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RESUMO 

A semiótica pode ser uma poderosa ferramenta se bem utilizada dentro dos processos 
persuasivos da publicidade. A proposta deste trabalho é realizar uma análise da 
campanha “Valores Essenciais” da marca de artigos de luxo Louis Vuitton, baseando-
se na teoria semiótica de Charles Sanders Peirce, identificando os signos presentes 
nos anúncios publicitários que vão ser analisados neste trabalho e que sentidos e 
significados são gerados a partir deles. 

Palavras-chaves: Semiótica; publicidade; luxo; Louis Vuitton. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Semiotics can be a powerful tool if well used within the persuasive processes of 
advertising. The proposal of this work is to carry out an analysis of the campaign 
"Essential Values" of the brand of luxury articles Louis Vuitton, based on the semiotic 
theory of Charles Sanders Peirce, identifying the signs present in the commercials that 
are going to be analyzed in this work and which senses and meanings are generated 
from them.  

Keywords: Semiotics; publicity; Lux; Louis Vuitton. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente vivemos em um mundo em que somos cercados por informações. 

Quando saímos na rua, quando estamos em casa, no ônibus, no trabalho ou em 

qualquer outro lugar, sempre nos deparamos com diversos tipos de publicidades em 

diferentes tipos de mídias, como outdoors, busdoors, Tv, revistas. Isso se deve à 

concorrência entre as empresas para chamar a atenção do consumidor e se tornarem 

cada vez maiores, aumentando também os desafios em conseguir posicionar suas 

marcas diante dos olhares do público e, com eles, negociar sentidos. 

Pensar na publicidade vai muito além da criação de um anúncio, principalmente 

quando pensamos na construção de uma marca que se diferencie de forma positiva 

de seus concorrentes, que agregue e entregue maior valor a seus clientes. 

Diferenciar-se de seus concorrentes exige a criação de uma estratégia sólida e a 

utilização de diversas ferramentas fundamentais para a construção de uma marca 

com credibilidade e valor. 

Entre as ferramentas utilizadas dentro do marketing e da publicidade, e em 

específico neste trabalho, na publicidade de moda, está a utilização de signos para a 

criação e negociação de sentidos dentro de campanhas publicitárias. Áreas como o 

marketing e a publicidade se utilizam de diversos signos para criar estratégias a fim 

de se comunicar com um determinado público e sugerir que eles realizem 

determinadas ações. O estudo destes signos e a forma como eles se relacionam na 

produção de sentidos é o que chamamos de semiótica, perspectiva teórica que vamos 

abordar no desenvolvimento deste trabalho, mais especificamente no primeiro 

capítulo.  

A publicidade é conhecida por muitos, mesmo que seja de forma breve. Porém 

a semiótica é mais restrita, mas, de modo geral, estuda diferentes tipos de linguagens 

constituídas por signos e ela pode estar na publicidade de diferentes formas, seja em 

um design de embalagem ou em um layout de uma peça publicitária nos elementos 

que o compõe, como cores, slogans e modelos. 

Para Perez (2004, p. 142) 

 

As relações entre marketing, publicidade e semiótica estão a cada dia 

mais evidentes, tendo em conta a complexificação da nossa sociedade 

que cada vez mais consome símbolos construídos em grande parte 

pela publicidade do mundo capitalista. 
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A análise semiótica deve ser usada para melhor entender os signos e entender 

como os significados são formados e que efeitos podem gerar. Entender como a 

harmonia de vários signos dentro de uma peça publicitária podem criar significados e 

produzir ações em um indivíduo, que no caso em questão, seria comprar um 

determinado produto ou ideia. 

O objetivo geral deste trabalho é Analisar os sentidos sugeridos pela campanha 

“Core Values”, da marca francesa Louis Vuitton, a partir dos diversos signos que a 

campanha apresenta. Desta forma o estudo desenvolvido nos capítulos seguintes tem 

o intuito de fazer uma análise semiótica da campanha, identificando e descrevendo os 

signos que nela foram utilizados e como esses, quando utilizados de forma conjunta, 

constituem um sistema de significações que produzem sentidos na interação com o 

público (os intérpretes). 

A marca em questão, “Louis Vuitton”, é uma empresa especializada na 

fabricação de bolsas e malas para viagem especificamente, mas também produz 

outros tipos de artigos de luxo, como relógios, óculos, vestuário e perfumes. A marca 

pertence ao grupo LVMH (LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE) que é uma holding 

francesa especializada em artigos de luxo e administra diversas marcas de diferentes 

setores, como a Chandon, que é uma marca de espumante. 

Segundo o site oficial da marca, a Louis Vuitton teve sua trajetória iniciada 

através da história do seu próprio fundador que tem o mesmo nome da marca. Louis 

Vuitton era um pequeno artesão que chegou em paris a pé e logo iniciou seu 

aprendizado no ateliê de Monsieur Maréchal e se tornou rapidamente um artesão 

valorizado1. O sucesso precoce da marca veio diante da sua inovação nos produtos, 

oferecendo maior segurança a seus clientes com a criação de seus baús e 

                                                           
1 Informações Retiradas do site da empresa, disponíveis em < https://br.louisvuitton.com/por-br/la-
maison/uma-historia-lendaria#> Acesso em 15 de set. 2018.  

https://br.louisvuitton.com/por-br/la-maison/uma-historia-lendaria
https://br.louisvuitton.com/por-br/la-maison/uma-historia-lendaria
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posteriormente a criação do fecho tumbler que é utilizado até os dias de hoje em seus 

produtos. 

 

Imagem 1 – Fecho tumbler 

Fonte: Site oficial da Louis Vuitton 

  

De acordo com o ranking Brandz França, realizado pela Kantar Millward Brown, 

especialista em pesquisa de brand equity e valoração de marcas, a Louis Vuitton está 

em primeiro lugar entre as 50 marcas mais valiosas da França, com um valor de marca 

de US$ 35,5 bilhões.2 

A comunicação da marca é baseada praticamente em duas ferramentas, a 

publicidade e relações públicas. A primeira é utilizada principalmente na forma 

impressa, mas a alguns anos a marca entrou no meio digital criando contas nas 

principais redes sociais, como Facebook, Instagram, Twitter e Youtube. Em 2008 teve 

pela primeira vez um anúncio veiculado na televisão. O anúncio tem uma abordagem 

institucional, evidenciando sempre os valores da marca. As relações públicas são 

realizadas através de patrocínios e desenvolvimento de atividades de cultura e 

esporte, que iremos aprofundar mais no segundo capitulo deste trabalho.  

A distribuição da marca, assim como a comunicação da empresa, é meio 

restringida. Os produtos são vendidos somente em suas próprias lojas, sem a 

existência de revendedores, o que demonstra exclusividade, raridade, contribuindo no 

preço do produto também. 

                                                           
2 Dados retirados do portal de informações Kantar, disponível em < 
https://br.kantar.com/m%C3%ADdia/marcas-e-propaganda/2017/brandz-franca-marcas-mais-valiosas-
francesas-2018/ > Acesso em 15 de set. 2018.  
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Como foi dito nos parágrafos anteriores, a campanha “Core Values” servirá de 

alicerce para o desenvolvimento e conclusão deste estudo. A campanha estreou em 

setembro de 2007 e tinha o objetivo de fazer uma interpretação ao viajar junto com o 

lado emocional. Foi fotografada pela renomada Annie Leibovitz e teve a participação 

de várias celebridades, sendo que todas têm algo em comum, conseguiram algo de 

especial na sua vida que podem ser trazidos em conexão com viagens. Entre os 

protagonistas, estão Sean Connery, Steffi Graf, Keith Richards, Angelina Jolie, 

Muhammad Ali. 

A Louis Vuitton concentrava praticamente toda sua publicidade em suas linhas 

de moda, com as campanhas sendo protagonizadas por atrizes como Gisele 

Bündchen, Jeniffer Lopez e outras, geralmente segurando bolsas e outros artigos da 

sua linha fashion. Porém, nessa campanha, nomeada como valores essenciais, a 

marca resolveu mudar e trazer uma nova abordagem, colocando os produtos em 

cenas mais reais e cotidianas e não os deixando diretamente como foco em suas 

peças. 
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Imagem 2: Gisele Bundchen em campanha da Louis Vuitton 

Fonte: Pinterest 

 

O mais interessante da campanha é o seu próprio conceito, que possibilitou a 

marca a utilizar em suas peças celebridades mais casuais, deixando um pouco de 

lado os anúncios luminosos com modelos rodeadas de malas e bolsas, atingindo um 

público mais amplo e recapturando os valores da marca que são o luxo, viagens e 

jornadas. 

