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Resumo 

Este artigo analisa a característica semiológica encontrada em campanhas de empresas e 

sua função como elemento de comunicação com o mercado, os impactos como recurso 

publicitário e as relações com o cotidiano da sociedade contemporânea. São focalizados 

os significados de uma campanha conjugada entre duas empresas, uma construtora e uma 

empresa de fast food. A base metodológica é construída nos conceitos enunciados por 

Roland Barthes, e concentra-se no estudo de imagens, suas características e o valor 

semiológico que apresentam para os propósitos a que se destinam. Há também uma 

abordagem de ética organizacional, dentro da qual se busca efetuar considerações. 

Conclui-se que, do ponto de vista da comunicação com o mercado, o emprego dos 

recursos imagéticos mobiliza a população visada e potencializa o discurso de ambas as 

organizações. 
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Introdução 

A comunicação com o mercado pode assumir os mais variados formatos, e por esse 

motivo, caracteriza-se como estudo de linguagem e significação. O que é considerado 

ferramenta ou técnica de marketing, bem como a maneira de dar publicidade a um 

produto, fazer com que um serviço seja requisitado, ou que o prestígio de uma marca se 

consolide, funciona se for considerado item de estratégia e figure no planejamento para 

essa finalidade. Programar ações eficientes é um complexo processo que envolve eleger 

recursos adequados e definir objetivos. O produto ou o serviço fazem parte desse 

processo, mas não são tudo: há necessidade de ideias e concepções adequadas para chegar 

até o público. É o que se pode verificar no caso das campanhas.  

Através da análise de imagens, o presente trabalho organiza um estudo de caso que nasce 

a partir da seguinte pergunta: “De que forma uma campanha de solidariedade pode 

envolver o público ligado a duas empresas que atuam em parceria e que interpretação é 

obtida do conjunto de imagens e depoimentos obtidos durante a realização do evento?”  

Parte-se do pressuposto de que as imagens e as falas fazem parte de uma estrutura de 

linguagem que evolui com o tempo e se torna capaz de gerar envolvimento, mobilizar 

uma comunidade e concentrar o foco numa atitude que ultrapassa o lado organizacional 

e alcança os sentimentos humanos. As fotografias são analisadas dentro de uma 

perspectiva semiológica para inferir o grau em que uma iniciativa pode contribuir para 

modificar um quadro adverso.  

O corpus é constituído de imagens divulgadas quando da realização da campanha McDia 

Feliz, tradicionalmente promovida pela lanchonete McDonald’s que, nesta edição (2014) 

realizada junto à comunidade de Cuiabá-MT, teve o apoio de parceria com a construtora 

Plaenge. Sediada em Londrina-PR, essa construtora tem ampla difusão no território nacional 

e uma significativa participação nos locais em que atua. O envolvimento das equipes das duas 

organizações é intenso a ponto de o evento ser igualmente associado a ambas. 

 

2 Quadro Teórico 
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Dentro do estudo de Roland Barthes, por meio da metodologia proposta pela autora 

Gemma Penn, em seu artigo “Análise semiótica de imagens paradas” (2011), que 

auxiliara no entendimento da semiologia. Para Gemma Penn, a semiologia tem a 

finalidade de deparar como os sistemas de signos produzem sentido. A autora menciona 

o linguístico Saussure, que sintetiza o conceito de como os elementos do sentido são 

produzidos. Portanto Saussure explica que no sistema linguístico “sem diferença, não há 

sentido” (2011, p. 320). E assim, ele caracteriza dois tipos de relação dentro do sistema 

linguístico, relações paradigmáticas: que são termos semelhantes e relações 

sintagmáticas: que é a relação com os outros termos que o seguem no sistema do sentido. 

Deste modo, Saussure criou um lugar para a linguística dentro da semiologia e Barthes 

oferece explicações sobre análise de imagens. Barthes (2010) comenta que para uma 

imagem visual possuir sentido ela é ancorada por um texto. Contudo, Penn (2011), aborda 

a importância da linguística para as imagens. A autora enfatiza que: a imagem é sempre 

ambígua, e que, assim sendo o texto fecha os sentidos que as imagens carregam. Está 

relação é denominada por Barthes de “ancoragem”, ambos, imagem e texto, contribuem 

para um sentido completo. Para o semiólogo as imagens diferem da linguagem de outra 

maneira: nas imagens os signos estão presentes simultaneamente e na linguagem eles 

aparecem sequencialmente.  

