
 
O PAPEL DA  TRADU ÇÃO  PUBLICITÁRIA  NA  ERA D A GL OBALIZAÇÃO 
(THE ROLE O F A DVE RTISING  TRAN SLA TION WITH  GL OBA LIZA TION) 

 
Camila Maria da Costa KA MI (UNE SP/ São  José do Rio Preto ) 
 
 
ABSTRA CT: Globalization created the need fo r global advertisement, to reduce costs 
and to develop a uni fi ed i mage o f a given co mpany, all over the wo rld. In spite of  
global advertisement taking the countries si mil arities con cerning ideas and costu mes 
into account , advertising translation isn’t impartial  or uni formed . 
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0. Introdu ção 
 
   A globalização tem possibilitado o intercâmbio de conheci mentos, 
tecnologias, bens de consu mo e serviços . Segundo Michael Cronin (2000) a 
globalização permite que mercadorias , p essoas, informações circulem cad a v ez mais 
rápido. No âmbito co merci al, tal fenô meno transformou o mundo em u m ambiente 
comp etitivo global. Muitas marcas estrangeiras adentraram os mercados n acionais e as 
multinacionais foram multiplicando-se. A concorrência ent re produtos nacionais e 
i mportados fica evident e nas prateleiras dos sup ermercados. A  solução para t al 
concorrência é recorrer a diversi ficad as fo rmas d e co municação e mar keting p ara 
apres entar o di feren cial de u m produto ou  serviço. 

Para apresent ar e comercializar seus produtos e s erviços , o responsável pelo 
marketing de uma empres a precisa conhecer e comp reender as di ferenças existentes 
entre os mercados e os consumidores de di ferentes países . Segundo Rich ard J. Semenik 
& Gary J. Bamossy: 
 

as diferen ças entre as nações e os mercados podem ser tão grand es que 
o profissional global de marketing precisa entend er co mo os países estrangeiros 
e co mo as p essoas d e di ferentes mercados vão  prov avel mente responder às 
estratégias  e táticas  de mark eting. (1996:31)  
 

 O sucesso do marketing global está intrinsecament e relacionado a questões 
culturais. Segundo  Semenik & Bamossy  (1996) muitos insucessos d e mar keting em 
nível global podem ser atribuídos a estratégias e táticas que n ão levaram em 
consideração  as co mpl exidades das in fluên cias culturais sobre o comportamento dos 
indivíduos e sistemas soci ais dentro  de u m contexto cultural esp ecí fi co. 
 U ma das questões mais polêmicas da estrat égia do marketing global gira em 
torno da propaganda global, em qu e situação esta pode ser padronizad a ou adaptad a. 
Aqueles que d efendem a propaganda p adronizada apóiam-s e no argu mento de qu e a 
facilidade de comunicação  entre os países est á acarretando  u ma certa homogen eização 
nas preferências e no co mportamento do consumidor. Sob ess a persp ectiva u ma 
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propagand a padronizada seri a eficiente, pois atenderia às expectativas, aos anseios e aos 
desejos de um consumidor em u m mundo globalizado.  
 As vantagens de uma p ropagand a pad ronizad a são discutidas por Lionel  
God frey , diretor e coord enador da Leo Burnett:  
 

Muitas razões são consideradas para v eicular u ma mesma campanha 
em di ferentes países. Entre elas: reduzir  custos na produ ção , ganhar t empo, 
desenvolver u ma imagem uni ficada e pro mov er o cres ci mento da mídia 
internacional , como  a TV via s atélite. (apud PED RO, 1996:31)1 

 
Os defensores da propaganda ad aptada, por outro lado, consideram cada região 

ou país co mo u m cont exto exclusivo de co muni cação, argu mentando que u ma 
propagand a eficient e seria aqu ela que considerasse as diferenças culturais e de mercado. 
Desse modo, na área publicitária existem du as tendên cias diverg entes. Uma é a 
padronização  da p ropagand a global , que considera o que existe d e semelh ante entre os 
países. A out ra tendência é a ad aptação, qu e considera as peculiaridad es dos di ferentes 
países em rel ação à cultura, à ideologia e ao mercado. 
 
 
1. A  tradu ção  publicitária 
 

Na mídia i mpressa e eletrônica encontram-s e muitas propagandas d e empresas 
multinacionais que, na verdade, são traduções das peças publicitárias globais e a maioria 
das pessoas não tem conheci mento sobre isso.2  

Mathieu  Guidère t ece um co mentário a respeito d a d emanda da t radução 
publicitária: 

 
Na verd ade, a intensi ficação do comércio internacional cri a u ma 

necessidad e cres cente da comunicação  e, cons eqüentemente, da t radução. A 
quantidade de tradu ções publicitárias já é significativa, e continua au mentando. 
[...] A mídia a cada dia est á mais diversi ficad a: a i mprensa, o rádio, a televisão 
e a Internet. As agências publicitárias multinacionais, as redes intern acionais de 
tevê e o sucesso alcançado pelas publicaçõ es em diversas línguas contribuem 
para a exp ansão d esse fenô meno . (2001:1) 
 