Por se tratar de um trabalho que se utilizará de análises e observações, este 

terá um cunho totalmente analítico descritivo. Para a operacionalização do trabalho, o 

método de análise a ser utilizado será a semiótica Peirceana a partir de sua 

interpretação pela pesquisadora brasileira Lucia Santaella, que será base deste 

estudo por se tratar de uma ciência que estuda os processos de criação de signos e 

sentido, sendo utilizada para compreender como os sistemas de significação estão 

presentes nas peças que serão analisadas. A mesma, será utilizada através da 

análise das peças, especificamente, as cores utilizadas, layout, composição, cenário, 

protagonistas, enquadramento, iluminação etc. Assim como tudo que estiver 

possibilidade de produzir sentido. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, será realizada uma ampla pesquisa 

bibliográfica a respeito da semiótica que será mostrada no primeiro capítulo,  

tornando-se necessário a compreensão dos conceitos que envolvem a fenomenologia 

de Charles Sanders Peirce que tem como função “[...] apresentar as categorias 

formais e universais dos modos como os fenômenos são apreendidos pela mente” 

(SANTAELLA, 2012, p. 7) estudando os processos de construção de signos nas suas 

peças publicitárias e efeitos que essas causam no receptor. Passando por três pontos 

de vista, o qualitativo-icônico, o singular indicativo e o convencional simbólico, ou 

segundo o autor, através de uma tríade, são elas chamadas de Primeiridade, 

Secundidade e Terceiridade, que são como etapas para os sentidos das coisas que 

nos rodeiam surgirem, consideradas alicerces da sua teoria. Contudo, além de 

entender as etapas que passamos para criação de sentido, para a realização da 

análise deveremos compreender e identificar os tipos de signos, são eles os ícones, 

índices e símbolos, que serão mais aprofundados nos capítulos seguintes.  

Nos parágrafos acima foi iniciada uma discussão sobre os assuntos que serão 

desenvolvidos dentro desta pesquisa. O primeiro e segundo capitulo deste trabalho 
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serão respectivamente para compreender a teoria semiótica de um modo geral e 

especificamente a semiótica de Charles Sanders Peirce a partir de sua interpretação 

por Santaella, que será a base para a conclusão desta pesquisa e fazer um breve 

levantamento sobre a própria marca, fazendo uma pequena análise sobre os períodos 

que a marca percorreu e enfrentou, assim como entender a influência da moda dentro 

da sociedade, discutindo um pouco sobre a consolidação da sociedade hedonista, o 

próprio surgimento da moda e o papel da publicidade dentro desta. E por fim, no 

terceiro capitulo será realizada a análise geral da campanha “Core Values” que será 

nosso objeto de estudo. 
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2. ALGUMAS OBSERVAÇÕES SOBRE A TEORIA SEMIÓTICA  

 

Compreender as origens da Teoria Semiótica e os trabalhos dos principais 

autores que fazem parte desta vertente torna-se importante para a compreensão de 

seus conceitos e para a compreensão da forma como essa teoria será utilizada neste 

trabalho.  

Em sua origem, a semiótica partiu de duas vertentes diferentes, mas que 

surgiram quase que de forma simultânea. Uma teve suas origens na Europa, a partir 

do filósofo francês Ferdinand Saussure e tem como objeto de estudo a linguagem e 

“é a principal responsável pelo uso da análise dos signos no ambiente textual e 

linguístico” (Miez e Silva, 2011). 

Segundo Miez e Silva (2011, p.45)  

 

Ela propõe um modo de construir e conceber a linguagem: esta é um 

fenômeno, e é dividida em dois aspectos:(a) a língua (langue); (b) fala 

(parole). A língua é concebida como um conjunto de valores que se 

opõem uns aos outros e que está inserida na mente humana como um 

produto social, razão pela qual é homogênea; e a fala é considerada 

como um ato individual, pertencendo a cada indivíduo que a utiliza. 

Sendo, portanto, sujeita a fatores externo. 

 

No que diz respeito a produtividade na análise dos signos e o seu papel no 

surgimento da semiologia, a teoria saussuriana ver sua maior aplicação no terreno da 

linguística e seus fenômenos, assim como no transplante de teorias da língua para o 

estudo de outras formas de linguagem. Diferente da teoria de Saussure, a semiótica 

de Peirce, a qual este trabalho se dedicará de forma mais profunda, tem um caráter 

mais universal, não se obtendo de um objeto de pesquisa especifico, mas sim, na 

possibilidade de estudar todo fenômeno que chega a nossas mentes, seja ele 

linguístico, imagético ou sensorial. 

 Peirce se dedicou a várias áreas de conhecimento como a matemática, ciência, 

filosofia e a semiótica, que é a que nos interessa neste trabalho. Para Perez (2004, 

p.140) “entende-se por semiótica o estudo dos signos, ou melhor dizendo, estudo da 

ação dos signos, ou semiose. Concebemos signo como ‘tudo aquilo que representa 

algo para alguém’. ”  

De acordo com Santaella (1985, p.15) 
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A semiótica é a ciência que investiga todas as linguagens possíveis, 

ou seja, tem como objetivo o exame dos modos de constituição de 

todo e qualquer fenômeno como fenômeno de produção de 

significação e de sentido. 

 

A semiótica é uma disciplina que está alicerçada a fenomenologia, que é uma 

quase-ciência que estuda os fenômenos, investigando como apreendemos as coisas 

que surgem na nossa mente, desde um ruído de chuva a algo mais complexo. 

Santaella (2004, p. 7) diz que “fenômeno é qualquer coisa que aparece a mente, seja 

ela meramente sonhada, imaginada, concebida, vislumbrada, alucinada. ”   

Peirce criou três categorias que podem ser ditas como etapas, denominadas de 

primeiridade, secundidade e terceiridade para explicar como os fenômenos se 

apresentam a nossa mente. De acordo com Caraciola (2015, p. 107) “para Peirce, as 

categorias são onipresentes e indissociáveis, sendo que qualquer fenômeno pode ser 

observado sob essas três vertentes. ”  

A primeiridade, como o próprio nome já sugere, são as primeiras impressões, 

está ligada aos aspectos qualitativos, primeiro efeito ao entrar em contato com o 

fenômeno, de acordo com Santaella (2015, p. 7) ela “aparece em tudo que estiver 

relacionado com acaso, possibilidade, qualidade, sentimento, originalidade, liberdade, 

mônada”.  Caraciola (2016, p. 113) aponta que na primeiridade o sentimento é vago e 

que os signos são denominados de quali-signos. Que no caso da campanha a ser 

analisada no último capítulo, são as peças publicitárias que são compostas 

basicamente de fotografia, sendo o texto utilizado apenas como apoio, tendo menor 

peso visual, devendo essa passar uma mensagem através da criação de signos 

imagéticos. 

O segundo, tem relação estabelecida pela existência concreta dos signos, está 

relacionado a ação e reação. Santaella (2015, p. 7) diz que “ a secundidade está ligada 

as ideias de dependência, determinação, dualidade, ação e reação aqui e agora, 

conflito, surpresa, duvida. ”. Como exemplo, podemos citar os lugares que a 

campanha foi fotografada, que estabelece uma relação com o real, de fato existe. 

E por último, a categoria da terceiridade é o efeito que o signo causará em um 

interprete, está ligada a continuidade, ao infinito, pois os signos de terceiridade tem a 
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capacidade de produzir outro signo, gerando um processo continuo. Pelas próprias 

palavras de Santaella,  

 

A terceiridade diz respeito a generalidade, continuidade, crescimento, 

inteligência. A forma mais simples da terceiridade, segundo Peirce, 

manifesta-se no signo, visto que o signo é um primeiro (algo que se 

representa a mente), ligando um segundo (aquilo que o signo indica, 

se refere ou representa) a um terceiro (o efeito que o signo irá provocar 

em um possível intérprete). 

 

Mas antes de seguirmos, entender o que é signo é de suma importância para 

que possamos compreender a semiótica. Signo é tudo aquilo que nos representa algo 

e cause algum efeito na nossa mente, como por exemplo uma fotografia ou desenho 

de uma arvore, são signos que representam este objeto, ou para deixar mais claro, 

podemos ter como exemplo o próprio símbolo da Louis Vuitton, que representa a 

marca, a empresa. 

 

Imagem 3: monograma Louis Vuitton 

Fonte: Pinterest 

 

Santaella (2015, p. 3) diz que não há pensamento que se desenvolva apenas 

através de símbolos, e por isso a semiótica não trata das leis do pensamento e das 

condições da verdade, pois para se tratar desta é necessário dedicar-se as condições 

gerais dos signos. É por esse motivo que a semiótica é dividida em três ramos. São 
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eles a gramática especulativa, a lógica crítica e a metodêutica ou retórica 

especulativa. 

A primeira, é uma ciência que estuda os tipos de signos e as formas de como 

eles nos possibilitam pensamentos.  

 

Ela é uma teoria geral de todas as espécies possíveis de signos, das 

suas propriedades e seus comportamentos [...] nos fornece as 

definições e classificações para análise de todos os tipos de 

linguagens, signos, códigos etc. (SANTAELLA, 2015, p. 5). 