Barthes (2010) indica diferentes níveis de significação para analisar imagens, como: o 

primeiro nível é o denotativo, e níveis mais altos são arbitrários. Penn (2011) explica que 

a denotação é literal, ou motivada. Para Barthes (2010), no primeiro nível o leitor 

necessita somente de conhecimentos linguísticos e antropológicos, para interpretação. E 

no segundo nível o leitor necessita de conhecimentos culturais. O autor denomina esses 

conhecimentos de léxicos, sendo: “uma porção de plano simbólico (da linguagem) que 

corresponde a um conjunto de práticas e técnicas”. (BARTHES, 2010, p. 328). 

Penn (2011) comenta que o ato de ler a imagem gera um processo ilustrativo, isto é, o 

sentido que o leitor vai dar para imagem dependerá dos conhecimentos que ele possui, 

através da experiência e proeminência cultural. Barthes ordenou muita atenção ao mito, 

uma forma de significação de segunda ordem. Para Barthes (1999) o mito opera como 

uma espécie de confusão entre história e natureza. Penn (2011) acrescenta que o mito é o 

meio onde a cultura é naturaliza. Em Martins (1999), encontramos o conceito de 
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valorização de marca como associação que ultrapassa o conceito de produto de uma 

empresa. 

 

3 Materiais e Métodos 

Com base nos conceitos definidos por Roland Barthes, Penn (2011) nos propõe três 

estágios para análises semiológicas de imagens. O primeiro estágio é a escolha do 

material (imagem). Para analisar, para este artigo será utilizada a campanha McDia Feliz, 

promovida tradicionalmente pela lanchonete McDonald’s, na cidade de Cuiabá-MT, com 

o apoio da construtora da cidade Plaenge de Londrina. Barthes (2010) justifica que os 

signos da publicidade são intencionados, assim são claramente compreendidos.  Penn 

(2011) conclui que a intenção da publicidade é promover a fama e as vendas.  

O segundo estágio é traçar os elementos encontrados na imagem. De acordo com Penn 

(2011) nem a imagem e nem o texto, devem ser ignorados neste nível, pois este é o estágio 

denotativo da análise, portanto, o sentido literal do material.  Deste modo cada elemento 

deverá ser dissecado em unidades menores.  

O terceiro estágio é a análise de níveis de significação mais altos. Segundo Penn (2011) 

este nível é construído a partir do inventário denotativo e assim, pressupor a cada 

elemento perguntas relacionadas. “O valor de cada elemento é criado através da 

comparação das opções que estão presentes umas com as outras, das opções potenciais 

que estão ausentes, bem como através da combinação das escolhas” (PENN, 2011 p. 329).  

Neste estágio da conotação, são necessários conhecimentos culturais, com isso a 

denotação, a mensagem literal é perdida. Conforme Chalhub (1997), o modo de construir 

a metáfora, quando novo, novo e desautomatiza a sensibilidade do leitor.   

Ainda sobre conotação, pode-se acrescentar a seguinte definição: 

Dois são os processos de associação ou organização das coisas: por contiguidade 

(proximidade) e por similaridade (semelhança). Esses dois processos formam dois eixos: um 

é o eixo de seleção (por similaridade), chamado paradigma ou eixo paradigmático; o outro é 

o eixo de combinação (por contiguidade), chamado sintagma ou eixo sintagmático 

(PIGNATARI, 2005, p. 14). 

