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RESUMO 

Este estudo analisa a relação entre moda, mídia e consumo. O objetivo é mostrar como o trabalho da 

moda e da comunicação modificaram a imagem da marca Havaianas, dando um novo significado e status 

social a marca. Foi desenvolvida uma análise teórica sobre os temas centrais, seguida pela análise de 

comerciais de TV que evidenciam a mudança da imagem das Havaianas a partir do discurso publicitário. 
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ABSTRACT 

This study examines the relationship between fashion, media and consumption. The objective is to show 

how the work of fashion and communication changed the image of the brand Havaianas, giving a new 

meaning and social status to brand. We developed a theoretical analysis of the central themes, followed 

by analysis of TV commercials that show the changing image of Havaianas from the advertising field. 

Keywords: Havaianas, Fashion, Advertising. 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho trata de ver a moda em estreita articulação com a mídia e como os 

dois fenômenos se complementam para construir as justificativas simbólicas do 

consumo. O discurso não verbal da moda, apresentado sob o ciclo de tendências, induz 

os consumidores a acompanharem este movimento descartando aquilo que é “velho” e 

comprando o que é “novidade”. Da mesma maneira, o discurso publicitário convence 



que as ofertas são as melhores e imperdíveis, insinuando que aqueles que não seguem 

as diretrizes implícitas da moda e da publicidade são colocados numa posição de 

exclusão. 

O poder influenciador da mídia se dá porque ela busca no social a sua fonte de 

inspiração para realizar a mediação entre produto e mercado consumidor. Ao construir 

no mundo fictício a imagem da vida desejada, a propaganda se mostra como 

instrumento mediador entre bens produzidos e seu público. Essa análise foi feita a partir 

de um caso publicitário onde a propaganda enche de significado ou personifica o 

produto, fazendo com que o consumidor acredite que, no ato da compra, a identidade 

desejada seja também adquirida. 

A história da Havaianas é uma amostra do poder da publicidade em construir 

marcas e aumentar as vendas. A partir de um reposicionamento da imagem do produto, 

e, principalmente da comunicação, as sandálias se tornaram um fenômeno fashion e 

indispensável aos pés dos brasileiros (SERRALVO et al., 2006). Se as Havaianas eram 

um produto meramente utilitário, cujos benefícios eram mais tangíveis, tais como 

durabilidade, hoje seu consumo se dá muito mais pelas qualidades intangíveis e pela 

lógica do consumo tanto de identificação quanto de imitação. 

A teoria Trickle Down é muito útil para explicar o movimento de consumo das 

Havaianas. Quando falamos na Trickle Down, nos referimos à tradicional lógica da 

difusão e consumo de produtos, onde as tendências partem de classes superiores e 

são absorvidas por classes sociais inferiores. Simmel foi um dos principais defensores 

desta teoria, quando observou que “as modas são sempre modas de classe, porque as 

modas da classe superior se distinguem das da inferior e são abandonadas no instante 

em que esta última delas se começa a apropriar” (2008, p. 24), envolvendo uma 

tentativa de identificação e ao mesmo tempo, diferenciação, característica principal da 

moda. Partindo desta lógica, podemos observar que as Havaianas passaram a ter mais 

prestígio a partir da mudança em suas propagandas, quando ela troca personagens 

caricatos e engraçados, por novos mitos midiáticos. 

Mudando o foco de comunicação, a intenção não era mais induzir o consumo de 

uma sandália forte e útil, mas de uma sandália que aproxima o consumidor do dia-a-dia 



dos seus ídolos, tornando-o sofisticado e ao mesmo tempo pertencente ao seu grupo 

de identificação social. 

O trabalho apresenta uma nova perspectiva da moda, relacionando estritamente 

a sua força com os meios de comunicação, em específico, com a publicidade. Para 

ilustrar esse caso, analisou-se três peças publicitárias de TV, visualizando ângulos 

diferentes para a apresentação das Havaianas. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Sobre Moda, Consumo e Comunicação 

Como qualquer outro universo, qualquer outra linguagem, a moda é polissêmica, 

trazendo em si inúmeras possibilidades de imersão, gerando valores e conduzindo a 

práticas sociais. Seria a moda um fenômeno da ordem do vestir-se, do adornar-se, do 

“estar bem”, ou constitui algo que se articula no interstício entre a produção e o 

consumo? 