 

A segunda estuda os tipos de inferências, raciocínios e argumentos que se 

estruturam através de signos. E por último a metodêutica, que “tem por função analisar 

os métodos a que cada um dos tipos de raciocínio dá origem” (SANTAELLA, 2015, p. 

3). Ainda segundo Santaella (2015) ambas as divisões da semiótica têm entre si uma 

dependência, sendo a gramática especulativa a base das outras duas divisões.  

A semiótica por si só não nos permite compreender todo processo de um sistema 

de signos, sendo necessário haver conhecimentos específicos sobre os signos que 

estão sendo analisados. Como exemplo, na análise deste trabalho, será necessário 

ter conhecimento especifico sobre determinadas áreas para analisar o nosso objeto 

de estudo que é a campanha “Core Values” da marca Louis Vuitton. Entre os 

conhecimentos específicos que será necessário para a análise, estão conhecimentos 

sobre publicidade, moda, luxo ou até mesmo fotografia por exemplo. 

Segundo Santaella (2015, p.6) a semiótica  

 

Funciona como um mapa lógico que traça as linhas dos diferentes 

aspectos através dos quais uma análise deve ser conduzida, mas não 

nos traz conhecimento especifico da história, teoria e prática de um 

determinado processo de signos. Sem conhecer a história de um 

sistema de signos e do contexto sociocultural em que ele se situa, não 

se pode detectar as marcas que o contexto deixa na mensagem.  

 

Peirce dividiu os signos e suas relações em tricotomias, que neste trabalho 

iremos abordar apenas duas, são elas a 1° tricotomia que é chamada de teoria da 

representação, que é a relação do signo consigo mesmo e a 2° tricotomia, chamada 
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de teoria da objetivação, que é o signo em relação ao objeto dinâmico e a 3° tricotomia, 

que é a Teoria da interpretação, que será menos debatida neste trabalho. Mas antes 

de nos aprofundar, iremos entender alguns conceitos que se tornam importante para 

o entendimento destas. 

Na imagem abaixo, temos os elementos que constituem um signo. O signo, como 

já foi citado anteriormente, pode ser tudo aquilo que representa algo a nossa mente, 

“é qualquer coisa de qualquer espécie (uma palavra, um livro, uma biblioteca, um grito, 

uma pintura, um museu, uma pessoa, uma mancha de tinta, um vídeo etc.).   

 

Imagem 4: Tríade do signo 

Fonte: Blog a muse arte  

 

O signo é um todo, mas podemos dizer que ele se compõe de três partes, são 

elas o objeto, o representamen e o interpretante. O objeto do signo, assim como o 

próprio signo, pode ser qualquer coisa, porém é aquilo que o signo representa, pode 

ser uma qualidade, emoção ou um objeto concreto como uma cadeira. “Essa ‘coisa’ 

qualquer está na posição de objeto porque é representada pelo signo” (Santaella, 

2015, p.8). O objeto se divide em dois tipos, o dinâmico, que é o real, que de fato 

existe, ou aquilo que se quer representar, seja ele algo tangível ou intangível, como 

uma cadeira ou uma emoção e o segundo é o objeto imediato, que é a forma como o 

signo representa o objeto dinâmico, sendo o imediato, a parte ou uma parcela do 

objeto dinâmico dentro do representamen.  

Segundo Santaella (2015, p. 15) 
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O modo como o signo representa, indica, se assemelha, sugere, evoca 

aquilo a que ele se refere é o objeto imediato. Ele se chama imediato 

porque só temos acesso ao objeto dinâmico através do objeto 

imediato, pois, na sua função mediadora, é sempre o signo que nos 

coloca em contato com tudo aquilo que costumamos chamar de 

realidade.  

 

O próximo elemento que constitui o signo é o interpretante, que é o efeito que o 

signo causa na mente do receptor, “é o efeito interpretativo que o signo produz em 

uma mente real ou meramente potencial” (SANTAELLA, 2015, p 23). Assim como o 

objeto, o interpretante também tem suas divisões ou níveis, porém, não de forma dual, 

mas sim de forma triádica como os signos, pois Santaella (2015) diz que há três etapas 

para que o processo de interpretação seja realizado. 

O primeiro nível do interpretante é o imediato, que “trata-se do potencial 

interpretativo do signo, quer dizer de sua interpretabilidade ainda no nível abstrato. ” 

(SANTAELLA, 2015, p. 24). Sendo assim, pode-se dizer que o interpretante imediato 

é apenas uma possibilidade. O Segundo nível chama-se interpretante dinâmico, que 

é o efeito real causado pelo signo, para Santaella (2015, p. 24) “se refere ao efeito 

que o signo efetivamente produz em um intérprete. ”. E por último temos o 

interpretante lógico que diz respeito a compreender um sentido que está relacionado 

a uma funcionalidade. 

E o terceiro elemento que compõe o signo é o representamen, que é o que 

representa, a forma como o objeto está sendo representado.  Qualquer coisa de 

qualquer espécie pode ser considerada signo como já foi visto, porém existem três 

fatores que lhe dão capacidade de funcionar como signo “sua mera qualidade, sua 

existência, quer dizer, o simples fato de existir, e seu caráter de lei. ”. Assim como 

também, Peirce dividiu os signos em 3 tipos, ícone, índice e símbolo. 

Entre essas três distinções, quando uma qualidade funciona como signo ela é 

chamada de quali-signo. Podemos ter como exemplo a cor, sem entender o contexto 

em que ela está encaixada, temos apenas uma cor, como o azul-claro, que pode nos 

remeter ao céu ou uma roupa de bebê. Apesar da cor não ser de fato o céu ou uma 

roupa de bebê, ela nos remete a isso, lhe dando a capacidade de funcionar como 

signo. Quando uma qualidade funciona como signo, este é chamado de ícone, pois, 

para Santaella (2015, p. 17) “um ícone é um signo que tem como fundamento um 
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quali-signo [...] O ícone só pode sugeri ou evocar algo porque a qualidade que ele 

exibe se assemelha a uma outra qualidade” e está relacionada a categoria da 

primeiridade, podemos ter o mesmo exemplo citado anteriormente, da cor azul claro, 

que pode remeter ao céu apenas através de uma qualidade que é a sua cor, como 

podemos ver na imagem abaixo. 

 

 

Imagem 5 : Céu azul 

Fonte: Blog da Apoesc 

 

 No que diz respeito aos aspectos de existência, Caraciolla (2016) diz que “sin-

signos são signos de existência concreta. Todo existente só pode existir em um dado 

contexto. Por isso, sin-signos funcionam como índices de seus objetos de referência, 

ou seja, remetem ao seu contexto, indicam o universo ao qual pertencem” e estão 

interligados com a categoria da secundidade. Podemos ter como exemplo as pegadas 

de uma pessoa em uma praia, que nos indica quem alguém passou por onde estão 

as pegadas, como mostra figura 6 abaixo. 
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Imagem 6: Marcas de pegada na areia. 

Fonte: Student for liberty 

 

 No que tange o seu caráter simbólico, um signo é chamado de Legi-signo 

quando este foi estabelecido através de uma convenção social ou por lei, ou seja, são 

símbolos que se referem a um objeto através de ideias produzidas por uma convenção 

e são considerados signos de terceiridade.  Segundo Miez e Silva (2013, p. 48) o 

símbolo “descreve algo, mas não tem relação direta com o objeto. ”. Como exemplo 

temos o símbolo de desligar que encontramos em controles remotos, como mostra a 

figura 7. 

 

 

Imagem 7: Símbolo de desligar 

Fonte: Freepik 
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 A análise que será realizada no terceiro capitulo deste trabalho, partirá de três 

pontos de vista. O ponto de vista qualitativo-icônico, que “busca captar as impressões 

resultantes de uma primeira observação” (CARACIOLLA, 2016) em que serão 

analisados elementos como cores, ângulo, iluminação dentro da peça publicitaria. Por 

segundo passaremos pelo ponto de vista singulares-indicativos, que é onde 

identificamos os elementos que constituem e apresentam o sentido, e as qualidades 

são apresentadas em função de sua própria existência (CARACIOLLA, 2016). E por 

último passaremos pelo ponto de vista convencional simbólico, que “analisará o ‘poder 

representativo do produto’, no caso em questão, da publicidade, o que ela simboliza, 

os valores culturais que lhe foram transferidos, a imagem da marca” (CARACIOLLA, 

2015). 
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3. LOUIS VUITTON  

 

A Louis Vuitton é uma marca de luxo que se tornou lendária e neste capitulo 

vamos mostrar um pouco da sua linha do tempo e os motivos que a levaram a se 

tornar uma marca reconhecida mundialmente. A marca, que tem o mesmo nome do 

seu fundador, Louis Vuitton, foi fundada a partir da trajetória do mesmo. 

Louis Vuitton, com apenas 16 anos tomou uma decisão do rumo de sua vida e 

de suas futuras gerações, foi então que decidiu que se tornaria um fabricante de baú. 

