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Resumo 

O trabalho tem, por objetivo, analisar as representações da artista Carmen Miranda (1909-
1955) na publicidade brasileira, a partir de anúncios audiovisuais que remetem à imagem 
da artista, depois da data de seu falecimento. Os objetos selecionados são os produtos 
audiovisuais publicitários: Havaianas (veiculado nos anos de 1970), Brastemp Inverse 
(2009) e Kaiser Radler (2014). A pesquisa é classificada como descritiva de abordagem 
qualitativa. Os anúncios são analisados de acordo com as instâncias: classificação dos 
comerciais, dos componentes básicos de um anúncio publicitário audiovisual e dos fatores 
de sucesso. Os resultados apontam para a forte presença de signos de brasilidade do 
contexto em que Carmen Miranda fazia sucesso no exterior, como uma celebridade do 
cinema mundial. São reforçados os estereótipos da imagem da baiana, da cidade do Rio 
de Janeiro, dos batuques e das canções alegres e populares. Esses elementos são 
relacionados com as características dos produtos anunciados no referido material 
publicitário. 
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Introdução 

 

Carmen Miranda foi uma cantora e atriz (nasceu em Portugal, mas mudou-se 

para o Brasil com 1 ano de idade) famosa entre as décadas de 1920 e 1950. Iniciou sua 

carreira no rádio brasileiro, e não demorou muito para que estreasse no cinema e 

realizasse alguns filmes como A voz do carnaval (1933, Adhemar Gonzaga) e Banana-

da-terra (1939, Ruy Costa). No final dos anos de 1930 sua imagem foi utilizada durante 

o período da política da boa vizinhança, uma estratégia de relacionamento dos Estados 

Unidos com a América Latina (CPDOC, 2017).  
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Na época, foi contratada para atuar, nos Estados Unidos, no filme Serenata 

tropical (1940, Irving Cummings). A partir daí, tornou-se um produto comunicacional 

importante e poderoso para a 20th Century Fox, em que ela passou a divulgar os signos 

de brasilidade com suas canções e seus filmes. A artista teve um falecimento precoce, aos 

46 anos, vítima de infarto, em 1955. 

Muito da imagem estereotipada do Brasil no exterior: as baianas, o Rio de 

Janeiro e o samba, deve-se à comunicação propagada pela cantora e atriz, que nos anos 

de 1940 era uma das mulheres da mídia com o cachê mais bem pago da indústria 

cinematográfica mundial. Conforme os interesses políticos dos Estados Unidos, a imagem 

da artista era construída também como um simulacro realizado por ela, como fragmentos 

da América Latina (MACEDO, 2011).  

Sua imagem ainda é utilizada como representante da cultura gay e também em 

publicidade na Europa. Para Garcia (2004), a atriz e cantora, depois da sua morte, em 

1955, começou a receber devido reconhecimento com o Tropicalismo, no final dos anos 

de 1960, em que sua imagem era utilizada como símbolo desse movimento. Passou a ser 

mais lembrada depois dos anos de 1990, geralmente, na data de nascimento ou 

falecimento, e seu nome está sempre relacionado aos assuntos sobre moda, cinema e 

música. Esse cenário começou a ser notado novamente, em 2009, ano em que se 

completou os 100 anos de nascimento de Carmen, conforme Diniz (2013). 

Carmen Miranda, desde a sua temporada de estrela mundial nos anos de 1940, 

foi utilizada de forma intertextual parodiada ou alusiva. Isso aconteceu desde o desenho 

animado de Tom e Jerry (1943), ao filme Cocoon (1985, Ron Howard) ou em 

representações de sua imagem em comerciais televisivos contemporâneos. Foi dentro 

desse contexto que surgiu esta pesquisa que estuda as representações de Carmen Miranda 

na comunicação publicitária, a partir de três anúncios audiovisuais que remetem à imagem 

da artista, depois da data de seu falecimento: Havaianas (anos de 1970), Brastemp Inverse 

(2009) e Kaiser Radler (2014). A análise utiliza como embasamento teórico os autores 

que contribuem com metodologias de anúncios publicitários como Elin e Lapides (2006) 

e Sant’Anna, Rocha Júnior e Garcia (2009).  
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2 Carmen Miranda e a comunicação publicitária 

 

A comunicação publicitária não é um fenômeno meramente isolado pois, faz parte 

do extenso leque da comunicação e está num constante envolvimento com os diversos 

fenômenos da sociedade, conforme abordam Sant’anna, Rocha Junior e Garcia (2009).  

