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Introdução 

O estudo investiga as estratégias discursivas utilizadas para a implementação da 

Marca HSBC no Brasil. Com o intuito de investigar a produção de sentido neste corpus, as 

informações trabalhadas são prioritariamente de caráter qualitativo, por meio de pesquisa 

bibliográfica para a parte teórica e consulta direta à empresa na parte prática. No corpo do 

texto foram inseridas imagens que mostram o processo de constituição da Marca HSBC desde 

a sua fundação até a sua implantação no Brasil. Para conseguir identificar as estratégias do 

discurso dado, o trabalho tratou inicialmente do contexto histórico e geográfico do banco 

que vivenciou alterações sociais e políticas que permitiram a abertura do mercado e com 

isso o desenvolvimento de novas tecnologias da comunicação.  

O estudo constata que no atual contexto social e econômico o banco HSBC tem 

seu público perfeitamente delimitado no processo de enunciação, ou seja, de 

produção/recepção entre sujeitos marcados, implícita ou explicitamente no enunciado dado, 

sem ser um público heterogêneo, anônimo e quase universal, como os públicos dos meios de 

comunicação de massa.  

Para o levantamento das produções de sentido desse corpus  foram adotados os 

pressupostos da semiótica discursiva de linha francesa, a chamada Escola de Paris, a partir 

das postulações elaboradas por A. J. Greimas e Jean-Marie Floch, que ofereceu subsídios 

para a compreensão do funcionamento da linguagem por meio do percurso gerativo de 

sentido no plano de conteúdo.  

Nesse contexto, a Marca do banco HSBC, em sua visualidade triangular permite 

que o destinatário a reconstrua com um novo sentido, seguindo uma lógica seqüencial que se 

utiliza do lúdico inserido em seus elementos constitutivos. Assim divide as estratégias em 
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duas estruturas: a narrativa e a discursiva. Barros cita que “as estruturas narrativas convertem-

se em estruturas discursivas quando assumidas pelo sujeitos da enunciação” (2001, p. 53). Ela 

faz operar a lógica do processo de discursivização.  

De forma geral, a imagem projetada pela Marca HSBC conduz o olhar do leitor de 

maneira global e imediata em um conjunto de estruturas complexas. Esse processo é 

esclarecido por Oliveira como:  

 

De uma visão global do que é mostrado, o olho, órgão que opera inteiramente por 

contrastes, traça percursos cujas estratégias definem-se no e pelo perceber as partes 

do todo ou o todo e suas partes. Essa duplicidade dos modos de ver – que podem um 

se impor sobre o outro, ou atuarem em combinatória, ora um, ora outro – só se 

define em função do que se vê e não previamente; e como já esclareceram os 

gestaltistas o todo não é a soma das partes: é algo mais. (1995, p. 104) 

 

Embora a autora apreenda essa citação para a pintura, fica evidente a sua aplicação 

na Comunicação. Com isso, se tratou o estudo de caso através da análise dos elementos 

plásticos no plano da expressão, com base nas postulações de Jean-Marie Floch. A 

plasticidade atua diretamente na percepção sensível no processo de produção de sentido, 

enquanto os valores são desenvolvidos por um processo inteligível e dos procedimentos 

enunciativos nas linguagens verbal e não verbal. 

A percepção do enunciatário que está inserido em um determinado contexto, não 

se coloca apenas como consumidor passivo de produtos ou comunicação, mas como 

cidadão consciente de seus direitos e muito mais exigente em relação ao atendimento dos 

seus desejos. Para satisfazer esse público, além de estar em consonância com os ditames 