Em 1937 o jovem Louis Vuitton chegou em Paris, onde percorreu 400km desde sua 

cidade. Durante essa viagem, fez pequenos trabalhos na estrada para que 

conseguisse se manter durante a viagem, foi então que a chegar em Paris, iniciou seu 

período de aprendizagem no ateliê de Monsieur Maréchal, onde rapidamente se 

tornou um artesão valorizado. Foi então, após 17 anos que Louis Vuitton decidiu abrir 

seu próprio ateliê.3 

O primeiro ateliê da marca foi inaugurado em 1859 na 4 Rue Neuve-des-

Capucines, onde era também a residência da família que permanece até hoje no local, 

se tornando um museu particular, porém o ateliê permanece sendo o local onde os 

produtos são fabricados até hoje.  

Uma das primeiras ideias de Louis Vuitton foi substituir o couro na confecção de 

suas malas para viagem, criando um tecido encerado altamente resistente e 

impermeável e que tinha um cheiro mais agradável que o couro. Entre as várias 

inovações, estão as criações de baús que atendessem a necessidade de seus 

clientes, como baús que se transformavam em cama, ou ainda em charrete.4 

Com o advento da revolução industrial, diversas transformações foram surgindo 

no cenário mundial, inclusive nos meios de transportes, logo as viagens começaram 

e ser em trens e navios de cruzeiros. Foi então que com a intenção de ajudar seus 

clientes a proteger seus bens, em 1858 Louis Vuitton criou os primeiros “malles plates” 

que era um novo formato de baú com tampa reta que ajudava na arrumação nos 

navios e nos trens. Em 1886 junto com seu filho Georges teve uma de suas primeiras 

inovações que fazem parte da marca, um sistema de trancas com mola chamado de 

Fecho Tumbler. Existente até os dias de hoje nos produtos da marca. 

                                                           
3 Os dados históricos sobre a marca Louis Vuitton contidos neste capitulo foram retirados do site oficial da 
marca. Disponível em: <www.louisvuitton.com>. Acesso em: 11/10/2018. 
4 Informações retiradas do blog mundo das marcas. Disponível em 
http://mundodasmarcas.blogspot.com/2006/05/louis-vuitton-uma-lenda.html. Acesso em: 15/10/2018. 



23 
 

Foi em 1896 que se teve a primeira utilização dos tradicional e conhecido 

mundialmente monograma da Louis Vuitton junto com os símbolos que reproduzem 

flores, com a intenção de diferenciar ainda mais seus produtos das inúmeras imitações 

e que hoje são características que definem pessoas ricas e com bom gosto. 

Até meados de 1980 a marca estava disposta a vender malas e bolsas clássicas 

para um público ainda restrito, porém em 1987 o grupo LVMH ( Moët Hennessy • Louis 

Vuitton ) um dos maiores com portfólio de marcas de luxo do mundo, comprou a Louis 

Vuitton, enxergando a possibilidade de alcançar outros públicos ansiosos em 

consumir luxos de qualidade. Transformando a marca em sinônimo de luxo e desejo. 

A compra da marca coincide com a década do desenvolvimento do mercado de 

luxo, segundo Lipovetsky e Gilles (2005, p. 89)  

 

O consumo de produtos de luxo passou por um desenvolvimento 

extraordinário nos anos de 1980”, e o luxo foi plenamente reconhecido 

como setor econômico e industrial desde o fim dessa década, com a 

constituição e o desenvolvimento de grandes grupos em torno de uma 

carteira diversificada de marcas de luxo” 

 

As marcas de luxo tiveram que mudar suas visões de negócio, de acordo com 

lipovetsky e gilles (2005) o setor do luxo encontrou em público de classe média a 

oportunidade de crescimento. Podemos ter como exemplo as lojas brasileiras da Louis 

Vuitton, que seguem todos os padrões das lojas internacionais, mas com um 

diferencial, as lojas brasileiras da marca concedem o serviço de crédito aos clientes, 

atingindo um público que podem obter um produto de luxo, mas apenas de forma 

parcelada. Porém, uma das políticas da marca é nunca fazer liquidação, pois o preço 

dos produtos, remetem a raridade e exclusividade que os clientes podem ter. 

Consequentemente, com essa democratização alguns públicos foram virando 

alvo das marcas. Atualmente a Louis Vuitton lança campanhas que atingem um 

público mais jovem, mas ainda assim, bem segmentado como é exemplo a campanha 

de coleção feminina estrelada pelo filho do Will Smith, como mostra a figura 8. 
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Imagem 8: Jaden Smith em campanha feminina da Louis Vuitton 

Fonte: Vogue 

Lipovetsky e Gilles (2005) dizem que em 1990 as marcas tiveram que reagir para 

comunicar um valor autentico aos seus clientes, pois, somente o preço já não mais 

justificava o fato de ser exclusivo e luxuoso. Em 1997 a LVMH contratou o estilista 

americano Marc Jacobs para ser diretor artístico da marca e renovar a Louis Vuitton 

criando sua primeira coleção de sapatos, roupa, relógios e joias.  

Com seu poder de inovação, o estilista americano fez parcerias com diversos 

artistas plásticos e designers para criação de produtos mais ousados e 

contemporâneos como as bolsas grafitadas, trabalho realizado com Stephen 

Sprouse em 2001, como mostra a figura 9. Com o domínio de marcos jacobs a marca 

Louis Vuitton Cresceu em 80%, porém o estilista se despediu da marca em 2013 para 

se dedicar a sua própria marca, também gerenciada pelo grupo LVMH. 
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Imagem 10: Bolsa Louis Vuitton em parceria com Stephen Sprouse 

Fonte: Blog celebrities with louis vuitton 

 

Atualmente a marca é considerada uma das mais valiosas do mundo e tá em 

primeiro lugar na frança. De acordo com o ranking Brandz França, realizado pela 

Kantar Millward Brown, especialista em pesquisa de brand equity e valoração de 

marcas, a Louis Vuitton está em primeiro lugar entre as 50 marcas mais valiosas da 

França, com um valor de marca de US$ 35,5 bilhões.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Dados retirados do portal de informações Kantar, disponível em < 
https://br.kantar.com/m%C3%ADdia/marcas-e-propaganda/2017/brandz-franca-marcas-mais-valiosas-
francesas-2018/ > Acesso em 15 de set. 2018.  
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4. ANÁLISE DA CAMPANHA “CORE VALUES”. 

Dentro de uma peça publicitária, existem vários signos que carregam como um 

todo, um sentido, um significado, que seria a mensagem que a peça deseja passar, e 

esses signos têm o papel de cumprir um objetivo, provocar uma ação, seja ela a venda 

de um produto, serviço ou ainda, uma ideia.  

A semiótica era usada como uma ciência da observação para analisar os 

sintomas causados por doenças psicológicas, o que possibilitava os médicos a darem 

um diagnóstico para os pacientes. Atualmente, a semiótica se expandiu e é conhecida 

como a ciência que estuda os signos, como já foi dito anteriormente nos capítulos 

acima deste trabalho, possibilitando entender como ocorre a construção e produção 

de sentido em nossa mente através dos diversos signos que entramos em contato 

diariamente. 

Na análise deste trabalho, utilizaremos a semiótica no âmbito do marketing, mais 

especificamente dentro da publicidade. Segundo Perez (2004, p. 142) “ a publicidade 

é uma ferramenta vital para o marketing, independentemente de sua utilização como 

veículo de informação ou persuasão. A produção de sentidos coletivos só é possível, 

hoje, por meio da publicidade. ”. A publicidade consegue ter tanta força hoje em dia 

que ela é capaz de criar um elo afetivo entre um consumidor e uma marca, através da 

produção de significados construídos por signos utilizados de forma conjunta, como 

iremos mostrar no decorrer desta análise. 

Assim como aplicada em outras áreas de conhecimento, na publicidade a 

semiótica necessita de conhecimentos específicos para que se possa ser aplicada, 

assim como ter informações relacionadas ao próprio produto ou marca, como por 

exemplo o posicionamento da marca, o histórico da comunicação, perfil detalhado do 

Target e inclusive conhecer seus concorrentes. As necessidades destas informações 

irão variar de acordo com o objeto da análise. (PEREZ, 2004).  

A Louis Vuitton concentrava praticamente toda sua publicidade em suas linhas 

de moda, com as campanhas sendo protagonizadas por atrizes como Gisele 

Bündchen, Jeniffer Lopez e outras, geralmente segurando bolsas e outros artigos da 

sua linha fashion. Sendo assim chegamos ao diferencial da campanha a ser 

analisada.  Nomeada como valores essenciais, a marca resolveu mudar e trazer uma 

nova abordagem, colocando os produtos em cenas mais reais e cotidianas e não os 

deixando diretamente como foco em suas peças. 
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A campanha “Core Values”, com tradução em português “ valores essenciais”, 

tinha o objetivo de atrair um público mais amplo e recapturar a essência da marca e 

mostrar seus valores, como o luxo, viagem e jornada, valores esses que fazem parte 

da origem da marca, quando Louis Vuitton, fundador da marca, com 14 anos, resolveu 

ir para França a pé em uma viagem de 400 Km. 

