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Resumo: Este trabalho realiza um levantamento e avalia os impactos decorrentes da 

realização de projetos associando urbanidade e imagem nas ações institucionais de três 

empresas da cidade de Londrina-PR: Praça Pé Vermelho, da Construtora Plaenge, Livro de 

Memórias, da Viação Garcia e Corridas Noturnas, da Seguradora Unimed. São examinados os 

desdobramentos produzidos, por essas iniciativas, nas linguagens do ambiente urbano e a 

influência que exercem sobre as relações de pertencimento. A análise visa melhor 

compreender o modo como a noção de urbanidade é encaixada para vincular um conceito 

positivo às organizações, como resultado de relações simbólicas que favorecem, ao mesmo 

tempo, imagem, identidade e reputação. As relações simbólicas são tomadas no âmbito da 

noção barthesiana de mito e dos fundamentos de sistema dessa mesma corrente, para conhecer 

com que equilíbrio a utilização dos elementos urbanos possibilita a ampliação do nível de 

significação, além de gerar uma aproximação com os públicos. 
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Introdução 

 

Interagir com o ambiente fomenta sensações; as pessoas buscam novas experiências; 

as relações se tornam paradoxalmente fugazes, porém intensas. Neste cenário as empresas 

apresentam-se cada vez mais estratégicas e os consumidores aparecem críticos e ávidos por 

novidades. As conexões se estruturam, mediante os jogos de interesse instaurando os 

relacionamentos que serão convenientes. Estabelecer caminhos para atingir os anseios dos 

consumidores e consolidar as relações capitalistas é a meta empresarial tendo como rota a  

necessidade de estar presente. Presença é a nova moeda que configura as relações. E neste 

contexto os aspectos urbanos podem facilitar os relacionamentos. 
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Perceber a cidade enquanto disseminadora de conteúdo na medida em que são 

concebidas através da observação e percepção de seus habitantes, pode ser uma estratégia 

eficaz ao considerar que as imagens urbanas transmitem mensagens carregadas de conteúdo 

significativo.  Pode-se dizer que não são utilizadas de maneira aleatória pelas empresas, pelo 

contrário, são elaboradas a fim de atingir, de maneira clara e específica, o objetivo traçado. 

O presente artigo utiliza exemplos diversificados para compreender a utilização da 

imagem urbana pelas empresas na cidade de Londrina-PR. A cidade pode ser interpretada e a 

utilização de elementos simbólicos vinculados à urbanidade podem se transformar em um elo 

emocional entre empresas e clientes. Essas relações podem ocorrer de diferentes maneiras 

como por meio da construção de um ambiente, da apropriação de um local ou até mesmo a 

retratação histórica da cena urbana. As diferentes interpretações advindas de um ambiente faz 

com que o espaço urbano funcione como um elemento altamente significativo e até mesmo 

emocional. As empresas como interlocutoras neste processo podem utilizar desses elementos 

como ferramentas para transmitir mensagens e se tornar presente e consolidada na mente dos 

consumidores. 

 

A linguagem dos ambientes urbanos  

 

Percebe-se a cidade em uma nova conjuntura em que a “reformulação dos padrões de 

assentamento e convivência urbanos [...];  a cidade passou a ser habitada e percebida de 

maneira diferenciada principalmente nos grandes centros urbanos [...]” (CANCLINI, 2008, 

p.40). Ocorre um certo isolamento em que as relações de consumo e de relacionamento 

acontecem em um nicho fechado em que há a “passagem do cidadão como representante de 

uma opinião pública ao cidadão interessado em desfrutar de uma certa qualidade de vida” 

(CANCLINI, 2008, p.40).  

Dentro dessa relação de consumo na sociedade contemporânea a relação 

público/privado se estabelece de novas maneiras. “A tendência geral é que a modernização da  
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cultura para elites e para massas vá ficando nas mãos da iniciativa privada (CANCLINI, 2006, 

p.89). Essa reflexão explica como o relacionamento com empresas fica cada vez mais forte e 

isso pode ser impulsionado pela relação que as organizações têm com a cidade que a rodeia. 

Por esse motivo, a urbanização tende a ter características cada vez mais íntimas, diga-se a isso 

os conglomerados de condomínios que são ofertados com imensas áreas de lazer e interação 

dentro do próprio espaço; ocorre um tipo de isolamento dentro do próprio ambiente. Canclini 

(2006) observa essa questão ao dizer que “os grupos populares saem pouco de seus espaços, 

periféricos ou centrais; os setores médios e altos multiplicam as grades nas janelas, fecham e 

privatizam ruas no bairro” (CANCLINI, 2006, p. 286). 