éticos comerciais da atual sociedade, se exige uma comunicação mais racional e 

planejada, cuja eficácia é testada continuamente por meio de metodologias e instrumentos 

de mensuração cada vez mais sofisticados. Assim, o entendimento geral é que não há mais 

como fugir dessa realidade na qual a comunicação institucionalizada e profissional, por 

meio de discursos especializados a setores exclusivos, cumpre funções específicas de 

atender às nuances mais implícitas presentes na complexa relação entre a organização 

emissora com seus públicos receptores, em uma dialética que exige uma constante 

retroalimentação da comunicação e avaliação de seu impacto social em diferentes espaços 

e tempos.  
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HSBC: Um Histórico Para Entendimento da Marca  

 

O HSBC surgiu em 1865, quando o Hongkong e o Shangai Banking Corporation 

Litited se estabeleceram em Shangai para financiar o crescimento do comércio entre China e 

Europa. Nessa época, eles iniciaram a política de aquisição de vários bancos. Por esse motivo 

que a sigla HSBC significa: Hang Seng Bank Corporation. Atualmente a HSBC Holdings 

plc é uma das maiores organizações de serviços financeiros e bancários do mundo. O HSBC, 

em seu crescimento, vem adquirindo e incorporando ao seu patrimônio empresas no mundo 

todo. Quando da aquisição, ao procurar conservar as características do local aonde adquire as 

empresas, o grupo HSBC primeiramente incorpora seu nome ao da empresa introduzindo sua 

logomarca juntamente com a já existente e identificada pela população local e, 

posteriormente, exclui o nome da empresa que adquiriu e mantém a identificação com o país 

(ex.: HSBC do Brasil SA).  

O Banco HSBC visivelmente expande seus negócios local, regional e globalmente, 

levando em conta os aspectos culturais e intensificando sua atuação de acordo com as 

exigências do consumidor relacionada aos produtos e serviços de cada mercado atuante. No 

ano de 2002, a instituição HSBC adotou o slogan “o banco local do mundo”, enfatizando a 

experiência do grupo e o conhecimento de uma grande variedade de mercados e de culturas à 

disposição do mercado local, através de seu rol de serviços como o banco internacional HSBC 

que é o braço da operação bancária offshore
1
 do grupo, a qual fornece soluções e serviços para 

expatriados e imigrantes, com serviços via Internet e operações bancárias via telefone. 

Oferece também o planejamento financeiro independente, e tem escritórios representativos 

pelo mundo inteiro, freqüentemente trabalhando ao lado das operações locais do HSBC.  

Para este trabalho, estudou-se as marcas das mais diversas instituições já 

incorporadas pelo grupo: 

 

                                                 

1
 Chamam-se de offshores as contas e empresas abertas em paraísos fiscais, geralmente com o intuito de pagar-se 

menos imposto do que no seu país de origem. Geralmente, nos documentos de abertura e cadastro dessas 

entidades não constam informações sobre seus verdadeiros donos, apenas citam-se os beneficiários, espécie de 

procuradores, que possuem o direito de realizar movimentações e transações. Assim, o sigilo é garantido. 

http://64.233.179.104/translate_c?hl=pt-BR&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Offshore_bank&prev=/search%3Fq%3DHSBC%2BHISTORY%26hl%3Dpt-BR%26lr%3D%26sa%3DG
http://pt.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADso_fiscal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imposto
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Hang Seng Bank         (+)       Midlan Bank       (+)            Commercial France  

                    

(+)Banco Pérsia      (+)            British Bank     (+)      The Marine Bank             =   HSBC 

 E criaram o hexágono vermelho e branco: 

 

 

 

 

 

Para a internalização da logomarca do HSBC no Brasil, criou-se uma campanha 

institucional, em 2003. Garcia (2005, pp. 19-21), discute a implementação no sistema de 

informação das organizações que visa à operacionalização da atuação global. O 

planejamento proposto pelo autor se divide em componentes básicos para um 

Figura 1 – Histórico da Logomarca HSBC 
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empreendimento de iniciativa global, que são facilmente encontrados no HSBC. O 

primeiro componente básico desse modelo é a visão compartilhada, levando em conta que 

a exportação é um bom negócio para as organizações desde que os administradores da 

mesma tenham uma visão global da necessidade de compartilhar a responsabilidade do 

direcionamento das estratégias de comunicação com todos os seus funcionários, 

independentemente de posição hierárquica, com o intuito de disseminar a imagem e a 

marca da empresa no mercado internacional. A tabela abaixo representa essa visão 

compartilhada: 

 

 

 

 

 

 

     

   

Tabela I – Imperativos estratégicos mundiais. Fonte: BRADLEY; HAUSMAN; NOLAN (1993). 