A campanha começou em 2007, foi fotografada pela famosa Annie Leibovitz e 

tinha o objetivo de fazer uma interpretação ao viajar junto com o lado emocional. Com 

esse objetivo, a marca fotografou personalidades de fama mundial e que conseguiram 

algo de especial em suas vidas que podem ser associados a jornadas e viagens, 

mostrando momentos dos protagonistas que deem a sensação de sentimento e 

principalmente vendendo muito além de uma bolsa de viagem e seus recursos, mas 

valores, sentimentos, ideias e estilos de vida que são associados a marca. 

Na criação de um anuncio ou campanha, não basta apenas ter um bom texto ou 

apenas uma boa imagem, é preciso que haja uma boa relação entre os elementos 

verbais e não verbais, aumentando o poder de informação do anuncio de forma 

harmoniosa.  

Toda forma de comunicação se realiza por meio da linguagem – ou da 

combinação de múltiplas linguagens - e um código que estabelece as formas de 

combinação dos signos. As mensagens publicitárias são consideradas plurissígnicas, 

pois são construídas por dois ou mais tipos de signos, como é o exemplo das peças 

a serem analisadas neste capítulo, que são compostas por textos e imagens, mas 

também há a possibilidade de utilizar outros recursos criativos se utilizando de 

linguagens sonoras e olfativas. (HOFF; GABRIELLI, 2004) 

Partiremos primeiramente para a análise do texto publicitário. O entendimento 

da linguagem verbal é mais simplificado, tornando a compreensão mais fácil pois se 

caracteriza por uma organização onde uma palavra interage com a outra, obedecendo 

o que a gramatica ou a língua em que este foi construído estabelece, sendo sempre 

lido da esquerda para a direita.  Hoff e Gabrielli (2004, p.104) dizem que  

 

A leitura da linguagem verbal – oral e escrita – é convencional e 

sistematizada: possui uma ordem preestabelecida, apreendida por meio de 

um processo de aprendizado, ou seja, o convívio social e a escolarização [...]. 

Na linguagem verbal, há um maior grau de direcionamento no que se refere 

a compreensão do texto.  
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No que diz respeito ao tamanho adequado de um texto publicitário, devemos 

levar em consideração vários fatores como o meio que a mensagem irá ser 

transmitida, o problema de comunicação ou as próprias características do anúncio. 

Carrascoza (2003, p. 137) diz que   

 

O apelo racional ou emocional nos dá uma pista. A tradição publicitária tem 

demonstrado que se a razão é o vetor da mensagem, o texto longo é mais 

indicado arrolar as vantagens do produto. Se o vetor é a emoção, o texto curto 

tem se mostrado mais recomendável. 

 

Diferente da linguagem verbal, a linguagem não-verbal não se obtém de um 

sistema de leitura padrão, que seja guiado por uma ordem já pré-estabelecida por 

uma convenção social. Uma imagem na mensagem publicitária precisa direcionar o 

olhar do leitor aos pontos que devem ser vistos dentro da imagem, precisa-se ter 

ancoragem, uma boa distribuição dos elementos visuais se torna essencial para a 

compreensão da mensagem. “ O ato de ‘explicar’ para que todos entendam da mesma 

maneira uma foto tem um nome: ‘ancoragem’. Ancorar uma foto é dar a ela um 

significado único, e fazemos isso usando a linguagem verbal. ” (HOFF, GABRIELLI, 

2004, p.108).  

Do ponto de vista do marketing, pensar em processo de ancoragem significa na 

dificuldade de alguém em se afastar da influência de uma primeira impressão, 

permanecendo em nossas mentes, influenciando em nossas percepções e decisões 

de compras. Porém, nesta análise, a ancoragem pode ser vista como um complexo 

trabalho semiótico, pois os conjuntos de signos que são utilizados dentro da 

campanha, de forma simultânea, e podemos entender a linguagem verbal como um 

conjunto de símbolos, são utilizados para explicar e contextualizar outros signos que, 

por sua própria constituição, são menos convencionais e mais abertos aos sentidos 

diversos no processo de produção e sugestão de sentidos.  

No caso em questão, podemos citar a linguagem visual e imagética, composta, 

nos casos analisados, primordialmente por índices e ícones e que consequentemente, 

podem possibilitar diferentes interpretações se não tiverem um adequado processo 

de ancoragem. Como apontam Hoff e Gabrielli (2004, p. 105): “Há sempre diversas 

possibilidades de leitura de uma imagem. Não há um sentido, mas sentidos, pois não 



29 
 

há uma normatização dos signos como acontece com a linguagem verbal” (HOFF, 

GABRIELLI, 2004, p.105). 

Ainda assim, compreendemos que não existe uma linguagem mais importante 

que a outra, mas sim que ambas se complementam e dão ancoragem ao processo de 

produção de sentidos na publicidade, possibilitando que esses produtos publicitários 

entrem em contato com o público e, a partir daí, produzam diversos sentidos, podendo 

eles serem ou não semelhantes aos intencionados pelos autores das peças 

publicitárias.  

Quando decodificamos uma imagem, não obedecemos a uma sequência padrão 

como nos textos verbais, onde a leitura é sempre feita da esquerda para a direita, 

palavra por palavra. Quando criamos uma imagem, devemos sempre pensar na 

distribuição dos elementos, direcionando o olhar do receptor e atraindo seu interesse, 

fazendo-o perceber de forma natural os elementos presentes na imagem.   

As peças da campanha Core Values, da Louis Vuiton, como apontado no início 

deste capítulo, são compostas, basicamente, por duas linguagens principais: (1) a 

linguagem visual e imagética, perceptível no “coração” da campanha, que são 

imagens que apresentam ao público o protagonista – de modo geral algum 

personagem famoso e célebre – em algum lugar que represente algo para ele ou em 

sua trajetória; e (2) a linguagem verbal, que, na campanha, dá-se por meio de frases 

que complementam e ancoram a produção de sentidos em toda a peça.  

Seguindo a semiótica peirciana, da forma como ela é discutida, principalmente 

por Lucia Santaella, é possível ver essas linguagens do ponto de vista da teoria 

semiótica como:  

 

(1)  Santaella (2015, p.14) nos diz que “ dependendo do fundamento, ou seja, da 

propriedade do signo que está sendo considerada, será diferente a maneira 

como ele pode representar seu objeto”. Assim como são três os tipos de 

propriedade, sendo elas, a qualidade, existente ou lei, também são três o tipo 

de relação pode ter com o objeto. No caso em questão a linguagem visual 

pode ser considerada aqui uns signos de primeiradade, em relação aos seus 

aspectos qualitativos, sendo seu fundamento um quali-signo, logo, na sua 

relação com o objeto o signo é um ícone. Porém, no que tange os aspectos 

que tem relação com existência, o signo é considerado um fenômeno de 



30 
 

secundidade, logo o seu fundamento é um sin-signo, e em relação ao seu 

objeto será um índice.  

(2) No que diz respeito a linguagem verbal, podemos dizer que é formada por 

símbolos em relação ao seu objeto, logo podem ser considerados legi-signos, 

pois sua propriedade é a lei. Santaella (2015) diz que que a lei em que as 

palavras pertencem, a gramática por exemplo, fará com que sem que as 

palavras ou grupo delas forem usadas, fará com que elas tenham sempre o 

mesmo sentido, significando o que elas realmente devem significar. 

 

Como exemplo, vamos analisar a primeira peça da campanha intitulada como 

“Core Values”, protagonizada pela atriz Angelina Jolie. Angelina Jolie é uma atriz, 

cineasta e ativista humanitária americana. Jolie já foi considerada a atriz mais bem 

paga do mundo e assim como também uma das mulheres mais bonitas do mundo. 

Ficou conhecida internacionalmente pelas suas ações humanitárias. Em 2003, 

protagonizou uma personagem no filme “Amor sem Fronteiras”6, a qual se dedicava a 

causas humanitárias na África. Desde a gravação do longa, a história do filme passou 

a confundir-se com a história real da prorpia atriz, que adotou, durante as filmagens 

no Camboja (lugar onde foi fotografada para a campanha), seu primeiro filho e a partir 

disso se dedicou a diversas ações humanitárias. Porém, antes mesmo de fazer o filme, 

Angelina já havia realizado trabalhos voluntários para a organização das nações 

unidas (ONU). 