Para que a cidade faça sentido a seus habitantes, é necessário que “o ambiente seja 

visivelmente organizado e nitidamente identificado, o cidadão poderá empregá-lo de seus 

próprios significados e relações. Então se tornará um verdadeiro lugar, notável e 

inconfundível” (LYNCH, 1997, p.102). Portanto, ao utilizar o ambiente para incorporar 

significados, a percepção tende a ser aflorada, já que os ambientes “falam”, comunicam coisas 

transmitindo significados e associações estimulados a partir das tradições, memórias, cenários 

entre outros traços da urbanidade. 

Lynch (1997) complementa esse conceito ao afirmar que as imagens ambientais 

resultam de uma relação bilateral entre o observador e seu ambiente. “Este último sugere 

especificidades e relações, e o observador – com grande capacidade de adaptação e à luz de 

seus próprios objetivos- seleciona, organiza e confere significado àquilo que vê” 

(LYNCH,1997, p.07). A imagem urbana apresenta-se como um elemento especial de 

identificação dos indivíduos, já que as pessoas possuem lembranças que ao serem associadas 

aos lugares onde aconteceram possibilitam assimilar de maneira clara as ocorrências.  

É possível ampliar e aprofundar a percepção, escolhendo os detalhes que são propícios 

para relacionar alguns elementos e criar sentidos novos em que as pessoas verifiquem naquele 

ambiente como um verdadeiro “lugar” inconfundível. As cidades produzem esse fascínio nas 

pessoas: ao se relacionar com um ambiente urbano de maneira intensa, as lembranças são 

rememoradas e os sentimentos potencializados.  
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A relação emocional aflora na medida em que os lugares são tidos como locais de 

pertencimento, nos quais os indivíduos se reconhecem compreendendo sua relação com 

aquele espaço, conseguindo se orientar e se identificar com o ambiente. Augé (1994) 

estabelece uma conceituação entre os termos lugar e não-lugar, considerando que “se um 

lugar pode se definir como identitário, relacional e histórico, um espaço que não pode se 

definir nem como identitário, nem como relacional nem como histórico definirá um não-

lugar” (AUGÉ, 1994, p.73). Os lugares plenamente reconhecidos complementam a identidade 

humana, transmitindo informações aos habitantes, já o não-lugar é transitório e passageiro. 

“Humanizado, o lugar pode ser o lar, a casa, a rua, o bairro, a cidade ou a nação. Enfim, 

qualquer ponto de referência, identidade, estabilidade e segurança. O espaço é transformado 

em lugar nas experiências cotidianas e é carregado de valores simbólicos.” (HOFFMAN, 

2010, p.31) 

É em lugares que os indivíduos se identificam. Compreendendo-se por “identificação” 

“ter uma relação „amistosa‟ com determinado ambiente” (SCHULZ, 2006, p.456). Portanto, a 

identificação é o alicerce do sentimento de pertencimento, ou seja, “pertencer a um lugar quer 

dizer ter uma base de apoio existencial em um sentido cotidiano concreto” (SCHULZ, 2006, 

p.459). Canclini (2006, p. 301) complementa essa análise ao dizer que é “no movimento da 

cidade, os interesses mercantis cruzam-se com os históricos, estéticos e comunicacionais”.  

A comunicação torna-se um elemento essencial para a administração contemporânea 

em que as organizações passam a ser “agentes discursivos e comunicativos, nos processos 

interativos que se dão dentro e fora do seu ambiente” (OLIVEIRA; PAULA, 2008, p.101). 

Portanto, a interação construída entre empresa e consumidores vai além das relações 

comerciais e passa a ser permeada de relacionamentos. É nesse contexto que se instaura a 

imagem corporativa; um termo que diz respeito ao “[...] instrumento intangível de gestão, 

conhecimento subjetivo, soma de experiências que alguém tem de uma organização, 

representação de dada realidade, e de que modo a organização é vista pelos públicos” 

(KUNSCH, 2003, p.171). Portanto, essa imagem é formada por um conjunto de percepções de 

determinada organização que pode ser refletida na reputação que aquela empresa tem perante 

a sociedade. Segundo Silva Neto (2010) “O reflexo da imagem ou o acúmulo da imagem ao  
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longo do tempo é o que constrói a reputação de uma empresa. Imagens positivas constroem 

reputação positiva (SILVA NETO, 2010, p.05). Uma empresa que transmite aspectos 

positivos aumenta sua credibilidade tornando-se mais confiável para os consumidores. 