As imagens foram selecionadas, primeiro estágio, da matéria sobre o apoio dado pela 

Construtora Plaenge Cuiabá à campanha McDia Feliz. O relato começa com a seguinte 
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chamada: Plaenge doou 1,200 bonecos "Mc Sorrisinho”, que serão comercializados por 

R$ 5,00 cada. A imagem a seguir retrata a equipe da Plaenge em meio aos participantes 

 

 

 

 

A motivação para a participação na campanha foi estimulada pela mensagem reproduzida 

abaixo. No site que divulgava, estava mencionado que já era o oitavo ano consecutivo de 

participação da empresa, que a essa altura já era considerada um verdadeiro padrinho do 

evento, 

 

Coloque na sua agenda: 30 de agosto é o dia de transformar Big Mac em Sorrisos com o McDia 

Feliz 2014. Coordenado pelo Instituto Ronald McDonald, o McDia Feliz é a maior campanha do 

país em prol de crianças e adolescentes com câncer. E neste sábado, quem passar pela loja do 

Pantanal Shopping terá um motivo a mais para contribuir, pois a Plaenge doou 1,200 bonecos 

"Mc Sorrisinho”, que serão comercializados por R$ 5,00 cada, além dos 6 mil balões que 

incentivam a compra do Big Mac, que serão distribuídas pelos 60 colaboradores do Grupo 

Plaenge que irão atuar como voluntários. 

 

 

O diretor regional da construtora declarou: “A nossa participação no evento já virou tradição 

na empresa. Começamos ajudando a AACC-MT, cedendo o espaço para o lançamento da 

http://midianews.com.br/storage/webdisco/2014/08/27/886x590/15d38cd9dafdbb7923627ba825d0dbbe.jpg
http://midianews.com.br/storage/webdisco/2014/08/27/886x590/15d38cd9dafdbb7923627ba825d0dbbe.jpg
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campanha na Central de Apartamentos Decorados, viramos padrinho de loja, arrecadamos 

sucos e leite em pó em nossos eventos, nossos colaboradores viraram voluntários e assim a 

cada ano fomos nos envolvendo”. O diretor mencionou que neste ano, além de ceder espaço 

para o lançamento da campanha, a empresa também forneceu material promocional, o que 

contribui para um bom rendimento da campanha.  Acrescentou: “Em 2012 criamos o João 

Bobo que fez muito sucesso como produto promocional, e por isso resolvemos trazer de volta. 

Além disso, também é possível comprar o frisbee criado pela Plaenge no valor R$ 5,00”. 

O site comenta que, em termos de amplitude, a campanha McDia Feliz é considerada a maior 

do país no combate ao câncer infantojuvenil. Os recursos arrecadados no estado de Mato 

Grosso, são destinados à Casa de Apoio da AACC-MT e ao Programa Espaço da Família 

Ronald McDonald, no Hospital de Câncer de MT. O evento consiste em vender, até à véspera, 

tíquetes do sanduíche Big Mac, ao valor de R$ 13 (treze reais) cada, bem como camisetas e 

demais itens promocionais como canecas, kit chinelos + camiseta, lustra sapatos, Mc 

Sorrisinho e frisbee.  

 

Os tíquetes só poderão ser trocados no McDia Feliz. Os interessados em comprar os tíquetes ou 

produtos promocionais podem entrar em contato direto com o HCanMT, pelo telefone 3648-

7575 ou no endereço Av. do CPA, 5500, bairro Morada da Serra ou com a AACCMT, pelo 3621-

1369 ou na Rua do Caju, 329, bairro Alvorada. Adquira seu Mc Sorrisinho na Plaenge ou na Casa 

de Apoio. Endereço AACCMT: Bairro Alvorada, rua do Caju nº 329, Cuiabá-MT. Seja um 

voluntário da casa de apoio ligando no: (65) 3025-0800, no quiosque instalado na Praça de 

Alimentação do Pantanal Shopping. 

 

O Espaço da Família foi criado nos Estados Unidos em 1992, no âmbito da Ronald McDonald 

House Charities (RMHC), e tornou-se um sistema internacional presente em mais de 50 países. 

No Brasil, oferece, a crianças e adolescente, apoio no tratamento ambulatorial contra o câncer 

e também às famílias que acompanham seus filhos. O McDia Feliz é uma fonte de arrecadação 

além do que é recebido por conta de doações dos clientes dos restaurantes McDonald’s.  