 

Jolie é conhecida por seus esforços humanitários, pelos quais ela 

recebeu um Prêmio Humanitário Jean Hersholt e o título honorário de 

dama da Ordem de São Miguel e São Jorge (DCMG), entre outras 

honrarias. Ela promove várias causas, incluindo a conservação, 

educação e direitos das mulheres e é mais conhecida por sua defesa 

em favor dos refugiados tendo sido nomeada Enviada Especial para o 

Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 

(UNHCR/ACNUR).7  

 

Essas informações compõem o que, como aponta a teoria semiótica peirceana 

a partir de sua interpretação por Santaella (2015), pode ser considerado como a 

experiência colateral nos processos semióticos. De modo geral, a experiência 

                                                           
6 Dirigido por Martin Campbell o filme foi lançado em  19 de março de 2004 e conta a história de um 

socialite que se dedica a causas humanitárias. 
7  Informações retirada do site www.angelinajoliebrasil.com.br 

http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-23028/
http://www.adorocinema.com/filmes/agenda/?week=2004-03-19
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colateral constitui o background ou “contexto” no qual um determinado signo está 

inserido e que permite, portanto, a sua reconhecibilidade pelos intérpretes. Assim, 

alguns conhecimentos prévios são demandados para que o signo possa ser 

reconhecido como tal.  

Como exemplo, temos a leitura dos astros: entender que o posicionamento dos 

astros (lua, estrelas, sol) são índices de mudanças comportamentais nos sujeitos 

demanda uma experiência colateral (conhecimento prévio) dos contextos teóricos, 

esotéricos ou mesmo físicos que envolvem o horóscopo e sua relação com o céu. 

Para aqueles que pouco ou nada conhecem dos signos do zodíaco, o movimento dos 

astros pode ser, nada mais, do que o movimento dos astros.  

Para a campanha Core Values, a compreensão das experiências colaterais 

envoltas em cada umas das imagens é central para a construção do jogo de sentidos 

propostos pelo encadeamento de signos da campanha. Saber do contexto 

humanitário e mesmo da história cinematográfica de Angelina Jolie é uma peça 

fundamental para que percebamos, por exemplo, o local da imagem, sua composição 

e sua relação com a frase.  

Iniciando a análise da campanha pelos aspectos qualitativos, que são as 

primeiras percepções que nos fazem entrar em contato com a peça e que, portanto, 

configuram o seu caráter de primeiridade, iremos analisar qualidades, semelhanças, 

estruturas tais como cores, formas, texturas, luminosidade, dimensão, entre outras e 

como essas qualidades facilitam sentimentos e associações. 

Na peça abaixo temos um conjunto de signos que compõem as imagens da 

campanha e que, como apontado anteriormente, relacionam o texto e a fotografia da 

campanha. De um lado da peça, temos a atriz Angelina Jolie, sentada descalça em 

uma canoa, vestindo roupas casuais, demonstrando simplicidade e sua pose 

demonstra estar à vontade, tranquila, sugerindo familiaridade com o local. 

Na imagem conseguimos identificar diferentes tipos de texturas que fazem com 

que os elementos se diferenciem um dos outros. De um lado temos a textura e a cor 

verde da vegetação que se contrapõe com a textura e a cor da madeira rustica da 

canoa e da própria vestimenta da atriz. A presença da bolsa Louis Vuitton ao lado da 

atriz, apesar de pouca ênfase, a utilização de um figurino com poucos detalhes e de 

cor mais clara que a Bolsa, permite um maior contraste entre os elementos, permitindo 

maior visibilidade nos tão conhecidos monogramas da Louis Vuitton, símbolos da 

marca que são usados na maioria de seus produtos. 
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Imagem 11: Angelina Jolie em campanha da Louis Vuitton 

Fonte: Site Tina Loves 

 

As linhas criam movimento na imagem e direcionam o olhar do receptor. 

Podemos perceber que a formação das linhas se dão de formas triangulares e 

principalmente ao lado direito da imagem, onde estão os principais elementos da foto. 

Pode-se perceber o primeiro triangulo na própria Angelina, que através da sua própria 

pose, estabelece um triângulo no canto direito, um segundo seria a canoa, que, apesar 

dos lados arredondados, por causa da ponta estabelece um segundo triângulo; Tal 

organização estabelecida pelos triângulos, em que os vértices superiores estão de 

alguma forma no canto direito da imagem, colocam a Angelina como o centro dos 

triângulos: eles crescem ao redor dela e de um quarto triângulo, que não passa 

despercebido, que é a própria bolsa, cuja disposição na imagem toma o formato 

triangular colado ao lado, acompanhando e contemplando o triângulo central que é a 

famosa. Além dessa organização, que direciona o nosso olhar para um “centro” 

selecionado pelo fotógrafo, a linha da lateral da canoa aponta o olhar para cima, nos 

levando a perceber, junto com as linhas, apesar de não tão continuas, das brechas da 

parte de dentro da canoa, a assinatura da marca.  
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Imagem 12: Composição do anuncio em formato triangulares 

 

No que se trata de organização dos elementos, podemos perceber que a imagem 

foi feita se utilizando da regra dos três terços, que consiste em dividir a imagem em 

três terços horizontais e em três terços verticais e posicionando os principais 

elementos nos terços laterais, não centralizando os elementos da imagem, dando 

maior harmonia e equilíbrio na distribuição dos elementos dentro da imagem, 

tornando-a mais agradável de se ver e prender a atenção. Se dividimos as imagens 

em três terços verticais e três terços horizontais, podemos perceber que os principais 

elementos estão enquadrados nos pontos de interseções, também chamados de 

pontos de ouro.  
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Imagem 13: Anuncio dividido em terços 

 

Em um âmbito geral a imagem sugere naturalidade, simplicidade e 

familiaridade. Esses efeitos são sugeridos pelos jogos indiciais da imagem: assim, as 

roupas básicas e com cores frias, os pés descalços indicam essa simplicidade e 

familiaridade, visto que são trajes utilizados em situações mais cotidianas e prosaicas 

do dia a dia. Do ponto de vista semiótico, pode-se dizer que, na campanha, as roupas 

utilizadas pela famosa apontam para a existência de uma familiaridade, da 

cotidianidade da situação em que a artista está inserida, o que se confirma a partir da 

experiência colateral envolvida na narrativa. Outros elementos da imagem, como a 

canoa, o não uso de maquiagem mais pesada e mesmo a profusão vegetal apontam, 

também, para a naturalidade, familiaridade e simplicidade da situação fotografada. 

Porém, esses signos podem ser considerados ícones em relação aos seus aspectos 

qualitativos, pois suas qualidades, como as cores da roupa, a textura, maquiagem e o 

aspecto da canoa, sugerem simplicidade. 

De forma mais ampla, o próprio lugar onde a modelo foi fotografada – o Camboja 

- funciona como um índice, pois tem relação com a história real da artista, é existência 

que aponta para a existência real não apenas do lugar fotografado, mas também de 

toda a história da relação de vida entre a artista e o lugar. Desse modo, a imagem 

pode ser vista a partir de um caráter principal de sin-signo, pois “essa propriedade de 

existir, que dá ao que existe o poder de funcionar como signo, é chamada de sin-

signo, onde ‘sin’ quer dizer singular” (Santaella, 2015, p.13) O lugar é significativo para 

Jolie, que foi onde se realizou parte do filme que fez mudar a sua vida e 

consequentemente sua história, foi o lugar onde nasceu seu primeiro filho, que foi 

adotado durante as gravações do filme no Camboja. 

Se pensarmos na presença de Angelina Jolie na imagem e na sua função como 

signo, podemos observá-la como um legi-signo. Na categoria dos signos simbólicos, 

o legi-signo é aquele cuja relação ao objeto se dá do ponto de vista da 

convencionalidade, da simbolização, da representação. Assim, a atriz é conhecida e 

considerada um símbolo do humanitarismo, não só pelo filme que ela fez - Amor sem 

Fronteiras, mas também pelos efeitos pragmáticos e “políticos” que causaram na vida 

dela, levando-a ao ativismo e à maternidade.  

Quando pensamos na linguagem verbal da peça, podemos dizer que funciona 

como um complemento das informações, mensagens ou sentimentos que a parte 
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visual provocou. Mas podemos também dizer que esses efeitos são reforçados ou 

confirmados pela própria frase “A single journey can change a lifetime” que na 

tradução para o português quer dizer “Uma única viagem pode mudar o curso de uma 

vida”, ancorando os sentidos da imagem. Além de ancorar o sentido da imagem, a 

frase reforça a associação do sentido geral da peça ao produto, que são bolsas de 

viagem.  

Antes de tudo, para que se possa investigar o conceito e os significados que a 

campanha “Core Values” deseja sugerir, é preciso entender os contextos que 

englobam os sentidos produzidos. Em relação à Louis Vuitton, as histórias e jornadas 

de Angelina Jolie e a forma como elas mudaram sua vida, tem uma relação indicial 

com a marca, pois a existência dessas jornadas são indicializadas pela presença da 

Louis Vuitton.  