O segundo componente é a mensuração do desempenho. É quando a 

organização define quais serão os indicadores que servirão de monitoramento para 

transformação da empresa em um modelo global. No caso do HSBC essa mensuração deu 

início à internacionalização da marca, o que pode ser visto na seqüência.  

Posterior a esse processo, Garcia (2005, p. 22) também cita a necessidade de 

manter o equilíbrio local versus global. É quando a organização se estabelece em um novo 

mercado, que anteriormente não fazia parte da sua realidade, e se depara com situações 

que acontecem somente naquele local. Nesse momento se faz necessário o conhecimento 

amplo da cultura local, a fim de que a organização não perca sua autonomia diante da 

resistência declarada de uma determinada região, diante das questões culturais. A questão 

cultural foi abordada no decorrer deste trabalho.  

(I) imperativos 

estratégicos mundiais 

Mentalidade 

Globalizada 

Precisamos ajudar 

todos os nossos 

colaboradores a 
efetuarem a 

transição para o 

entendimento do 
que queremos dizer 

com sermos 

verdadeiramente 

mundiais para que 

possamos nos 

globalizar. 

Locais 

Precisamos ser uma 
empresa local 

completa em cada 

país no qual fazemos 
negócios para 

sermos uma empresa 

respeitada na 

comunidade mundial 

Sistema Único 

Precisamos operar 
a empresa como 

um único sistema 

integrado em uma 

rede.  

Recursos Humanos 

Precisamos fazer uso 
pleno dos cérebros, e 

talentos locais em 

cada local que 
fizemos negócios 

obtendo sinergia de 

esforços com 
cérebros e talentos 

da matriz e das 

subsidiárias.  

Baseada na 

Informação e no 

Conhecimento 

Precisamos criar 

uma organização 
baseada na 

informação para 

que possamos ser 
rápidos flexíveis 

e inovadores 
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A Internacionalização da Marca HSBC no Brasil 

 

Em 2003
2
, o HSBC passou a utilizar parte do hexágono, o triângulo vermelho 

mais especificamente, como elemento tático na sua comunicação. No final desse ano, o 

HSBC Banco do Brasil apostou neste elemento para a comunicação no ponto de venda. 

Foi enviada uma solicitação à agência de publicidade para se trabalhar um conceito único 

de ponto de venda para todos os produtos que estivessem na “prateleira”. A comunicação 

de ponto de venda anterior era reflexo da campanha de mídia, veiculada por meio de fotos 

e textos mais complexos. A agência de propaganda, que naquele momento era a Lowe, 

apresentou, dentre outras propostas, uma campanha que usava o triângulo junto com 

outros grafismos. Não houve dúvidas quanto à adequação total da proposta. Apostaram na 

simplicidade, em um elemento forte, facilmente identificável e com textos curtos. De 

qualquer forma, para se ter argumentos realmente convincentes, eles resolveram, antes, 

ouvir seus clientes em uma pesquisa de campo.  

Embora seja muito comum se fazer pesquisas qualitativas para diversos 

assuntos, este foi o primeiro focus group voltado exclusivamente para comunicação no 

ponto de venda, usando como parâmetro a comparação da nova linha de comunicação com 

a que estava em cartaz, com imagens e fotos. Preferiu-se um grupo de não clientes (na 

cidade de Curitiba/PR) que estaria menos impactado pela comunicação no ponto de venda, 

e não foi mostrada a marca do HSBC em momento algum.  