O publicitário colabora na “edição do mundo, dando destaque a determinados 

produtos ou bens simbólicos, desempenhando papel importante no imaginário que se 

constrói/reconstrói na praxis” (BACCEGA, 2005, p. 7). A comunicação publicitária é um 

espaço de experimentação pois, é aí que se dá lugar à construção de identidades e novas 

sensações para atrair o seu público, seja ele pela mídia tradicional, impressa, online ou 

televisiva. Ao ser “lançada” na mídia, mesmo tendo seu público específico, ela atinge os 

mais variados atores sociais e que fazem parte de faixas etárias e classes sociais diferentes. 

Geralmente, é aproveitando da fama e prestígio de determinados artistas consagrados e 

conhecidos, e que criam empatia com o público, é que a publicidade se aproveita para 

divulgar uma marca ou produto.  

A linguagem publicitária, para Sandmann (2012), é a expressão de uma ideologia, 

é a maneira de se observar o mundo de uma sociedade num determinado espaço da 

história. Os anúncios publicitários que utilizam celebridades tendem a persuadir com mais 

facilidade o destinatário da mensagem. 

A publicidade consiste num gênero discursivo, no qual suas principais 

peculiaridades são a de trazer ao público informações sobre os produtos ou serviços, de 

uma forma sedutora e persuasiva, em que existem regras de combinação de signos, tendo 

a possibilidade, assim como em qualquer outro universo de discurso, de manter um 

intertexto com outros discursos da sociedade (TRINDADE, 2012). Para Baudrillard 

(1997, p. 174) “a publicidade tem por tarefa divulgar características deste ou daquele 

produto e promover-lhe a venda. Essa função ‘objetiva’ permanece em princípio sua 

função primordial”. 

Dentro desse cenário, logo que Carmen chegou nos Estados Unidos, no final dos 

anos de 1930, sua imagem começou a ser propagada na política da boa vizinhança e 

começou a se tornar conhecida em várias partes do mundo. Era possível ver Carmen não 

só no cinema, mas ouvir suas músicas que tocavam nas rádios frequentemente e também 

na comunicação publicitária de produtos de higiene dental, tecidos, cigarros, bebidas, 
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aparelhos eletrônicos como rádio e televisão, companhias aéreas, automóveis, produtos 

brasileiros nos Estados Unidos, entre outros (ver figuras 1, 2 e 3). 

 

     
Figuras 1, 2 e 3: anúncios publicitários com Carmen Miranda (anos de 1940) 
Fonte: Museu Virtual de Carmen Miranda (2015) 
 

A imagem de Carmen sempre esteve atrelada à arte e ao consumo. Para Raslan 

(2014), os filmes protagonizados por ela podem ser considerados produtos desse 

consumo, sendo eles os melhores meios de propagação da figura de Carmen, contribuindo 

para ela se tornar um bem midiático. “Carmen Miranda foi alicerce de relacionamento 

entre países distintos e inseriu no mercado um pouco da identidade brasileira, tornando 

sua imagem comercializável internacionalmente” (RASLAN, 2014, p. 226). 

 

3 Metodologia e procedimentos  

 

A pesquisa se classifica como descritiva com abordagem qualitativa. O universo 

desta pesquisa são os anúncios publicitários audiovisuais que fazem alusão à artista 

Carmen Miranda. Entende-se como anúncio publicitário audiovisual, os comerciais de 

televisão ou filme publicitário, que possuem entre 30, 45 ou 60 segundos, sendo que 

alguns deles possuem mais que isso. Porém, o mais conhecido e executado/veiculado na 

mídia são os de 30 segundos. Os que utilizam celebridades são os que melhor “auxiliam 

o target a aceitar a mensagem, principalmente quando tem identidade com o público com 

que está se relacionando” (SANT’ANNA; ROCHA JÚNIOR; GARCIA, 2009, p. 169).  