Angelina Jolie, apesar de seus episódios, em que seu início de carreira foi 

marcado pelos seus atos de automutilação, uso de drogas e outros problemas, sua 

carreira lhe possibilitou uma reviravolta em sua vida, assim como ganhar diversos 

prêmios, como o Oscar de melhor atriz coadjuvante. Angelina Jolie já é considerada 

uma das atrizes mais poderosas e influentes da indústria de entretenimento 

americana. Porém, além de sua carreira no cinema, Angelina é conhecida por seus 

esforços humanitários, como já foi dito anteriormente nesse parágrafo. 

A presença e a existência das bolsas e malas da Louis Vuitton indicam a 

presença ou existência dessa jornada não só bem-sucedida do ponto de vista 

profissional (uma estrela de cinema), como também do ponto de vista humanitário e 

dos valores (morais) que são adquiridos pelos sujeitos em suas jornadas de vida.  

 Essa relação indicial entre os itens Louis Vuitton e as jornadas de cada um dos 

famosos que estampam a campanha se repetem: é possível ver que em cada uma 

dessas imagens, a presença das bolsas é um índice que torna possível a realização 

das jornadas. E, do ponto de vista da sugestão de sentidos nos processos semióticos, 

é interessante notar como essa indicialidade se faz ver justamente pelo 

encadeamento das imagens que compõem a campanha, já que essa indicialidade é 

reiterada nas imagens.  

O símbolo da marca no canto inferior direito da peça também reforça e ancora 

esses sentidos, pois a marca logo é associada a protagonista da peça e suas jornadas, 

ajudando a ancorar os sentidos da peça a marca, através dessa associação. Além 
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disso, o próprio nome da campanha é iconizado através dessas experiências 

colaterais provocadas pelos signos produzidos nas peças. 

Os mesmos sentidos podem ser vistos em outras peças da campanha, mesmo 

que de formas diferentes, como é o caso da peça protagonizada por Francis Ford 

Coppola e sua filha Sofia Coppola. Coppola é um produtor, roteirista e diretor de 

cinema norte-americano ganhador de diversos prêmios do ramo do cinema, foi 

roteirista e diretor do filme “ O poderoso chefão” que é considerado um clássico do 

cinema, e foi ganhador do Oscar de melhor roteiro adaptado em 1973 e o próprio 

Coppola foi indicado como melhor diretor, e o “poderoso chefão II” recebeu o “Oscar 

de Melhor Filme”, “Melhor Diretor” e “Melhor Roteiro Adaptado”. Entre os vários filmes 

com participação de Francis, também estão “Apocalypse Now” (1979), “Vidas Sem 

Rumo” (1983), “O Selvagem da Motocicleta” (1983).8 

 

Imagem 14: Francis Coppola e Sofia Coppola em campanha da Louis Vuitton 

Fonte: Trend Hunter 

 

Também protagonizando a campanha junto com Francis, sua filha, Sofia 

Coppola também é uma cineasta, produtora e roteirista ganhadora de Oscar’s. 

                                                           
8 Informações retiradas do site de informações ebiografia, disponível em < 

https://www.ebiografia.com/francis_ford_coppola/ > Acesso em 07 de dezembro de 2018. 

https://www.ebiografia.com/francis_ford_coppola/
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Estreou como roteirista em 1989 e também trabalhou como atriz apesar de seu 

desempenho não ter sido bem-sucedido. Seu nome se estabeleceu no cinema com a 

direção de “encontros e desencontros” (2003), ganhador do Oscar de melhor roteiro 

original. 9 

Na imagem, a primeira impressão que temos é a de duas pessoas em um local 

aberto e bem à vontade, podemos perceber que a posição de ambos e o fato de francis 

está segurando em suas mãos vários papeis com anotações e uma caneta, pode-se 

imaginar que estão pensando em algo e anotando, que levando em consideração a 

profissão de ambos, vem à mente que eles estão discutindo uma nova história, como 

se estivessem produzindo um argumento para um novo filme, ai que entra a unidade 

que aborda toda a campanha que é a criação de sentidos que envolvem jornadas, que 

no caso em questão a jornada já não é mais a humanitária como a de Angelina Jolie, 

mas sim a da criação artística. 

Esse percurso descritivo pode ser observado semioticamente: de acordo com a 

descrição que Santaella (2015) faz das categorias fenomenológicas de Charles 

Sanders Peirce, o percurso descrito na imagem possibilita ver a passagem da 

primeiridade até a terceiridade. Assim, há: 

 

1. As primeiras impressões – de caráter qualitativo – que nos permitem 

reconhecer a cena (o a vontade, a desenvoltura, o frescor da cena) e que se 

dão a partir de relações mais emocionais, voltadas aos signos de 

primeiridade, ou qualisignos; 

2. Num segundo momento, percebe-se a ancoragem real dessa cena, o fato de 

que ela indica a existência real de um momento real em que Francis e sua 

filha estavam em algum campo, em algum lugar do mundo, de forma 

desenvolta, em frente às câmeras.  Nesse caso, entram em ação os signos 

em seu caráter de secundidade, ou seja, o sinsignos ancorados em processo 

de existência, de indicialização;  

3. Num terceiro momento, a imagem passa a ser relacionada de forma racional 

com a experiência colateral que a circunda. A despeito da situação prosaica, 

se pai e filha estão discutindo sobre alguma coisa com papel e caneta na 

                                                           
9  Dados retirados do site papo de cinema, disponível em 
<https://www.papodecinema.com.br/artistas/sofia-coppola/> Acesso em 07 de dezembro de 2018. 
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mão, então, considerando o conhecimento que temos de suas carreiras e 

historias, pode-se pressupor de forma logica e racional que eles estejam 

discutindo sobre algum roteiro ou projeto para filme. Nesse caso, tem lugar 

os signos de terceiridade, ou legisignos que se baseiam na representação, 

nas assunções racionais, no caráter de lei que nos permite fazer associações. 

 

O lugar, apesar de não ter um significado pessoal para os protagonistas como 

ocorre na peça da Angelina Jolie, o local aparenta ser em uma fazenda ou sitío que 

pode ser da familia, e o fato de estarem sentados em uma cadeira, com mesas 

sugerem familiaridade, tranquiliade, então há uma relação iconica. As cores presentes 

na imagem, principalmente a predominancia do tom laranja e amarelo, assim como o 

proprio sol no fundo da imagem nos indica que a foto foi feita no final da tarde, no 

horario que o sol estar se pondo, estabelecendo uma relação indicicial. 

No que diz respeito a distribuição dos elementos, podemos perceber que a 

imagem se utiliza da proporção áurea,  

 

Matematicamente falando, a proporção áurea é uma constante real algébrica 

irracional obtida quando dividimos uma reta em dois segmentos de forma que 

o segmento mais longo da reta dividida pelo segmento menor seja igual à reta 

completa dividida pelo segmento mais longo, e seu valor é constituído por 

1,6180339887... ou, arredondando, 1,6180.10 

 

Porém na fotografia consiste basicamente em dividir a imagem em diferentes 

retângulos que acabam por formar um espiral. Na imagem abaixo, podemos ver que 

a linha acompanha a curva do corpo de sofia e segue em direção ao rosto de francis 

e termina na sua mão segurando a caneta. Podemos perceber também que a leitura 

e a composição dos elementos na imagem formam uma diagonal representada na 

imagem pela linha vermelha que vai do canto superior direito passando pelo ford 

coppola e sua filha e chega ao canto inferior esquerdo em direção a assinatura da 

marca, direcionando o olhar do receptor fazendo com que o mesmo perceba todos os 

elementos presentes na peça, sendo assim, consequentemente absorvendo todos os 

signos e sentidos presente na peça. 

                                                           
10 Informações retiradas do site Mega Curioso, disponível em <https://www.megacurioso.com.br/matematica-
e-estatistica/74174-voce-sabe-o-que-e-a-proporcao-aurea.htm> acesso em 08 de dezembro de 2018. 
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Imagem 15: Proporção Áurea 

 

A linguagem verbal do anuncio é composta pela assinatura da marca e pela frase 

presente na peça, “Inside every story there is a beautiful journey” Sophie and Francis 

Ford Coppola – American film director with his daughter” que traduzindo para o 

português significa “Dentro de cada história há uma bela jornada” Sophie e Francis 

Ford Coppola - diretor de cinema americano com sua filha. ” que colabora para ancorar 

o sentido da imagem, de que pai e filha estão criando uma uma nova historia 

colaborando para que a imagem tenha um significado único no geral. 