A moda seria em si, basicamente, um fenômeno pertinente ao mundo do 

consumo, seja ele suntuário, tecnológico, de paisagens, arquitetura, entre outros. Tudo 

pode “estar na moda”, lembrando que ela vai sempre além dos produtos de vestuário. 

Ela se revela como frequente movimento de valores, estilos, comportamentos, 

trazendo em si o germe do seu inevitável destino de ser substituída e tornar-se 

ultrapassada. Este caráter transitório não a desqualifica, mas é um dos seus atrativos. 

Segundo Lozano (2004) a moda objetiva uma expansão e realização completa, onde a 

massa aceita e consome a tendência. Ao conseguir esta finalidade absoluta, entra em 

contradição consigo mesma e acaba aniquilada. 

Simmel (2008, p.31) fala sobre a moda: 

 

A sua questão não é ser ou não ser; ela é ao mesmo tempo ser e não ser, 
encontra-se sempre na divisão de águas entre passado e futuro e assim, 
enquanto persiste no seu clímax, dá-nos um sentimento muito forte de 
presença, como só poucos fenômenos o conseguem. 

 

Nessa perspectiva o caráter passageiro da moda assume importante aspecto 

quando as modas da classe social superior se diferenciam das inferiores e são 

abandonadas quando estas começam a ter acesso a ela. Pode-se afirmar então que o 



consumo das marcas passa a ser significante de status e poder, interferindo nos 

desejos e estímulos dos consumidores que passam a comprar não mais por 

necessidade, e sim para poder “ser”. O consumo se apresenta como maneira de existir, 

de ser, de suprir necessidades, sejam elas físicas ou psicológicas. E a moda, com seu 

princípio de mutação, faz com que o consumo seja necessário e constante, já que se a 

tendência muda, o estilo muda, e o consumo feito na estação passada não supre mais 

necessidades que antes estimularam a compra, criando-se, portanto, motivo para uma 

nova aquisição. 

O papel da publicidade no mundo da moda é disseminar novos conceitos de 

estação a estação, agregar valor às marcas e incitar o desejo de compra. Para 

conquistar a ação da venda é preciso que as marcas sejam desejadas e valorizadas. O 

posicionamento das marcas se dá a partir de estratégias de marketing que selecionam 

o público através da segmentação de mercado e em seguida posicionam sua imagem 

na mente dos possíveis clientes. 

Porém este mercado é cada dia mais heterogêneo, o que dificulta a 

compreensão do comportamento do consumidor. Nos dias de hoje este não tem uma 

imagem imutável, as roupas dão várias facetas e identidades aos indivíduos, se 

tornando inclusive uma brincadeira mudar de roupa de acordo com a ocasião. 

A comunicação de moda objetiva anunciar o posicionamento e estilo da marca, 

construindo uma relação e um diálogo com o público. O mix de comunicação avisa 

sobre os novos produtos e coleção, trabalha na manutenção da imagem, fortalece a 

identificação com o público e por fim cria e/ou incita desejos de compra. 

Por mix de comunicação entende-se os meios que as empresas usam para se 

comunicar com o público. São constituídos por vários elementos como: propaganda, 

publicidade, promoção de vendas, merchandising, venda pessoal, marketing direto, 

mídias alternativas, marketing eletrônico, entre outros. Quando uma empresa é bem 

vista nas redes sociais, o seu capital social aumenta a um baixo custo e gera grande 

visibilidade, desta maneira a comunicação na internet tem sido vista como uma valiosa 

ferramenta de marketing. Além dos meios convencionais – TV, rádio, out-door e 

impressos - a indústria da moda investe em outras formas de estar em evidência. Entre 



elas estão os no-mídias, o merchandising, blogs, revistas especializadas, eventos e 

publicidade editorial. 