Como amostra, portanto, são selecionados três comerciais: (1) “Havaianas”, 

produzido e veiculado no início dos anos de 1970, e interpretado por Rosemary, artista 

da Jovem Guarda; (2) “Brastemp Inverse Carmen Miranda”, de 2009, da DM9DDB; e (3) 

“Kaiser Radler Carmen Miranda”, de 2014, da Talent, que complementa a campanha 
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publicitária sobre testes de brasilidade. Nos três comerciais não há a imagem de Carmen 

Miranda, propriamente dita, mas sim, uma alusão de forma parodiada ou estereotipada da 

imagem da artista. 

O tratamento dos dados se dá de forma analítica e interpretativa. Há várias 

metodologias para analisar um anúncio publicitário audiovisual, porém, cabe ao 

pesquisador selecionar a que mais convém para realizar um estudo. Nesta pesquisa opta-

se por utilizar os autores Elin e Lapides (2006), que classificam os comerciais de televisão 

de três maneiras: os que são voltados para vendas, os que constroem a imagem do produto 

ou serviço, ou os que se referem a anúncios de utilidade pública. Os autores observam os 

cinco componentes básicos de um anúncio publicitário audiovisual: público-alvo (os 

possíveis consumidores daquele produto anunciado), a mensagem (a essência do anúncio, 

o objetivo da mensagem deste anúncio), o conceito (ligação entre a mensagem, aquela 

em que o anunciante tenta passar com a mensagem), o tema (gênero) e a linguagem visual 

(enquadramentos e a composição das cenas com ênfase na estética publicitária). 

Utiliza-se também, Sant’Anna; Rocha Júnior e Garcia (2009), que observam 

fatores de sucesso em comerciais de televisão, totalizando sete: (1) presença de 

personalidades; (2) CCC – continuous central caracter, em que utilizam-se personagens, 

temas, motivos ou ideias durante um longo período, e neste caso, a imagem de Carmen 

Miranda, ao longo dos anos, contribuiu pela exposição na mídia, mesmo depois de seu 

falecimento; (3) demonstration, a demonstração do produto enquanto é utilizado por um 

dos personagens; (4) uso de jingle/música/trilha sonora; (5) story, no caso, a narrativa da 

vinheta (três atos); (6) look, uma espécie de elemento visual, a parte mais expressiva da 

narrativa; (7) e word, o mesmo que o look, porém, nesse caso se refere a uma frase, termo 

ou expressão que chame mais a atenção. Os anúncios publicitários audiovisuais são 

descritos em forma de texto e analisados de acordo com a literatura selecionada. 

 

4 Análise do material publicitário audiovisual5  

 

O primeiro comercial analisado (YOUTUBE, 2017a) se refere a um VT da 

Havaianas produzido no início da década de 1970. Na narrativa do comercial de 30 

segundos aparece a cantora Rosemary (Jovem Guarda) fazendo uma alusão à Carmen 

                                                
5 Na etapa do tratamento dos dados, o estudo teve a colaboração dos seguintes acadêmicos bolsistas da 
Universidade Regional de Blumenau: Andressa Cassuba Moreira, Luiz Antonello e Priscilla Guia. 



	  
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
40º	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Curitiba	  -‐	  PR	  –	  04	  a	  09/09/2017	  

	  

 6 

Miranda e ao grupo Bando da Lua, que acompanhava Carmen em suas apresentações (ver 

figuras 4, 5 e 6). Rosemary chegou a gravar um disco em homenagem a Carmen nos anos 

de 1970. 

   
Figuras 4, 5 e 6: frames do comercial da Havaianas (anos de 1970) 
Fonte: recorte dos autores, a partir de Youtube (2017a) 

 

O anúncio contempla os cinco componentes básicos de um anúncio publicitário, 

segundo Elin e Lapides (2006): com o slogan “Havaianas, a grande sandália”, a marca 

que nos anos de 1970 ainda tinha como público-alvo a classe trabalhadora, utilizou o 

comercial para descrever as características do seu produto, ressaltando a durabilidade da 

sandália frente à concorrência, estimulando a preferência ou o desejo de adquiri-la. Esse 

tipo de comercial é classificado como aquele voltado para a venda.  