Publicitários e especialistas em marketing global argu mentam qu e u ma 

mens agem global mente p adronizada só alcan çará sucesso se identificar n ecessidades, 

                                                 
1 Esta assi m como todas as tradu ções não publicad as das citações de textos estrangeiros 
são de minha autoria. 
2 O termo “ peça publicitária” é utilizado p elos publicitários para referir-se a todo 
elemento que faz parte de uma campanh a publicitária. Dessa forma, abrang e qualquer 
tipo de propaganda da mídia i mpressa (jorn ais e revistas), da mídia el etrônica 
(televisão), jingles, site, etc. 
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senti mentos ou emo ções semelh antes entre as culturas ao comuni car sua 
mens agem.U ma tradução publicitári a de prop aganda global p adronizada que s e tornou 
muito conhecida foi a da campanh a publicitária do cartão de crédito Mastercard: There 
are things money can’t buy. For anything else there’s Mastercard - “Existem coisas que 
o dinheiro n ão co mp ra. Para todas  as outras existe Mastercard ”. De acordo co m 
Semenik & Bamossy (1996), a propaganda padronizada torna-se eficient e em 
seg mentos ho mogêneos na medida em que faz u m apelo às necessidades , às emoções 
básicas do ser hu mano e a um estilo de vida co mu m a diferentes p aíses. Os autores 
citam co mo exemplos de produtos “ culturalmente isentos” o cartão d e crédito, p erfu mes 
e outros artigos de luxo, que, por sua vez, são direcionados a consu midores co m u m 
determinado poder aquisitivo, os quais são atingidos por meio da mídia i mpress a global 
ou televisão.  

E m razão da pad ronização , muitas idéias e costu mes de países h egemônicos 
acab am sendo di fundidas em outras regiões , o qu e contribui para u ma maior aceitação 
desses elementos. As p ropagandas globais norte-americanas têm u ma boa recepção em 
u m grand e nú mero de países em razão do estilo de vida e modo de pensar ameri cano ter 
sido difundido  por meio  de filmes e campanh as publicitári as d as grandes  empresas.  

Apesar de os anún cios globais afirmarem se apoi ar em necessidades e emoções 
básicas d e u m ser hu mano e em u m estilo de vida comu m a u m grande nú mero de 
pessoas, a tradução publicitária não se ap resenta neutra ou isenta. Assi m, qu estiona-se a 
suposta neutralidad e d e u m anúncio global como um elemento facilitador da t radução, 
sugerida por Raqu el de Pedro: 
 

A tradução orient ada pela língua fonte geral mente é u m fenômeno 
comu m, e além disso, pod e ser o caso de uma propag anda “ neutra” o sufici ente 
para ser apreciada por u m nú mero signi ficativo de contextos di ferent es. 
Algu mas propag andas utilizam características ou elementos que são 
comp artilhados por culturas di ferentes , e, po r isso, n ão exig em grandes 
modi ficações  antes  de serem apresentadas  em out ros países. (1996:31) 
 
O fato de as propagandas globais co mpartilharem alguns aspectos co m diversos 

países não conduz a u ma tradu ção neutra e ho mog ênea em razão dos pontos divergentes 
em relação às  formas de co municação utilizadas pelas  di ferentes culturas. Assi m, 
sempre existirá a necessidade de adequação da tradução d e acordo co m as normas da 
comunidade a ser atingida.   

A exp ectativa em relação à homogeneidad e da tradução au menta n a medida em 
que o avanço dos meios de co muni cação e a co mpressão do esp aço o casionad a pela 
Internet exercem press ão sobre ess a atividade para que se torne u m meio uni forme e 
transparente d e intercâmbio lingüístico (Cf. CRONIN, 2000:111). Entretanto , por mais 
globalizado que o mundo esteja se tornando , há di feren ças, po r míni mas que sejam, em 
relação ao modo de viver e pensar dos povos  de di ferentes  países. 
 Valendo-nos d a an alogia entre tradução  e viagem proposta po r Cronin (2000), 
podemos dizer qu e a tradução publicitária, assi m como qu alquer tipo de t radução, 
negocia com o “outro”. A tradução  viaja por div ersas línguas, s empre in flu encia outros 
povos e acaba sendo po r eles in fluenciad a.  
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2. D esmistificando a neut ralidade da tradu ção  publicitária 
 
 Nessa seção , realizaremos u ma breve análise de apen as dois trechos da 
propagand a global do banco H SBC co m o intuito de des mistificar a neutralidade da 
tradução  publicitária desse tipo. Al ém disso, discutiremos a co mplexidade d a tradu ção 
publicitária e sua estreita relação co m as estrat égias da publicidade. As peças 
publicitárias examinad as foram veicul adas nos seguintes meios: The Economist 
(maio/99) e O  Liberal  (ago/99). 