Neves (1998) complementa esse raciocínio ao estabelecer que a “imagem de uma 

entidade (empresa, pessoa, projeto, país, cidade, associação, grupo, produto, etc) é o resultado 

do balanço entre as percepções positivas e negativas que esta organização passa para um 

determinado público” (NEVES, 1998, p.64). Toni (2009) ressalta que a administração dessa 

imagem deve acontecer de maneira estratégica e permanente. 

 

É importante saber que a imagem que o indivíduo forma da organização, de 

suas marcas e de seus produtos passa a funcionar, para ele, como um 

conjunto e dados interligados, de forma que, cada vez que ele pensar no 

núcleo central desse conceito (por exemplo, o nome da organização), vários 

dados serão imediatamente lembrados, por já fazerem parte do modelo 

mental que representa a organização para tal indivíduo. A imagem da 

organização pode, assim, ser comparada a um cacho de dados, como uma 

molécula, na qual, quando se puxa um dado para a consciência, vários outros 

vêm junto, por estarem intimamente ligados entre si. (TONI, 2009, p.245). 

 

Para acompanhar toda essa interação, as “experiências de comunicação apresentam-se 

cada vez mais como experiências estéticas – como um tipo de interação mais da ordem das 

sensações e do virtual” (LIMA, 2008, p.115). Dessa forma, as empresas se revestem como 

mídia, ou seja, enquanto anteriormente tinham um papel coadjuvante na interação com os 

públicos através de uma interação mais velada;hoje se colocam como o elemento central do 

relacionamento, tornando-se produtoras de conteúdo cultural associando sua marca a outros 

elementos.  

 

Noção barthesiana de mito 

 

É dentro deste contexto complexo que as linguagens e suas relações simbólicas se 

estruturam. Os fundamentos do mito barthesiano instaurados mediante as transformações 

sociais são evidentes nas relações empresariais que envolvem a urbanidade. Sendo o mito 

uma fala, “naturalmente, não é uma fala qualquer. São necessárias condições especiais para  



    
 ANAIS ELETRÔNICOS DO IX Colóquio de Estudos Literários 

Diálogos e Perspectivas  
SILVA, Jacicarla S.; BRANDINI, Laura T. (Orgs.) 

Londrina (PR), 15 e 16 de setembro de 2015. 
ISSN: 2446-5488                  p. 370-386  

375 

 

 

que a linguagem se transforme em mito” (BARTHES, 1985, p.131). Portanto, o mito se 

estabelece mediante um sistema de significação com mensagens que estruturadas em um 

processo comunicativo tendo diferentes suportes. Segundo Barthes “já que o mito é uma fala, 

tudo pode constituir um mito, desde que seja suscetível de ser julgado por um discurso” 

(BARTHES, 1985, p.131). Podem ser de natureza verbal ou visual, desde que possam 

aparecer ou desaparecer de acordo com o fundamento histórico “visto que o mito é uma fala 

escolhida pela história: não poderia de modo algum surgir da “natureza” das coisas” 

(BARTHES, 1985, p. 132). 

O mito ocorre paralelamente ao sistema tradicional de significante, significado e 

signo, transpondo sua linguagem a partir do momento em que o signo “(isto é, totalidade 

associativa de um conceito e de uma imagem) no primeiro sistema, transforma-se em simples 

significante no segundo” (BARTHES, 1985, p.136). Nesse momento, o mito desloca 

primeiras significações e incorpora novas. “O significante do mito apresenta-se de uma 

maneira ambígua: é simultaneamente sentido e forma, pleno de um lado, vazio do 

outro”(BARTHES, 1985, p.138). Portanto, pode-se entender que o significante diante do 

sistema linguístico já permite certas relações, faz parte de uma história e já vem constituído de 

uma significação. A partir do momento em que o mito se apropria dessas relações, ocorre uma 

transformação. É preciso que uma história recue para dar lugar a outra; o mito deforma a face 

visível do sentido dando forma a uma nova significação; os elementos continuam presentes, 

porém de uma maneira recuada. 

 

Mas o ponto capital em tudo isto é que a forma não suprime o sentido, 

empobrece-o apenas, afasta-o, conservando-o à sua disposição. Cremos que 

o sentido vai morrer, mas é uma morte suspensa: o sentido perde o seu valor, 

mas conserva a vida, que vai alimentar a forma do mito. O sentido passa a 

ser para a forma uma reserva instantânea de história, como uma riqueza 

submissa, que é possível aproximar e afastar numa espécie de alternância 

rápida: é necessário que a cada momento a forma possa reencontrar raízes no 

sentido, e aí se alimentar; e, sobretudo, é necessário que ela se possa 

esconder nele (BARTHES, 1985, p. 140). 