 A mensagem é transmitida por meio da fala da personagem ao narrar a história 

malsucedida do seu “moreno” que caiu no chão por conta da sandália que arrebentou, 

uma vez que a mesma não era Havaianas. De forma a dar visibilidade no conceito de 

grande sandália com resistência e durabilidade para os atores sociais que estão sempre 

em movimento, foi utilizado o tema de representação da Carmen Miranda e do Bando da 

Lua. Para tanto, o cenário é formado por uma Havaianas em grande formato que serve 

como palco no decorrer do comercial. Já na abordagem da linguagem visual dos 

enquadramentos, há uma mescla entre os planos abertos e fechados; sendo as 

características das Havaianas sempre apresentadas pela personagem Carmen em planos 

fechados, criando uma certa relação emocional entre o personagem e o 

cliente/consumidor.  

Utiliza-se também nesta análise Sant’Anna; Rocha Júnior e Garcia (2009), que 

observam fatores de sucesso em comerciais de televisão: presença de personalidades; 

CCC – continuous central caracter, demonstration, story, look e word. Contudo, observa-

se a presença dos seis primeiros.   

A presença das personalidades é composta pela representação da Carmen 

Miranda e Bando da Lua. No CCC ocorre logo na primeira frase da música cantada por 

Carmen ao descrever a história que aconteceu com o “moreno dela”, que remete a 
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caracterização da baiana. A grande Havaiana divide-se em duas partes: a do solado branco 

utilizada como palco para Carmen dançar e cantar; e as tiras azuis nas quais os cantores 

do Bando da Lua fazem sua apresentação sentados. O que remete ao consumidor as 

características de resistência, conforto e adaptação do calçado para qualquer ocasião. 

Neste comercial o fator demonstration não é aplicado, portanto, não há personagens que 

utilizam o produto. O comercial utiliza a música tropicalista, e com sotaque carregado no 

estilo de Carmen Miranda de modo com que sustente o produto como popular brasileiro.  

A letra descreve uma situação em que a sandália de um moreno arrebentou e ele caiu no 

chão e que se fosse uma sandália Havaianas, isso jamais teria acontecido; seguida pela 

fixação das suas características e do slogan “Havaianas, a grande sandália”.   

No story, o ato I é iniciado com um instrumento musical típico da música 

tropicalista. Logo após aparece a Havaiana grande e em cima dela, surge a personagem 

Carmen Miranda que canta e dança. O primeiro ponto de virada ocorre quando o moreno 

cai no chão por conta da sandália de péssima qualidade. O segundo ato inicia com a 

apresentação das características do produto e, consequentemente, o segundo ponto da 

virada é a comprovação de que com as sandálias Havaianas, situações constrangedoras 

como essa não teriam acontecido. Por fim, o ato III é a fixação, por meio da descrição de 

suas qualidades, de que a sandália Havaianas é uma grande sandália. A parte mais 

expressiva, denominada Look, é o cenário tropicalista popular brasileiro. Já a sandália 

Havaianas grande, com os dizeres na música e o letreiro no final do comercial, fazem a 

fixação do slogan chamando a atenção de quem assiste: “Havaianas, a grande sandália” 

formam o Look.  

O segundo comercial analisado é o da Brastemp, produzido em 2009, pela 

Zeppelin Filmes e assinada pela agência DM9DDB (há uma versão de 30 segundos do 

comercial, e uma de 45 segundos, a qual se analisa por haver mais detalhes). O vídeo 

publicitário, voltado para venda, da Geladeira Brastemp Inverse, inicia numa espécie de 

metalinguagem, com Carmen Miranda em uma apresentação que está sendo filmada. É 

uma alusão à um momento de gravação de alguma produção cinematográfica, nos 

mesmos moldes que eram seus filmes nos anos de 1930-1940 (ver figuras 7 a 12). 
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Figuras 7, 8 e 9: frames do comercial da Brastemp Inverse – versão 45” (2009) 
Fonte: recorte dos autores, a partir de Youtube (2017b) 
 

    
Figuras 10, 11, 12: frames do comercial da Brastemp Inverse – versão 45” (2009) 
Fonte: recorte dos autores, a partir de Youtube (2017b) 
 