No universo da moda se percebe uma peculiaridade, utilizando meios mais 

próximos ou diretos do consumidor para se comunicar. Grandes redes de 

departamentos ainda utilizam a TV, mas dificilmente as marcas de moda investem nas 

chamadas mídias de massa. Este mercado penetra mais a fundo no cotidiano do 

consumidor, não anunciando menos, mas utilizando maneiras mais alternativas e 

variadas. 

Isso significa que as marcas de moda nem sempre estão nas mídias de massa, 

mas alcança o consumidor com sua presença em várias formas de comunicação, como 

revistas, internet, eventos, e, hoje utilizando fortemente os aplicativos de smartphones. 

Desta maneira a publicidade está presente em várias mídias, repetindo informações e 

aumentando o marketshare da marca. 

 

Histórico das Havaianas 

A história das Havaianas é uma prova do poder da publicidade em construir 

marcas e contribuir para o crescimento das vendas. A empresa Alpargatas foi criada em 

1907, mas apenas em 1962 começou a produzir o que seria o carro chefe nos anos 

seguintes, as sandálias Havaianas. Elas logo caíram no gosto do mercado brasileiro, 

mas uma falta de posicionamento e os baixos preços fizeram com que a mesma fosse 

considerada popular. As sandálias eram conhecidas pelo slogan nada sugestivo: “As 

únicas que não deformam, não têm cheiro, nem soltam as tiras”. 

O erro no planejamento das Havaianas foi não enxergar o potencial do produto e 

deixar que ele fosse posicionado como um artigo popular. Após um trabalho de 

marketing eficiente, as “Legítimas” conquistaram a posição de poder estar “nos pés de 

gente famosa”. 

O produto sofreu alterações estéticas, passando da tradicional sandália 

monocromática para modelos mais elaborados e lançando novos produtos. Modificada 

a imagem pejorativa, junto com o upgrade do produto vieram preços mais altos. 

Historicamente o preço tem sido o fator que mais influencia na escolha do 

comprador. A melhor estratégia não é cobrar o preço mais baixo, mas diferenciar a 



oferta de marketing para criar posicionamentos onde o cliente não questione o preço 

(COBRA, 2007). Desta maneira, as Havaianas passaram a ser mais desejadas e os 

preços superiores afastaram a ideia de produto popular. Os pontos de vendas também 

foram revitalizados, a mercadoria que antes era vendida em balaios de palha nas feiras, 

passou a ser comercializada em lojas de calçados, nos seus stands próprios e nas 

franquias (SERRALVO et al., 2006). 

Por fim, as novas estratégias de comunicação posicionaram a marca na mente 

do consumidor gerando outro tipo de imagem. Propagandas criativas foram aos poucos 

conduzindo a outro comportamento de compra das Havaianas. 

As propagandas são feitas em forma testemunhal por celebridades. O diferencial 

é que este cenário sempre aparece como verdadeiro, as pessoas que aparecem 

usando Havaianas realmente as usam no seu dia-a-dia. Além disso, a comunicação 

passou a ser feita com humor e com doses de irreverência. 

No ato da compra os consumidores buscam além dos atributos tangíveis dos 

produtos, os valores intangíveis, que muitas vezes são o objeto de compra principal 

(BLACKWELL et al., 1999). O cliente pode efetuar a compra não pelo produto em si, 

mas pela marca ou pela imagem relacionada ao produto. Valores como requinte, 

elegância, status, qualidade e confiabilidade foram conferidos pela imagem do ator na 

publicidade da marca. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Propõe-se neste trabalho analisar o discurso publicitário das propagandas 

televisivas da marca Havaianas. As peças são muito criativas e ricas em detalhes de 

cenário e texto. As Havaianas são um produto antigo e com poucas modificações 

estruturais. Não tendo argumentos novos, a marca optou por um discurso leve e com 

informações implícitas para refazer afirmações sobre o produto, mostrando-o sempre 

como um objeto de desejo e um produto de moda. 

Para tanto, escolheu-se a técnica de análise de conteúdo na intenção de 

desenvolver um exame detalhado dos códigos presentes neste discurso para uma 

compreensão completa e correta dos dados. A técnica da análise de conteúdo 



responde a um conjunto de procedimentos das comunicações, que utiliza um processo 

sistemático e objetivo da descrição do conteúdo das mensagens (NIEL, 1978). 