 

O mito alterna os sentidos, e vem imposto de maneira intencional com uma 

ambiguidade programada, sendo ele uma fala “roubada e restituída. Simplesmente, a fala que  
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se restitui não é exatamente a mesma que foi roubada: trazida de volta, não foi colocada no 

seu lugar exato” (BARTHES, 1985, p. 147). Isto justifica porque muitas vezes apenas um 

detalhe pode significar um conceito inteiro. 

Ao considerar como o mito pode ser percebido, Barthes (1985) oferece três enfoques 

para realizar sua leitura: o primeiro seria o significante vazio, em que a significação passa a 

ser literal; em uma segunda maneira, pode-se observar o significante pleno em que há a 

distinção do sentido e da forma ocorrendo uma deformação de um pelo outro percebendo o 

mito como uma impostura, decifrando o mito como um mitólogo. E em terceiro lugar, o foco 

ser dá no significante do mito, em que a significação é ambígua em que há a possibilidade de 

leitura do mito.  

 

As duas primeiras focalizações são de ordem estática, analítica; destroem o 

mito, quer revelando a sua intenção, quer desmascarando-a: a primeira é 

cínica, a segunda é desmistificadora. A terceira focalização é dinâmica, 

consome o mito segundo os próprios fins da sua estrutura: o leitor vive o 

mito como uma história simultaneamente verdadeira e irreal (BARTHES, 

1985, p. 149). 

 

Portanto, o que o mito faz não é esconder as significações, mas sim deformá-las, 

transmitindo conceitos intencionais a fim de naturalizar o sentido, produzindo falas 

justificadas. “É por isso que o mito é vivido como uma fala inocente: não que as suas 

intenções estejam escondidas: se o estivessem, não poderiam ser eficazes, mas porque elas são 

naturalizadas” (BARTHES, 1985, p. 152). Conclui-se que o mito é um roubo de linguagem; é 

uma maneira de transformar a história em natureza como uma via alternativa de significação.   

 

Empresa Plaenge – praça pé vermelho  

 

A fim de exemplificar como ocorrem as relações simbólicas na noção barthesiana de 

mito na utilização de elementos urbanos por empresas a primeira análise será da Praça “Pé 

Vermelho”, localizada na região sul de Londrina-PR e elaborada pela empresa Plaenge  
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(Figura 1).
3
 A construção da praça é uma parceria entre Prefeitura de Londrina e a construtora 

Plaenge em que a empresa concedeu parte do lote adquirido, para utilização pública, 

conforme prevê a Lei de Parcelamento do Solo. Em um acordo da construtora com o 

Município, a prefeitura deu o aval para utilização de parte da área cedida à construção da 

praça, que foi erguida com investimentos de cerca de R$ 1 milhão, provenientes da própria 

empresa. No espaço, de quase dois mil metros quadrados, foram inseridos: 28 luminárias em 

formato de araucária, pisos em petit pavet, entulhos na base das calçadas, bancos de plásticos 

reciclados com aparência de madeira e 30 variedades de árvores e vegetação rasteira nativas 

de Londrina e região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Praça Pé Vermelho 

Fonte: Autor 

 

Construída em 2010, a praça está situada em uma das localidades mais valorizadas da 

cidade em frente a alguns prédios construídos pela empresa Plaenge, o local
4
resgata 

características urbanísticas e paisagísticas do começo da história londrinense com elementos 

que lembram o estilo do antigo calçadão do centro da cidade.  Segundo a empresa, a praça  

                                                           
3
 Informações da Redação Bonde e Núcleo de Comunicação. Disponível em: 

<http://www.bonde.com.br/?id_bonde=1-3--511-20100813#comments>. 
4
  Informações retiradas do site da empresa Plaenge – disponível em <plaenge.com.br> 
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tem sido uma excelente opção para quem gosta de relembrar a história de Londrina e 

conservar bons hábitos.  O local geralmente é muito frequentado durante os finais de semana, 

também tem sido procurado para ensaios fotográficos. 

Ao fazer essa análise com o objeto em questão, evidenciando os aspectos míticos percebe-se 

que a empresa buscou uma nova compreensão da paisagem perto dos seus empreendimentos 

utilizando-se da imagem urbana para fomentar a mobilização do olhar/visão para novos 

panoramas. A utilização de plantas nativas da região e luminárias no formato de Araucárias 

(planta característica da região sul) e pisos imitando o calçadão da cidade remetem 

simbolicamente à aproximação com a identidade da cidade, transferindo os significados 

originalmente do mundo culturalmente constituído para um ambiente fabricado.   