A Brastemp tem como público-alvo os consumidores das classes A e B e o 

objetivo da mensagem do comercial é ressaltar que “é bom ter o que a gente sempre come 

ao alcance das mãos”. É também apresentada a facilidade que a nova geladeira Inverse 

oferece ao utilizar o sistema invertido dos compartimentos, sendo o freezer embaixo e a 

geladeira acima. Ao fazer uma associação à imagem de Carmen Miranda e seu famoso 

chapéu de frutas, o conceito repassado é o da praticidade do produto, oportunizando que 

o consumidor tenha acesso facilitado aos alimentos. Para tanto, o tema é a personagem 

da Carmen Miranda e seus trejeitos tropicalistas. Utiliza-se a temática da dramatização 

musical, que é uma característica da personagem, bem como sua narração com sotaque 

carregado. A linguagem visual do comercial é composta pelos enquadramentos focados 

na atriz que interpreta a Carmen Miranda e nas suas frutas. O cenário inicia no meio de 

bastidores de uma gravação, passa para cozinha ao dar ênfase nas frutas e depois volta 

para o cenário de bastidores. As principais características da linguagem visual é a 

atmosfera vintage e o clima de alegria contagiante.  

Nesse sentido, a presença da personalidade, por meio da representação de Carmen 

Miranda, é essencial para o CCC, focado no ar tropicalista que a personagem representa. 

Tanto que, o comercial é introduzido com a personagem supondo que o seu chapéu de 

frutas foi criado justamente para facilitar o acesso para o consumo de frutas e que 

posteriormente virou moda. O demonstration ocorre em dois momentos, sendo o primeiro 

quando a personagem utiliza um produto de outra marca e outro no final do comercial 
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quando utiliza a geladeira Brastemp Inverse. A cena final conta com a narração e aparição 

de uma personagem feminina não identificada que descreve as qualidades da nova 

geladeira Inverse e demonstra a facilidade do produto.  

A trilha sonora alegre, tropical e com muito batuque, sem a presença de letra, 

possui ritmo nordestino e uma composição derivada do samba.  No story, o ato I inicia 

com a personagem Carmen Miranda durante uma gravação em estúdio. A personagem 

conta que sempre gostou muito de comer frutas. O primeiro ponto de virada acontece 

quando a personagem narra o quão ruim é abaixar para pegar as frutas no compartimento 

debaixo da geladeira. E que a partir disso, surgiu a ideia de criar o chapéu de frutas. O ato 

II é o impacto positivo causado pelo chapéu de frutas. Tendo como ponto de virada a 

narração que justifica essa nova moda com a fixação dos dizeres “é bom ter o que a gente 

sempre come ao alcance das mãos”. Nesse sentido, o ato III é a demonstração da geladeira 

que tem os compartimentos invertidos para que os produtos mais utilizados fiquem 

sempre ao alcance das mãos. Ou seja, a apresentação da geladeira Inverse como uma 

forma de sair do óbvio para atender as necessidades do consumidor.  

Já o look é composto pelas características da Carmen Miranda, ao utilizar cores 

vibrantes, cenário alegre e com muito movimento típico do tropicalismo brasileiro. Por 

fim, o word relaciona-se a uma frase da personagem Carmen Miranda com o chapéu de 

frutas: “É bom ter o que a gente sempre come ao alcance das mãos”, e por fim a 

demonstração do produto com a narração: “A Brastemp saiu do óbvio e criou a Inverse 

[...]”.   

O terceiro comercial analisado se refere ao #TesteDeBrasilidade - desafio de 

Carmen Miranda do Carlinhos, de 2014 (ver figuras 13, 14 e 15). O comercial faz parte 

de uma série de filmes publicitários da Kaiser Radler. 