A partir da observação das peças é possível intuir ou deduzir determinados 

comportamentos, porém a análise de conteúdo provê um enriquecimento da leitura dos 

dados para que o pesquisador se questione: “o que julgo ver na mensagem está 

realmente lá?”. Esta necessidade, segundo Bardin (1977), é um meio de revelar as 

conexões que possam existir entre o cenário e o discurso, entre a situação na qual o 

sujeito se encontra e as manifestações semântico-sintáticas da superfície discursiva. 

Este procedimento de análise objetiva uma leitura de todos os elementos presentes no 

discurso de modo a enxergar além do exposto (PINTO, 2002). 

Foram escolhidas três peças publicitárias de TV para serem analisadas, uma 

caracteriza o início da mudança da imagem da marca e duas mais atuais. A análise das 

propagandas foi feita separadamente buscando extrair o discurso da forma exposta 

acima. Verificaram-se os códigos de fala e cenário, visualizando um discurso completo 

e simbólico. Apesar de serem propagandas com focos e datas diferentes buscou-se 

verificar um elo entre elas com repetições de códigos e símbolos. 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A primeira peça é do início dos anos 1990, onde o Conde Chiquinho Scarpa 

aparece com lindas mulheres em um iate. O personagem era na época reconhecido 

como um playboy paulistano que frequentava festas e eventos, sempre bem 

acompanhado. Sabe-se que este estereótipo relaciona-se com a posição social e que a 

influência com as mulheres era fruto disso. Como a agência publicitária AlmapBBDO 

havia escolhido a vertente de tirar a sandália de foco e partir para textos humorísticos, o 

discurso apresentado nesta peça trata essa realidade descrita como cômica, inclusive 

através de uma sátira a ela. 

A cena mostra o personagem tomando champagne na companhia de várias 

mulheres. Um locutor oculto pergunta qual é o segredo do seu sucesso e Chiquinho 

Scarpa responde apontando para os pés “o meu sucesso com as mulheres está logo 

aqui”. O personagem está de Havaianas e a união da fala com a imagem faz supor que 

o segredo do sucesso é usar Havaianas. O locutor confuso o questiona se o segredo do 



sucesso é as Havaianas, indicando que este seria o pensamento do telespectador. 

Após uma pausa, o personagem responde: “Havaianas? Eu adoro as Havaianas. Mas 

eu estava falando do meu iate”. A cena abre o foco da imagem mostrando que os 

personagens estão a bordo de um belo e grande iate. 

Percebe-se que a intenção da peça foi utilizar o humor e o inusitado como linha 

para o discurso. De maneira geral as propagandas usam discursos persuasivos que 

valorizam demasiadamente os produtos apresentados, muitas vezes até insistindo e 

impondo argumentos que o telespectador não acredita que sejam verdadeiros. Como 

no caso de supostamente a propaganda descrita afirmar que o segredo do sucesso 

com as mulheres seria usar Havaianas. 

A segunda peça analisada é mais recente, mas repete algumas máximas vistas 

ao longo da história publicitária da marca. Na peça intitulada “Troca de namorados”, a 

atriz Danielle Suzuki está em casa se preparando para um encontro. A cena a mostra 

escolhendo um par de Havaianas no meio de uma coleção. Ao sair de casa ela 

encontra com o namorado, que é apresentado com a imagem de certinho, careta e 

“mauricinho”, evidenciado pelo carro clássico e pela roupa “engomadinha” composta 

por calça de alfaiataria, camisa polo e casaquinho nos ombros. O namorado faz uma 

crítica ao modo como Danielle está vestida dizendo: “Você está pronta? Vai assim, de 

sandália?”. A personagem estranha a pergunta retrucando que ela está de Havaianas e 

não de sandália, como se fossem coisas diferentes. 