Assim, a relaçao que se estabelece entre a marca e a cena é uma relação de 

existencia, pois novamente a Louis Vuitton, retornando ao seu core values se faz 

presente nessas jornadas se colocando como um indice da existencia dessa nova 

historia se pensarmos que a bolsa de cor reconhecivel dos produtos tradicionais da 

marca junto às monogramas incocnfundiveis são indices da Louis Vuitton, irá ser 

utilizada para guardar a historia que ali está sendo criada. A presença da bolsa na 

imagem nos faz pensar que a Louis Vuitton acompanha e faz parte de jornadas de 

grandes sucessos, portanto a relação que se estabelece é indicial, pois tem 

propriedade de existencia, podendo dizer que é um fenomeno de secundidade. 
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Porém, pode-se dizer também que a relação entre a presença da Louis Vuitton 

e a Cena que acontece, é uma relação iconica, pois há algo de semelhante entre a 

história da Louis Vuitton e a de francis e sofia, pois assim como um dos valores 

historicos da Louis vuitton é a tradição familiar e o conhecimento que foi passado de 

geração em geração, na imagem vemos quase a mesma historia, o conhecimento 

repassado na relação entre pai diretor de cinema e a filha que seguiu os mesmos 

caminhos do pai.  

Os proprios protagonista da campanha, além de suas historias, também podem 

ser visto como signos, só que no caso como legi-signo ou como simbolos em relação 

ao objeto, pois ambos tem carreiras de sucesso no cinema, ganhadores de vários 

oscar’s e  outros premios e são considerados lendas e grandes contadores e criadores 

de histórias, simbolos do cinema. 

Portanto, essa relação familiar entre as duas historias que é iconica e a relação 

indicial mostrada no capitulo anterior , é justamente o que citamos nos paragrafos 

acima,  como experiencia colateral, pois a partir que conhecemos os protagonistas e 

sua historia, associamos elas a marca, através dos vários signos e os sentidos criados 

por eles. 

Um olhar mais profundo para a relação entre a marca e a presença das jornadas 

desses famosos na campanha aponta também para o caráter icônico dessa relação. 

Isso porque, de acordo com Santaella (2015), a relação icônica também se estabelece 

por meio de diagramas, de estruturas. Nesse caso, a semelhança não é somente com 

relação a qualidades similares entre o representamem e o objeto, mas nas suas 

próprias estruturas, formações, formatos. Um exemplo básico é que um corpo humano 

pode ser visto como ícone de outro corpo humano já que suas estruturas internas são 

semelhantes (distribuição de órgãos, por exemplo).  

Na campanha Core Values, essa relação icônica se dá por meio da própria ideia 

das jornadas que ajudam a atingir os valores essenciais, uma jornada que possibilita 

o retorno ao que os sujeitos têm de mais importante. Em todos os casos retratados 

nas peças da campanha, são as viagens, que possibilitam que os famosos atinjam os 

seus valores essenciais e que possibilitam, também, que o público que se depara com 

a campanha possa percebê-los. A estrutura dessa viagem é semelhante à estrutura 

da jornada da própria Louis Vuitton, com uma jornada pelo mundo do luxo e da moda 

que inicia com a produção de bolsas e malas de viagem, atinge um ápice no seu 

reconhecimento internacional como uma das grandes marcas de luxo, mas retorna 
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aos seus “valores essenciais” que são, justamente, os itens de viagem luxuosos que 

possibilitam a existência de outras jornadas. 

Por fim, encerramos esta análise salientando que ela não é exaustiva, mas 

parcial. Ela não compreende todas as peças da campanha e nem todos os sentidos 

possíveis, até mesmo porque esses sentidos, produzidos pelos jogos de signos e suas 

relações com o público, são sempre diversos e abertos, não sendo possível definir 

eles permanentemente. Tendo isso em vista, a analise aqui proposta se baseou em 

alguns dos signos propostos em imagens da campanha, para dar um olhar geral sobre 

as estratégias utilizadas para a produção de sentidos. Olhar que se estende a outras 

peças da mesma campanha, ao mesmo tempo em que elas se diferenciam entre si, o 

que faz dos seus processos semióticos ricos e complexos.   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Chegando ao fim deste trabalho, conseguimos perceber a importância da 

semiótica dentro da publicidade para a produção de sentidos dentro das peças 

publicitarias e principalmente de artigos de luxo. A campanha em que foi analisada 

neste trabalho se utilizou de protagonistas que carregam consigo diversos signos que 

dentro de cada peça publicitaria possibilitou a produção de sentidos ou significados 

que remetessem e que indiciavam a presença da marca em cada jornada. 

A análise semiótica dos anúncios da campanha “Valores essenciais” da marca 

Louis Vuitton nos possibilita perceber que a bolsa presente em cada peça ao lado de 

cada protagonista é um item de exclusividade, que além dos conceitos criados na 

campanha a marca é considerada um símbolo de poder, elegância e tradição.  

A volta ao “Core Values” ou melhor dizendo, aos valores essenciais da marca 

podem ver vistos dentro dos anúncios nas próprias bolsas que são com as cores 

marrons e as monogramas da Louis Vuitton, que são símbolos e referência de 

identificação dos artigos da marca, principalmente aos mais tradicionais.  

A campanha como um todo pode ser considerada uma estratégia de branding, 

pois visa transmitir ao público que a campanha se destina, como o próprio nome da 

tema diz, os valores essenciais da marca através das imagens assim como da 

linguagem verbal a serem decodificadas pelo público, indo muito além de vender as 

bolsas de viagem , mas sim um retorno a identidade e personalidade da marca que 

se dá exatamente na criação dessa aura das jornadas de cada personalidade e os 

valores essenciais da marca., que é justamente o que citamos no capítulo anterior, a 

questão da experiência colateral que é gerada através dos signos. Do ponto de vista 

das estratégias publicitárias, o que se pode entender é que possuir uma peça da Louis 

Vuitton faz a pessoa fadada a ter jornadas de sucesso na vida, já que essas jornadas 

são índices dessas histórias bem-sucedidas. 

A escolha desta campanha para analise se deu justamente pelo seu diferencial 

que se utilizou de protagonistas não tão comuns em campanhas publicitarias, 

principalmente em anúncios de marcas de artigos de luxo. 

Sendo assim, as escolhas dos protagonistas que iriam ser fotografados pela 

campanha se deu exatamente pela carga de significados que estes carregam e 

consequentemente seriam associados a marca através de suas jornadas, sejam elas 

humanitárias, profissionais ou histórica. 
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Este trabalho não se propôs analisar todas as peças da campanha e talvez isso 

possa ser justamente o prolongamento desta análise, mas o que foi proposto foi 

identificar como ocorre dentro da campanha a produção de sentidos, que em toda 

campanha praticamente ocorre através dos próprios protagonistas e mostrar como a 

semiótica é aplicada na criação publicitaria. 

Todos os elementos identificados nas peças analisadas são signos, é através 

deles e a forma como eles entram em cadeia que se é possível a produção de 

sentidos, que no caso da publicidade, que seu papel central é a produção de sentidos 

que provoquem na mente do consumidor uma ação, a compra de um produto por 

exemplo. Portanto, se torna necessário dentro dos processos da publicidade, a 

compreensão dos processos semióticos, entendo como ocorre a relação entre os 

criadores de sentido e os receptores. 

Cada anuncio desta campanha se obtém de signos e sentidos diferentes de 

acordo com cada protagonista, mas se pensarmos no tema da campanha que é 

“jornadas”, percebemos que a campanha tem um conceito único e uma única 

conclusão, mostrando que a Louis Vuitton está sempre presente em jornadas de 

sucesso, nos levando a entender que temos que ter uma bolsa da Louis Vuitton para 

também estarmos fadados a termos jornadas de sucesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

6. REFERÊNCIAS 

 

CARACIOLA, Carolina. Evolução, significados e marketing publicitário de luxo: 
Estudo de caso da marca Louis Vuitton sob o prisma da semiótica. São Paulo. 
2015. 
 
CARACIOLA, Carolina. Semiótica aplicada: campanha publicitária journey, com 
angelina jolie, sob o espectro da teoria peirceana. São paulo. 2016. 
 
CARRASCOZA, João. Redação Publicitária: Estudos sobre a retórica do 
consumo. São Paulo: Futura, 2003. 
 
HOFF, Tania; GABRIELLI, Lourdes. Redação Publicitária. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2004. 
 
LIPOVETSKY, Gilles, ROUX, Elyette. O luxo eterno: da idade do sagrado ao 

tempo das marcas. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. 

MIEZ, Juliana Jerônimo; SILVA, Téofilo Augusto. O texto visual e suas mensagens: 
semiótica e a linguística produzindo sentido na moda étnica. Revista do Colóquio 
de Arte e Pesquisa do PPGA-UFES, ano 3, v.3,n. 5, 2013. 

PEREZ, Clotilde. Signos da marca: expressividade e sensorialidade. São Paulo: 

Pioneira Thomson Learning. 2004. 

SANTAELLA, Lúcia. Semiótica Aplicada. São Paulo: Editora Pioneira Thomson 

Leaning, 2015. 

SANTAELLA, Lucia. Semiótica aplicada. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 
2012. 
 
SANTAELLA, Lúcia. O que é semiótica. 4ª edição. São Paulo: Brasiliense, 1986. 

SANTAELLA, Lucia. A teoria geral dos signos: como as linguagens significam as 
coisas. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