O conjunto de imagens a seguir, foi selecionado para análise e é acompanhado do texto 

que as descreve. Abraços gratuitos, balões vermelhos, narizes de palhaços, espírito de 

solidariedade e muita fome. Assim foi o McDia Feliz 2014, realizado no último dia 30 de 

agosto. A Plaenge pelo oitavo ano consecutivo participou do evento solidário e o quinto 

em que atuou como padrinho de loja. 
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Os trechos reproduzidos a seguir de cada imagem descrevem o sentido atribuído à 

campanha e à participação da empresa: 

 

  

 

 

 Durante o evento além dos colaboradores que serviram como voluntários, a construtora distribuiu 

cerca de 3 mil balões que incentivaram a compra do Big Mac. Cássio ainda destacou o boneco 

inflável, conhecido como Mc Sorrisinho, o qual a construtora doou 1.200 para reforçar a 

arrecadação da campanha. 

 

https://www.google.com.br/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fadmin.plantaonews.com.br%2Fuploads%2Fwebdisco%2F2014%2F01%2F02%2Fjpg%2F600x450%2F1a61d9b79aada2ab40eb67874684e5d2.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.plantaonews.com.br%2Fconteudo%2Fshow%2Fsecao%2F51%2Fmateria%2F107202%2Ft%2FCampanha%2BMcDia%2BFeliz%2Btem%2Bo%2Bapoio%2Bda%2BPlaenge%2BCuiab%25E1&docid=tga2mL46n64gCM&tbnid=zfKhTSswMol0BM%3A&w=600&h=450&ei=undefined&ved=undefined&iact=c
http://1.bp.blogspot.com/-kC9qkfH1cLU/VAYc7JizXpI/AAAAAAAAj78/-MtJ4Xtdndc/s1600/Plaenge+participou+de+mais+um+Mc+Dia+Feliz+unnamed.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-002RITQ0izA/VAYc9hgUzbI/AAAAAAAAj8E/A8HBu4K5Awg/s1600/Plaenge+participou+de+mais+um+Mc+Dia+Feliz+1+unnamed.jpg
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 Em 2014, o recurso arrecadado durante a campanha será utilizado para o custeio e manutenção 

da "Casa de Apoio" da AACC-MT e a manutenção do Programa Espaço da Família no Hospital 

do Câncer de Mato Grosso. 

 

 

 As adolescentes Isabella de Freitas Santos, 13 anos, e Amanda Cristina Vieria Daltro, 14 anos, 

realizaram nesse McDia Feliz a vontade de ser voluntárias. “Meu pai participou como voluntário 

da Plaenge em outros anos, aproveitei agora para convidar amigos e irmãos para ajudar. Foi um 

dia divertido em que ajudamos essa campanha tão especial", disse Isabella. Amanda ainda 

complementou "valeu muito a pena participar, ano que vem estamos aqui de novo”. 

 

http://midianews.com.br/storage/webdisco/2014/08/27/886x590/15d38cd9dafdbb7923627ba825d0dbbe.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-mOYBFVnKhpk/VAYc_186uLI/AAAAAAAAj8M/JYQs7S-A0xs/s1600/Plaenge+participou+de+mais+um+Mc+Dia+Feliz+2+unnamed.jpg
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 O McDia Feliz é considerado a maior campanha do país no combate ao câncer infantojuvenil. Em sua 

24ª edição, beneficia anualmente mais de 30 mil crianças e adolescentes com câncer. Os recursos 

arrecadados com a venda do sanduíche Big Mac e de produtos promocionais, serão revertidos para 

Casa de Apoio da AACC-MTe pela primeira vez o Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCMT). 

 

 

 O Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCMT) irá com os recursos arrecadados construir uma ala da 

família para melhorar o atendimento, o acolhimento de pacientes e acompanhantes do interior do 

Estado durante a permanência para tratamento em unidades médicas.  

http://2.bp.blogspot.com/-J6ibAXc3LH4/VAYdCDmgi1I/AAAAAAAAj8U/NRYGy4fY3ug/s1600/Plaenge+participou+de+mais+um+Mc+Dia+Feliz+3+unnamed.jpg
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4 Resultados e Discussões 

Para este estudo foram selecionadas, no primeiro estágio, as imagens apresentadas no 

tópico anterior da campanha McDia Feliz, realizada na cidade de Cuiabá-MT em 2014, 

em parceria com a construtora Plaenge. Procedendo à análise de imagens, por meio da 

semiologia, conforme descrita por  Penn (2011), compreende-se, dessa maneira, a 

construção dos elementos de solidariedade apontados e analisados. 