O resultado foi surpreendente. As principais conclusões dos profissionais que 

elaboraram e analisaram a pesquisa foram: O cartaz sem imagens (somente triângulos) foi 

o preferido e o que apresentou mais potencial para vender os produtos do banco. O 

conceito da comunicação estava adequado; linhas claras, objetivas e que inspiravam 

segurança e tranqüilidade; o apelo da comunicação era emocional: despertara o desejo de 

sonhar; os clientes ficaram curiosos em obter mais informações sobre os produtos 

oferecidos; e houve a associação espontânea dos triângulos vermelhos ao logotipo do 

HSBC (considere que é um grupo de não clientes); o cartaz com as fotos (campanha 

                                                 

2
 Conforme informações do próprio HSBC - Sra. Heloisa Souza Gerente de Marketing do HSBC na cidade de 

Curitibra/PR  
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anterior) era comum e não apresentava diferenciais que despertassem o interesse pelo 

banco e também transmitia uma imagem de um banco elitizado, e o grupo não se 

identificou com a proposta. A primeira fase da campanha de ponto de venda foi lançada 

em 12 de dezembro de 2003, e a segunda fase em maio de 2004.  

Acompanhando as alterações das dimensões da comunicação, o HSBC, a partir 

do final da década de 70, já preocupado com sua imagem perante o mundo, a fim de criar 

uma identidade corporativa, envidou esforços no sentido de firmar marca única da 

organização que, já nessa época, contava com a aquisição de mais dois bancos
3
. 

Com a continuidade da política de aquisição de outras instituições, após a 

incorporação da sigla “HSBC” (Hang Seng Bank Corporation) e sempre no intuito de se 

tornar o maior banco nacional do mundo
4
, havia a necessidade de se criar uma logomarca 

para ser reconhecida internacionalmente, que perdurasse por um longo período, e fosse 

identificada em qualquer parte do mundo. Dessa forma foi necessário fazer a junção dos 

diversos bancos isolados
5
.  

Em 1983, esses bancos dispersos, com nomenclaturas diferentes, em vários 

países, deveriam ter algo que os identificasse e os unisse, em nível mundial. A unificação 

dessas marcas ocorreu com a preocupação em se criar uma forte identidade corporativa em 

todos os locais onde o banco já atuava. Por essa razão, criaram-se algumas regras com 

relação ao uso da marca HSBC, como, por exemplo, o hexágono
6
 de seu logotipo não 

poderia ser usado sem o nome da instituição e nem poderia servir como simples elemento 

decorativo.  

 

                                                 

3
 1972 – C.G. Trinkaus funde com Bankhaus Burkhardt & Co, e 1980 – o banco Midland Reino Unido compra 

ações do HSBC.  

4
 O HSBC possui a filosofia de assumir a empresa que adquire mantendo as características do lugar; dessa forma 

insere sua logomarca, fornece os mais variados serviços bancários, desde de atendimento à pessoa física à 

jurídica, com disponibilidade de serviços internacionais, tentando atrair seu cliente induzindo-o a estar entrando 

em um banco único no mundo todo. 

5
 Hang Seng Bank, Midlan Bank, Commercial France, Banco Pérsia, British Bank, The Marine Bank. 

6
 Quatro triângulos isósceles vermelhos, sendo os de cima e de baixo com suas pontas voltadas para dentro do 

hexágono, e os dois laterais com suas pontas voltadas para fora, sendo certo que todos estão unidos entre si 

pelas bases 
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Os históricos do banco
7
 e da marca HSBC são 

hoje reconhecidos internacionalmente. Ela é composta 

pelas letras "HSBC" mais um hexágono vermelho e 

branco, alongado. Esse símbolo hexagonal passou a ser 

usado pelo HSBC em 1983, como parte da identidade 

corporativa da The Hongkong and Shanghai Banking 

Corporation (primeira empresa do Grupo HSBC, fundada 

em 1865). A idéia para a criação do hexágono surgiu a 

partir da tradicional bandeira da The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, que 

possui um retângulo branco dividido diagonalmente para representar a forma de uma 

ampulheta vermelha, que é uma das cores que simbolizam a China. Assim como as 

bandeiras de várias outras companhias de Hong Kong no século XIX. 