A campanha publicitária selecionada en fatiza a i mportân cia da logomarca do 
banco HSBC para que as pessoas, ao visualizá-la, se lemb rem do banco d e forma 
natural e auto mática. Para isso, o aspecto visual recebe destaqu e nas peças publicitárias, 
aco mpanh ado de u m pequ eno texto com letras pequen as. Ao lembrarem-se do banco, as 
pessoas deverão lemb rar-se de su a suposta con fi abilidade, credibilidade e efi ciência. 

A part e visual das du as peças  publicitárias é idêntica e co mpreende u m garfo 
com uma faca, u ma cama, uma xícara e, final mente, a logo marca do b anco  HSBC. 
Entretanto, as palav ras que aco mpanham cad a figura são di ferentes. Em inglês 
encontram-s e as seguintes palav ras: Eat, Sleep, Drink, Bank. As pal avras eat, sleep e 
drink são verbos, o que trans mite a idéia de ação. O leitor estab eleceri a u ma relação 
entre o b anco e as três ações essenci ais à vida de u m ser hu mano: comer, dormi r e 
beber. O  uso dos  verbos leva a idéia de que o b anco  é t ão i mportante e indispensáv el 
como  as  funçõ es vitais ao o rganismo . 

Na tradução, as p alavras que acompanham as figuras  são: restaurante, hotel  e 
café. Em u m p rimeiro momento , tais palavras parecem des empenhar o mes mo papel dos 
verbos em inglês. Porém, restaurante e hotel nos remetem a algo acessível ap enas às 
pessoas co m u m certo poder aquisitivo. Dessa fo rma, a idéia de o b anco ser ess encial à 
vida de u m ser hu mano é modi fi cad a. Este passa a ser um meio de ganh ar status perante 
a sociedade. O possível leitor dessa peça publicitária, mes mo que não tenha u m certo 
poder aquisitivo, ao ler esse anún cio terá a falsa ilusão de qu e possuir conta ou 
investimentos no HSBC fará co m que ele p erten ça a uma classe soci al ascend ente. O 
oferecimento de u m certo estilo de vida mediant e a aquisição de u m dado produto ou 
serviço é uma prática muito co mu m na publicidade. Por meio d essa interpretação da 
preferên cia do  uso de substantivos em lugar de v erbos n a tradução , p ercebe-se que t al 
escolha pode apoiar-se em u m contexto mais  amplo, ao  das  estratégias publicitárias. 

O seguinte texto W herever you are in the world, wherever you are in your life, 
HSBC will be there for you traduzido por “ Onde quer que vo cê esteja no mundo , onde 
quer que você esteja na su a vida, o  HSBC estará ao  seu  lado” en contra-s e no final do 
anúncio. 

Na propag anda em inglês a frase HSBC will be there for you  (HSBC estará lá 
para você) passa a idéia de que o banco estará sempre a esp era de seu cliente aonde quer 
que ele vá. Por outro lado, na tradu ção a frase “ HSBC estará ao seu lado” fo rnece a 
idéia de aco mpanhamento, ou seja, o ban co acomp anhará seu client e em todos os 
momentos, o que nos remet e a u m outro discurso , o da amizade e o da cu mplicidade.  
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3. Considerações  finais 
 
 Apesar de a tradução publicitária ser a tradução de propag andas globais, é 
ilusória a cren ça d e qu e est a ap resenta-se neutra e ho mog ênea. Por mais que os países 
estejam passando  por um pro cesso crescente de glob alização, existem di feren ças em 
relação ao modo de viver e pens ar das pessoas. Portanto, a tradu ção não é u ma atividade 
homogên ea e transparent e. Além das mudan ças necessárias em relação às di ferenças 
entre as estruturas lingüísticas, outras trans formações justifi cam-s e co mo estratégias 
publicitárias, o que necessariamente não impossibilitaria a veiculação de u m anúncio, 
mas , por outro lado, fun cionaria co mo u ma estratégi a mais eficiente para u m mercado e 
cultura especí fi cos. 

Por mais que os anún cios globais tent em se apoiar em crenças, idéias  e 
senti mentos co muns a p essoas de di ferentes países , os recursos lingüísticos utilizados e 
a forma de co municação para a vend a d e u m produto modificam-se de um país para o 
outro em maio r ou  menor escala.  
 
RESUMO: Co m o adv ento da globalização criou-se a propagand a global para reduzir  
custos e promover uma imagem uni forme de uma dada emp resa no mundo todo. Ap esar 
de a prop aganda glob al considerar as semelhanças entre os países em relação a idéias e 
costu mes , a tradução publicitári a não se apresent a neutra e homogênea.  
 
PALAVRAS-CHA VE: globalização;  propag anda global; tradução publicitári a. 
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