 

   
Figuras 13, 14 e 15: frames do comercial da Kaiser Radler (2014) 
Fonte: recorte dos autores, a partir de Youtube (2017c) 
 

O público-alvo da Kaiser Radler não é formado por uma faixa etária específica, 

contudo o público jovem (com mais de 18 anos de idade) e a “geração saúde” estão mais 
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propensos a receber a mensagem de forma efetiva. Além de conter apenas a metade do 

teor alcoólico de outras cervejas, a Kaiser Radler é feita com 60% de suco de limão. Sendo 

então um produto para quem não tem gosto por cervejas mais fortes e amargas. Nesse 

sentido, o comercial tem como objetivo passar a mensagem de um produto alternativo 

para quem deseja experimentar uma cerveja mais leve e refrescante. A marca fez o uso 

do seu personagem Kawaka para propagar o produto inicialmente no Brasil e que 

posteriormente foi veiculado em outros países. O conceito de brasilidade é repassado com 

o uso da tag #TesteDeBrasilidade que é sugerido pelos usuários do Facebook. Nesse 

sentido, o tema do teste do presente comercial foi o desafio de dançar igual a Carmen 

Miranda, sugerido por Carlinhos. 

A linguagem visual utilizada para o anúncio é composta por enquadramentos 

abertos e fechados com movimentos rápidos. O cenário é composto por mar, areia, 

coqueiro e uma caixa de gelo com o produto dentro. Já o personagem Kawaka está com 

vestimentas características da Carmen Miranda. Ou seja, a presença de personalidade 

deste comercial é formada por Kawaka que é um esquimó e a personagem da Carmen 

Miranda que o mesmo representa. O CCC é a representação de elementos tropicalistas 

brasileiros por meio da personagem marcante que é a Carmen e seus estereótipos de 

brasilidade. 

O demonstration não ocorre, uma vez que o personagem não consome a cerveja. 

O produto aparece durante o comercial como um dos elementos visuais do cenário e no 

final quando o personagem exibe a cerveja para o público sem bebê-la. A trilha, com 

sonoridade de samba, não é uma música da Carmen Miranda, porém, tem os ritmos 

acelerados, alegres e contagiantes para que o público identifique a representação de 

brasilidade. O story inicia com o ato I sendo a claquete dando início ao teste.  

O primeiro ponto de virada é o personagem Kawaka ao iniciar o desafio de 

dançar como a Carmen Miranda já caracterizado com as roupas, frutas e colares. O ato II 

é percebido quando acontece a dança e, consequentemente, o segundo ponto de virada é 

o personagem Kawaka comemorando o desafio que foi aceito enquanto cumpre a dança. 

Para finalizar, o ato III é o personagem Kawaka com suas próprias roupas sentado e 

segurando uma cerveja na mão. Alegre e usando uma camisa do brasil por baixo do 

casaco, ele exibe a cerveja e faz um sinal de “joinha” com a outra mão agradecendo o 

desafio que foi aceito com sucesso. 
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O look com as características mais marcantes da Carmen Miranda, como as 

roupas coloridas, colares, brincos enormes, frutas na cabeça, formam a parte mais 

expressiva da narrativa. Já o word é mencionado quando o personagem diz “Carlinhos 

Carmen Miranda”, ao se referir ao nome de quem sugeriu o desafio e também da 

brasilidade que acabou de representar. A frase final é “Valeu Kawaka”, como se o 

personagem já fosse um brasileiro e quem sugeriu o desafio fosse um Kawaka.  

 

5 Considerações finais 

 

Este trabalho teve, por objetivo, estudar as representações da artista Carmen 

Miranda em comerciais de televisão lançados posteriormente ao seu falecimento. Foram 

selecionados três comerciais televisivos de épocas e contextos diferentes. Os principais 

resultados apontam para a forte presença de signos de brasilidade do contexto em que 

Carmen fazia sucesso no exterior como, por exemplo: os estereótipos da imagem da 

baiana, do Rio de Janeiro, dos batuques, das canções alegres, entre outros. O contexto se 

relaciona com toda a cultura brasileira propagada no exterior por Carmen Miranda.  

O estudo das representações em material publicitário contribui para uma crítica 

acerca da publicidade e suas produções de sentido. A utilização de som, imagem e 

elementos persuasivos da publicidade em material audiovisual ampliam o entendimento 

de alguns processos comunicacionais e constatam a relevância para estudos nessa direção.  

As limitações do presente estudo estão relacionadas à quantidade de comerciais 

analisados e o difícil acesso a outros deles. Isso pode servir como sugestão para outras 

pesquisas na área em que possam ser estudados mais materiais audiovisuais publicitários 

e que utilizam a imagem de outros artistas falecidos.  
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