Buscando mais acesso e reconhecimento nos mercados internacionais, o HSBC 

anunciou, em novembro de 1998, a adoção de uma marca unificada. Desde então, as letras 

"HSBC" e o símbolo hexagonal estão sendo usados em todas as empresas do Grupo ao 

redor do mundo, se tornando cada vez mais globalizada. 

Para compreender as estratégias de comunicação adotadas pelo HSBC, é 

importante abordar a questão da interculturalidade que promove a integração entre 

homens que são mediados pelo simbólico presente em culturas diferenciadas. A 

importância desse estudo faz-se necessário para o entendimento do comunicador, que 

pretende interagir com o seu enunciatário e garanta não somente a criação de novas 

necessidades de consumo, mas também a mudança de comportamentos por parte dos 

consumidores, que devem aprender a utilizar os novos produtos inseridos no mercado e 

difundir este comportamento. Esse tipo de comunicação passou a utilizar recursos mais 

persuasivos, estabelecendo, além da pesquisa tradicional quantitativa, novas formas de 

interação com os públicos, valorizando o chamado feedback. 

No estudo da campanha promocional do banco HSBC constata-se que a 

comunicação da instituição é intercultural, pois ela se construiu nos conhecimentos 

universais da geometria na campanha publicitária e na marca HSBC com seus triângulos 

                                                 

7
 Todas as referências históricas da organização foram obtidas através do institucional “institucional “The HSBC 

Group: a brief History” disponível no CD em anexo. 
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vermelhos. Ao se fazer um estudo desses simulacros inseridos na instituição bancária que 

se apresentam dispostos como verdades explicitadas no enunciado lingüístico de forma 

claramente assertiva, a fim de que o receptor entenda a mensagem que a instituição quer 

transmitir, pode-se entender a ancoragem verbal/não verbal do discurso. 

Ao escolher como peça fundamental de comunicação o triângulo, o banco 

recorre ao que Devlin denominou de padrões de um partilhamento natural. Segundo o 

autor, a forma geométrica desperta em nosso cérebro três tipos de raciocínio, que são 

construídos com formas, representações, estruturas, sistemas, produzindo padrões de 

pensamento. Assim sendo, ele acentua que “os padrões estudados pelo matemático podem 

ser reais ou imaginários, visuais ou mentais, estáticos ou dinâmicos, qualitativos ou 

quantitativos, utilitários ou recreativos”. (2004, p. 27). Ao acrescentar o cálculo 

infinitesimal, permite-nos lidar com padrões de movimento: a lógica, com padrões de 

raciocínios, a teoria das probabilidades, com padrões de ação, a topologia, com padrões de 

proximidade e posição. Esses padrões ressoam na mente humana como estruturas e 

padrões musicais. Sendo assim todas as formas de pensamento que afetam nossa mente 

agem sobre ela de modo semelhante.  

A geometria age com padrões de formas existentes na natureza, como formas 

primordiais: o círculo, o triângulo, o quadrado, etc. Já Doczi demonstra como a geometria do 

universo produziu padrões, inclusive na fala, que os gregos denominaram de “regra de ouro” 

ou “seção áurea”. Afirma ele que: “partilhar não é apenas uma arte e um processo básico de 

formar padrões; é também uma condição de vida, (pois) em cada respiração, em cada gole de 

água ou bocada de alimento, compartilhamos as riquezas da Terra”. (1990, p. 29)  

Aplicando essa teoria à campanha do HSBC, apoiamo-nos no autor Doczi que 

explica que o triângulo traz em si conceitos de padrões de signos naturais áureos gregos, 

para quem a natureza seria uma grande proporcionalidade geométrica em expansão. 