Portanto, neste segundo estágio, começaremos analisando o balão componente utilizado 

nas imagens, como elementos textuais do balão: o nome da campanha McDia Feliz, 

escrito em caixa alta/baixa, letras regulares, nas cores amarelas, no final contendo o ícone 

de hospital, também na cor amarela; abaixo, temos a logo da construtora Plaenge, escrito 

em caixa alta, com letras regulares, nas cores amarelas. Como elementos imagéticos no 

balão possui a logo da AACC-MT, a “flor” e, no outro lado do balão, temos o desenho 

que remete ao “Sorrisinho”, esses elementos se encontram na cor amarela.  

Analisando a camiseta, logo em sua frente, temos o elemento imagético, o rosto do “Mc 

Sorrisinho” (boneco inflável), nas cores branca e preta, assemelhado ao boneco inflável 

comercializado no evento.  Continuando com os elementos textuais, na camiseta, 

encontramos na manga esquerda, a logo do McDia Feliz, em caixa alta/baixa, em letras 

regulares, nas cores, vermelha e preta, por baixo da logo três símbolos que são 

assemelhados com batatas fritas, nas cores amarelas, no final o ícone de curativo na cor 

vermelha, e dentro do ícone a logo da marca Mc Donald’s, e em cima três estrelas nas 

cores azul, amarela e vermelha.  

A seguir, a manga direita contêm a logo da AACC-MT, com o elemento imagético em 

primeira dimensão a “flor” nas cores, vermelha, laranja, azul, verde e amarela, com olhos 

e boca sorrindo em seu centro. Como elementos textuais, temos escrito AACC-MT, em 

caixa alta, com letras regulares, na cor azul escuro e finalizando em baixo escrito 

Associação de Amigos da Criança com Câncer de Mato Grosso, em caixa alta/baixa, 

letras regulares, na cor azul escuro. Os elementos imagéticos e textuais, nas mangas 

esquerda e direita, se encontram em destaque, com o fundo na cor branca, com bordas na 

cor amarela.  

Já, atrás da camiseta, temos como elementos textuais a frase “Ajudar é muito legal!”, 
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escrita em caixa alta/baixa, letras regulares, na cor branca, com ênfase na palavra “muito” 

escrita em caixa alta, com letras regulares, na cor amarela, sendo encaixada na frase como 

se ela estivesse faltando, em baixo a frase “Compre um bic mac e ajuda a AACC-MT”, 

escrita em caixa alta, na cor amarela. Finalizando em evidência a logo da empresa Plaenge 

que atua como padrinho da loja, escrita em caixa alta, em letras regulares, na cor branca, 

com fundos vermelho e cinza. A camiseta contém as cores da campanha, vermelho, 

branco e amarelo,  predominando nela a cor vermelha.   

No boneco inflável, conhecido como Mc Sorrisinho, temos na parte da frente, como 

elemento imagético, o rostinho com olhos, nariz e a boca sorridente, nas cores branca e 

preta, como elementos  textuais a frase “Ajudar é muito legal!” com as mesmas 

características da camiseta, em seguida a baixo a frase “Compre um bic mac e ajuda a 

AACC-MT”, também com as mesmas características da camiseta. Atrás do boneco 

inflável, a logo do AACC-MT, na cor branca, em baixo a logo da Plaenge, nas cores 

branca, cinza e vermelha. 

Deste modo, após a conclusão do segundo estágio, partimos para o terceiro estágio, a 

análise conotativa. Podemos observar em destaque tanto nas fotografias como nas 

legendas, a motivação da solidariedade ocasionadas pelos voluntários da empresa 

Plaenge.  