A marca após o seu reposicionamento tem enfatizando essa diferença, onde 

Havaianas não é uma mera sandália. Logo o namorado sugere que ela troque de 

calçado e ela prontamente diz que irá fazer a troca. Voltando ao foco do humor, a peça 

induz que ela fará o que foi sugerido. As piadas das propagandas sempre são feitas na 

quebra do esperado, ou seja, o telespectador acha que ela vai realmente trocar o 

calçado, mas na verdade é inusitado que ela ligue para outra pessoa e que troque de 

namorado. Ao voltar para a rua, Danielle diz: “pronto, troquei” e sai com outra pessoa, 

desta vez com uma aparência mais despojada e moderna, percebida pelo carro off-road 

mais esportivo e aventureiro. 

A terceira análise foi feita sobre a peça “Democracia”. A modelo Fernanda 

Tavares está na praia, num ambiente leve e que se apresenta como real. A 



personagem é natural do estado RN e a praia é a marca registrada do nordeste, 

tentando deixar a cena o mais real possível. Fernanda compra um picolé e fala com 

muita intimidade com o vendedor chamando-o pelo nome e sendo tratada da mesma 

forma, como conhecidos. Fernanda pega o picolé e agradece dizendo “brigada, Chico!” 

e ele responde “tchau, Dona Fernanda”. Um amigo do vendedor se aproxima e insinua 

que ele “se deu bem” na relação com a cliente. Ou seja, a cliente é bonita e “deu mole” 

para o simples vendedor de picolés. Com isso, Chico responde que uma mulher como 

esta não se interessaria por ele, enfatizando que ele é “feio, duro e de Havaianas”. Em 

seguida a cena mostra a personagem Fernanda Tavares com seu esposo, o ator Murilo 

Rosa, quando então o vendedor se compara com ele dizendo que ele é “bonito, rico... e 

de Havaianas”. 

A peça tem a intenção de apresentar a democracia que existe entre os 

consumidores de Havaianas. O mais interessante é perceber que de fato isso acontece. 

Os telespectadores simpatizam e criam afeto com a marca quando percebem que ela 

fala a verdade nas suas propagandas. Não é estranho estar na praia e ver ambulantes 

usando Havaianas tal qual os banhistas. 

Os três elementos que se repetem nas peças são o humor, o inusitado e a 

verdade. Nas peças a construção do discurso leva o telespectador a imaginar um fim 

para a estória, e com humor essa expectativa é quebrada quando o Chiquinho nega 

que as sandálias são o segredo do sucesso, quando a Danielle troca de namorado e 

quando o vendedor se compara ao “maridão”. 

As propagandas de maneira geral são vistas como enganosas, quando o 

discurso supervaloriza produtos, dando muitas vezes poder que eles na verdade não 

têm. Os consumidores já têm uma barreira natural sobre os discursos publicitários, 

sabendo que as propagandas existem para enaltecer as marcas. Nas peças das 

Havaianas o discurso não tenta impor esta supervalorização dos produtos, elas ficam 

despretensiosas e próximas do consumidor, ou seja, estes aceitam a mensagem de 

maneira mais aberta. 

Neste trabalho foram analisadas três peças publicitárias, mas para fazer essa 

seleção muitas delas foram vistas e também analisadas. Percebeu-se que as 



propagandas da marca vêm se modernizando e encontrando novos apelos, mas os 

elementos centrais se repetem e são eles: o humor, o inusitado e a verdade. 

 

CONCLUSÕES 

A partir do momento em que o público consumidor “comprou a ideia”, aceitou as 

Havaianas como produto nacional e esqueceu o estereótipo de produto popular, elas 

viraram febre e estão nos pés de quase todos os brasileiros, que têm não apenas um, 

mas vários pares de Havaianas. 

O trabalho resulta numa nova perspectiva da moda relacionando estritamente a 

sua força com os meios de comunicação com a publicidade, sendo difícil identificar de 

onde provém a persuasão que caracteriza os dois fenômenos. No entanto, no decorrer 

da análise alguns pontos se evidenciaram nesse sentido, demonstrando que a moda é 

realmente um fenômeno, mas hoje só se faz possível através da exposição e da 

disseminação que a mídia lhe propicia. Neste cruzamento moda e mídia não só se 

encontram como se entrecruzam e se realimentam correspondendo à lógica dos 

sistemas de produção e consumo. 
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