Assim, o triângulo era tido como uma figura áurea, como pode ser percebido em:  

 

Cada um dos triângulos da estrela de cinco pontas tem dois lados iguais que se 

relacionam com o terceiro lado, como 8 está para 5 ou como 1,618 está para 1. 

Essas relações recíprocas podem ser vistas quando o pentagrama é combinado 

com a construção da seção áurea. (1990, pp. 6-7)  
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Para complementar esses estudos da geometria, tal como hoje a conhecemos, é 

importante saber que ela nasceu no Egito, ao lado dos Caldeus, povo de origem semita da 

Mesopotâmia, na Ásia Ocidental entre os rios Tigre e Eufrates, onde hoje se localiza o 

Iraque, tornando-se precursora grega. Com o objetivo tanto de medir terras ou até mesmo 

de construir pirâmides, os egípcios encontraram regras de calcular áreas das figuras 

geométricas, inclusive do círculo, utilizando-se de um quadrado de lado do diâmetro do 

círculo, com valor aproximado ao que se obtém utilizando o φ II (3,14....). Fazendo 

estudos com nós em cordões, espaçadamente estudados, foram eles os primeiros a 

observar que unindo com forma de triângulo cordas de certos comprimentos se obtém um 

ângulo reto e triângulos retângulos. Um dos atos mais sagrados entre eles era o de 

estender a corda para realizar o quadrado, pois o “triângulo sagrado” era considerado a 

“mãe do retângulo”, ou seja, foi a partir do triângulo que os egípcios conseguiram medir a 

área do quadrado, do retângulo, do trapézio etc. Mais do que uma figura geométrica, o 

triângulo-retângulo de proporções 3, 4,5 era um princípio da natureza, como a figura 

perfeita capaz de criar as possibilidades de criar as demais. 

Estudos dos hieróglifos e de engenharia como o do engenheiro anglo-egípcio 

Robert Bauval, em 1994, que propôs que as três grandes pirâmides de Giza estavam 

distribuídas no deserto com disposição semelhante às três estrelas de Centurion da 

constelação de Órion, comprovam que,  para os Egípcios, Órion era o equivalente celestial 

do deus Osíres, e seu entorno, chamado de Llamaban e Duat, era uma espécie de porta 

pela qual as almas dos faraós deviam passar para alcançar o além. Desde a Grécia antiga 

já se percebera o poder da geometria como processo de comunicação. Uma das idéias mais 

discutidas era a de que Céu e Terra, com tudo o que há entre eles, foram criados à imagem 

e semelhança das figuras geométricas, dos números e das equações.  

Dessa forma todos os padrões geométricos estariam naturalmente relacionando 

homem e universo. A arraia, por exemplo, seria constituída por uma série proporcional de 

triângulos; uma dessas formas primordiais com que o homem esteve sempre relacionado.  

Desta forma, o presente trabalho demonstra como a campanha do HSBC busca 

em nível profundo o entendimento universal de uma publicidade exclusivamente de ponto 

de venda que, com suas formas geométricas, produz sentidos para o seu enunciatário ao 

proporcionar uma linguagem visual sincrética. Para que ocorra uma comunicação em um 

mundo global e intercultural é necessário se atentar para a questão da informação não 
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apenas como um desejo de conhecer o outro, mas enquanto uma premissa de manter o 

equilíbrio das políticas perante a diversidade do processo de globalização, que, ao mesmo 

tempo em que abriu a necessidade de ampliar mercados, diminuiu as fronteiras dos 

estados nacionais e regiões e, com isso, minimizou o impacto das diferenças culturais 

nessa nova configuração do mundo, criando também uma diversidade de valores e 

conflitos.  

