São Paulo - SP – 05 a 09/09/2016 

 
 

 10 

 

A qualificação para o consumo pode ser notada também nos cartazes (fig. 3) dispostos no 

alto das gôndolas ou nas tarjas em suportes ao lado dos produtos (fig. 4) que explicavam 

aspectos da cultura japonesa como os termos: irasshaimase, tradicional cumprimento 

quando alguém entra na loja. No entanto nessa visita não presenciei os funcionários usando 

esse termo em nenhum momento, o que talvez pudesse parecer estranho aos consumidores 

autóctones; hinamatsuri, o Dia das Meninas ou Dia das Bonecas, no qual as famílias 

montam em casa as hina ningyõ nome que se dá a um sofisticado conjunto de bonecas e 

objetos em miniatura decorativos; koinobori que literalmente significa bandeira de carpa em 

comemoração ao Dia dos Meninos; o chanoyu ou a cerimônia do chá, uma atividade 

cerimonial na qual chá verde em pó é preparado e servido a convidados; e surippa, um tipo 

de pantufa comum. Mais uma evidência da qualificação para o consumo refere-se aos 

cartazes que mostram a pronúncia correta do nome da empresa, instigando o consumidor a 

pensar na marca “Daizo? Daisson? Daisso? Resposta Correta 3!”, ou seja, partindo-se do 

pressuposto de que o mercado disponível qualificado é o conjunto de consumidores que tem 

interesse, renda, acesso e qualificação, podemos entender que os consumidores autóctones 

visitantes dos pontos de venda da marca Daiso Japan Brasil careciam de qualificação, isto é, 

de conhecimento cultural para o uso de diversos produtos vendidos pela marca. Muito 

embora vários consumidores possam comprar para a experimentação, fica evidente que o 

ponto de venda é fator-chave na comunicação mercadológica intercultural qualificando 

aqueles que tem interesse  (manifestado ou subentendido), tem renda (podem comprar) e 

acesso (estão na loja). 

 

Figura 4: Tarja explicativa sobre as características do produto 

 

Fonte: o autor 

 

A primeira loja da rede não trazia cartazes com significados. Foi só após constatar que os 

brasileiros não entendiam certos aspectos que o gerente-geral da Daiso Japan Brasil 
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Reginaldo Paulista, resolveu incluí-los nos topos das gôndolas (BIGARELLI, 2016). Isso 

evidencia que em muitos casos a comunicação mercadológica intercultural é obtida por 

meio de tentativa e erro e não por uma análise das diferenças culturais ante as semelhanças 

culturais. 

Todos esses aspectos são estranhos aos consumidores autóctones, mas despertam o 

interesse e podem influenciar o desejo de se integrar com a cultura japonesa, que 

recentemente, tem significado na cultura brasileira um imaginário relacionado com 

sabedoria, conhecimento e inteligência, principalmente esse último aspecto ligado aos 

descendentes, inclusive nos quais se nota, segundo Kodama (2000) “a presença forte de 

alguns valores tradicionais, como o espírito do Bushidô, do guerreiro que possui sobre si o 

autocontrole.” Segundo o autor, o bushidô  

 

são ensinamentos passados pelos imigrantes da era Meiji que orientaram a conduta das 

gerações de descendentes frente ao trabalho e à família, e que de certa forma, 

contribuíram para criar a imagem dos descendentes de japoneses como "estudiosos", 

"inteligentes" e "disciplinados". 

 

Recentemente a cultura japonesa tem despertado ainda mais o interesse de determinados 

brasileiros, principalmente de jovens, por meio das redes sociais virtuais e dos vlogers, ou 

blogueiros do Youtube, muitos deles yonseis, descendentes de quarta geração, estes que 

migraram para o Japão, ou cujos pais, sanseis, de terceira geração, que já haviam migrado. 

Esses “vlogueiros” postam vídeos periódicos sobre a cultura japonesa ou produtos 

japoneses, em português, como no canal “Japão Nosso De Cada Dia”5 que possui 861.465 

inscritos até o momento. Não nos aprofundaremos nesses vídeos neste trabalho, mas 

entendemos que isso também é um aspecto da qualificação para o consumo, uma vez que 

contribui para o relacionamento entre marcas e consumidores autóctones por meio da 

comunicação intercultural. No entanto isso evidencia a “indigenização” dos sanseis e 

yonseis. Segundo Kodama (2000) a primeira geração de imigrantes japoneses sofreu fortes 

discriminações ao chegar ao Brasil o que motivou os nisseis, ou seja, a segunda geração, a 

se distanciar das tradições culturais. Esse aspecto demonstra como a comunicação de 

mercado é afetada pelas novas sociabilidades e faz parte delas alterando e sendo alterada 

simultaneamente. 

 

 

                                                 
5 Disponível em https://youtu.be/GAngDOTQHkw 
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Considerações finais 

 

A partir dessa investigação compreendemos que a globalização não é um conceito 

solidificado no que diz respeito aos processos comunicacionais, principalmente 

relacionados com a comunicação de mercado para consumidores autóctones. Aspectos de 

relacionamento por afinidades eletivas congregam pessoas mesmo que distantes 

geograficamente, fenômeno cada vez mais possibilitado pelas dinâmicas das novas 

tecnologias comunicacionais. Essa ambiência possibilita o surgimento de plataformas de 

negócios calcadas na redução de custos produtivos para uma escala global, mas que 

necessitam deslocar a visão da comunicação de mercado como ferramenta, ou seja, como 

instrumental, para uma visão da comunicação de mercado como competência, como 

produção simbólica que possibilita uma construção de sentidos de relação entre marcas 

globais e pessoas plurais. 

No âmbito da comunicação mercadológica intercultural abre-se a possibilidade de futuras 

pesquisas para avaliar se haverá ou não consolidação da qualificação desse não mercado; 

com recortes na adaptação de outros segmentos de negócios globais; nas ressignificações 

dos consumidores autóctones; na apropriação por parte das empresas dos vlogers 

interculturais, e, especificamente, num interesse crescente entre determinados grupos de 

jovens também pela cultura sulcoreana, atrelada a grupos musicais de relativo sucesso 

midiático em sites de vídeos, como os grupos Orange Caramel, Girls Generation e BTS. 

Os relacionamentos, neste caso, foram evidenciados pela comunicação mercadológica 

intercultural que a marca Daiso Japan Brasil necessitou alterar para entrar em um não-

mercado, adaptando-se aos consumidores autóctones, isto é, aos brasileiros sem nenhuma 

ligação com a cultura japonesa a não ser um interesse eletivo, um laço étnico que pode se 

consolidar a partir de quando a qualificação para o consumo desenvolvida pela marca 

também se consolidar. 
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