Os componentes aplicados nesta campanha, o balão, a camiseta e o Mc Sorrisinho 

(boneco inflável), contêm um rostinho sorridente, elemento indispensável nesta 

campanha, dando referência a logo criada pela marca utilizada para divulgar o evento 

McDia Feliz. O balão vermelho com seus componentes na cor amarela, remete as cores 

da marca Mc Donald’s,  dessa forma,  dispõe uma ligação sem necessidade da logo estar 

presente. O balão sendo um objeto típico de festa, propaga para todos a alegria em 

colocaborar no McDia Feliz.  

A camiseta demonstra responsabilidade e dedicação que a empresa Plaenge conduz para 

organizar este dia. A frase “Ajudar é muito legal!”  atrás da camiseta, transmite a 

felicidade e satisfação em poder estar presente colaborando com este evento, assim a 

Plaenge espera mobilizar a comunidade para serem mais solidários aos que precisam de 

apoio.   

As imagens exibem a união dos funcionários da Plaenge, na realização deste evento, 

trazendo todo a família para ajudar, assim expondo um ambiente familiar e respeitado. 
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De tal forma, que o lado organizacional da empresa é retratado neste evento, pois a união 

dentro da empresa é reproduzida em todos os aspectos no McDia Feliz, gerando assim o 

sucesso deste evento. 

Os depoimentos descritos pelos voluntários da campanha durante o evento, confirmam 

tudo que é protagonizado nas imagens, sendo concretizado o envolvimento entrelaçado 

das empresas Mc Donald’s e Plaenge. A iniciativa das empresas contribui para mostrar a 

todos que é possível e necessário intervir com ajuda nos projetos solidários da 

comunidade. 

 

5 Considerações Finais 

As empresas Mc Donald’s e Plaenge atuam em ramos totalmente diferentes, porém, em 

parceria, unindo suas forças as empresas transformam este evento ainda mais reconhecido 

e admirado na cidade de Cuiabá-MT, por serem empresas que dispõe credibilidade e 

confiança de seu público e, assim são reflexos desta campanha McDia Feliz. Essa 

conclusão corresponde ao terceiro estágio semiológico barthesiano. 

O alcance desse estágio permite conhecer o modo como as empresas analisadas envolvem 

seus públicos, criando uma afetividade diante da solidariedade e o carinho que elas 

construíram durante esses oito anos de parceria. E tudo isso é sentido neste dia tão 

especial, que traz benefícios para muitas crianças necessitadas do tratamento. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BARTHES, Roland. Elementos de semiologia. São Paulo: Cultrix, 2010. 

 

 

________. Mitologias. Trad. Rita Buongermino e Pedro de Souza. 10 ed. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 1999.   

 

 

CHALHUB, Samira. Funções da linguagem.  8 ed. São Paulo: Ática, 1997.  

 

 

MARTINS, José. A natureza emocional da marca. São Paulo: Negócio Editora, 1999. 

 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 13 

PENN, Gemma. Análise semiótica de imagens paradas. In: BAUER, Martin W; 

GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som. 9 ed. Petrópolis: 

Vozes, 2011.   

 

PIGNATARI, Decio. Informação, linguagem, comunicação. São Paulo: Ateliê 

Editorial, 2002.  

 

________.  O que é comunicação poética. São Paulo: Ateliê Editorial, 2005. 

 

Sites visitados 

http://midianews.com.br/conteudo.php?sid=6&cid=208180  

http://www2.aguaboanews.com.br/site/index.php?option=com_content&view=article&i

d=8309:plaenge-participou-de-mais-um-mc-dia-feliz&catid=33:sa&Itemid=135  

http://www.midianews.com.br/conteudo.php?sid=3&cid=131690 

 

http://midianews.com.br/conteudo.php?sid=6&cid=208180
http://www2.aguaboanews.com.br/site/index.php?option=com_content&view=article&id=8309:plaenge-participou-de-mais-um-mc-dia-feliz&catid=33:sa&Itemid=135
http://www2.aguaboanews.com.br/site/index.php?option=com_content&view=article&id=8309:plaenge-participou-de-mais-um-mc-dia-feliz&catid=33:sa&Itemid=135
http://www.midianews.com.br/conteudo.php?sid=3&cid=131690