 

Conclusão 

 

A presente pesquisa abordou características discursivas da Marca HSBC. A partir 

da base de sustentação teórica e metodológica escolhida o trabalho busca contribuir no sentido 

de demonstrar em que medida a Marca pode aproximar clientes de localidades específicas de 

uma instituição que atua em nível global.  

A globalização, como processo econômico e político, requer da empresa 

transnacional uma ação comunicativa que divulgue esses valores em sua comunicação. 

Observamos que a partir da globalização o consumidor ficou muito mais exigente e disperso 

em virtude da alteração comportamental do grupo em que está inserido e da alteração do 

cenário político e econômico. Ao analisar todo o contexto do banco HSBC em seu percurso 

histórico pode-se concluir que existem padrões de linguagem inseridos com o propósito de 

atender os diversos públicos da instituição pelo mundo. Essa particularidade do HSBC deixa 

claro que a integração do sentido dessa comunicação se faz presente no campo global. Suas 

estratégias são incorporadas à intertextualidade, com alusões a outros discursos globais, como 

por exemplo, o uso da simbologia da cruz de Santo André na logomarca da instituição e o 

triângulo, uma figura geométrica universal. Isso representa meios de melhorar a eficiência da 

comunicação, pois as mesmas são formas de instrumentalizar a argumentação para o 

entendimento dos produtos e serviços ofertados pelo banco. Para a semiótica, o conceito de 

manipulação não está revestido de conotação maniqueísta, mas sim uma operação inerente à 

ação de sujeitos sobre sujeitos que a partir do estabelecimento de contratos fiduciários que 

motivam um fazer-fazer. Por meio de estratégias discursivas configuradas na Marca, o 

sujeito-cliente pode ser modalizado a um querer-fazer e agir de modo a adquirir o serviço 

bancário oferecido. A competência semântica – o produto oferecido – aliada à doação de 
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competência modal, querer, poder, saber e fazer são necessárias para a adesão do destinatário 

manipulado, o cliente. Essa adesão implica o compartilhamento dos valores propostos pelo 

enunciado, que nos objetos analisados suprem necessidades como: decorar a casa, comprar 

aquela TV, fazer uma viagem, investir no seu negócio, futuro tranqüilo, oferecer presentes, 

vender a prazo e receber a vista, rentabilidade para seu dinheiro, realização de sonhos e 

garantia de segurança. Valores do mundo dos negócios, da materialidade econômica também 

inerente ao ser. 

A semiótica plástica apresentada por Jean-Marie Floch foi base de referência para 

os processos de leitura das significações e efeitos de sentido da Marca HSBC. Elas estão 

ancoradas na plástica com o uso dos triângulos (base inicial para a constituição da logomarca 

HSBC). Com isso, sua comunicação se utiliza da polissemia da imagem triangular para 

cumprir a função de dinamizar a compreensão das condições de produção de sentido. Além do 

uso do triângulo, o cromatismo é fundamental na forma do plano de expressão. Observamos 

que o uso dos contrastes cromáticos presentes nessas peças publicitárias (vermelho, preto e 

branco) favoreceu os efeitos de sentido para dar concretude aos temas depreendidos nas 

análises de plano de conteúdo como, por exemplo, o vermelho dos triângulos, que simboliza a 

bandeira da china, o preto que em contraste com o fundo branco, proporciona ao enunciado a 

harmonia em função do equilíbrio cromático. 

As referências formais, sejam elas cromáticas ou eidéticas (geométrica) capazes de 

serem apreendidas por diferentes povos, remetem às questões relativas à temática 

intercultural. Essa perspectiva é fundamental uma vez que proporciona uma visão englobante 

dos diferentes públicos de uma organização transnacional. Diante disso, o enunciador opera 

com elementos capazes de produzir uma construção discursiva capaz de promover um diálogo 

intercultural com os mais diversos enunciatários, de forma a fazer com que a comunicação 

cumpra o papel de expansão de conceitos de ordem econômica global à medida que se 

apropria das características locais, ao mesmo tempo em que as neutraliza.   
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