Além disso, a utilização de materiais recicláveis (pisos em petit pavet, entulhos na 

base das calçadas, bancos de plásticos reciclados com aparência de madeira) demonstra a 

utilização de elementos imagéticos que remetam a sustentabilidade, sendo assim, associam a 

imagem corporativa a uma consciência ambiental, muito valorizada atualmente, já que a 

preocupação com o ecologicamente correto é uma tendência. 

O ambiente construído na praça faz com que demonstre suposta qualidade de vida que 

tem aqueles moradores, o que somente acontece por meio de uma ambientação minuciosa. 

Outra vertente que deve ser observada é a tentativa de tornar o ambiente naturalmente 

agradável e aconchegante utilizando-se de elementos artificiais rigorosamente constituídos 

para transmitir essa mensagem. Sendo assim, pode-se retomar a ideia discutida de que os 

espaços urbanos são espaços de informação que transmitem mensagens claras a seus 

interlocutores. Nesse caso, esses novos espaços apresentam uma dinâmica diferenciada para a 

ocupação social daquela comunidade, possibilitando uma área de lazer, teoricamente pública 

(para todos) e que ao mesmo tempo foi viabilizada por uma empresa privada. Ou seja, não 

deixa de ser um cenário construído para transmitir uma mensagem e incorporar conceitos à 

imagem corporativa. Até mesmo o nome do local (Praça Pé Vermelho), faz referência direta a 

cidade de Londrina, pois é uma expressão comum utilizada entre os moradores.  

Ao realizar uma análise barthesiana sobre esse objeto tem-se três enfoques: o do 

significante vazio considerando a praça apenas como um local para o lazer, sem nenhuma  
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significação extra; em relação o significante pleno em que a praça passa a ser um local com 

referência a qualidade de vida e a sustentabilidade; e por fim, o significante do mito em que a 

significação é ambígua em que a praça é a própria expressão da “londrinidade” presente no 

objeto. A relação com a cidade de Londrina se naturaliza de tal maneira que passa a ser 

compreendida em uma praça. Além disso, o sentido acaba sendo incorporado e repassado à 

empresa que se impregna desses conceitos positivos. 

 

Empresa Viação Garcia – livro de memórias 

 

O livro de memórias Aqui tem história- Viação Garcia 60 anos do autor Domingos 

Pellegrini, lançado em 1994 em comemoração aos 60 anos da empresa e da cidade de 

Londrina é um exemplo de como a história de uma empresa pode vincular-se ao meio em que 

está inserida. A empresa Viação Garcia é a mais antiga da cidade de Londrina, tendo sua 

origem e consolidação vinculada diretamente ao crescimento da cidade. A análise desse artigo 

se volta para algumas fotografias selecionadas da primeira parte do livro de 1934 a 1954 que 

apresenta os primeiros 20 anos da empresa e da cidade. As fotografias presentes no livro são 

do arquivo empresarial e muitas não possuem a identificação necessária com dados do 

fotógrafo e a data exata
5
. O livro não foi comercializado e sim doado a alguns gerentes, 

encarregados, colaboradores da empresa e instituições de ensino. 

Se, por um lado, a fotografia pode trazer uma carga histórica vinculada a sua 

significação, por outro, as empresas podem se utilizar disso para contar sua própria história. 

Por mais sofisticadas que sejam as empresas, a utilização da história e da memória são 

estratégias empregadas para ampliar o nível de significação. Além disso, não há 

impedimentos para que o antigo e o contemporâneo convivam em harmonia no universo 

empresarial. Conforme Nassar (2008, p.27), “o moderno não devora a tradição, o amplo não 

elimina o singular e a inclusão é um gesto permanente e elemento de sua natureza”.  

As empresas carregam a experiência das pessoas e dos locais que estiveram presentes 

auxiliando na sua construção. Os documentos, que são testemunhas dessa história ao serem  

                                                           
5
 Informações da entrevista realizada com Thyago Gomes - Analista de Marketing Júnior da empresa que 

forneceu todas as informações referentes ao livro.  
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preservados e expostos, trazem consigo uma trajetória, uma tradição, que possibilitam um 

sentimento de pertencimento.Com a atitude de criar um documento comemorativo, a empresa 

já demonstra uma clara preocupação com a recuperação histórica. Além de ter uma forte 

ligação com a cidade, que pode ser observada mediante os aspectos urbanos presentes em 

diversas fotografia, essa relação de pertencimento ao espaço urbano também é percebida nas 

legendas, já que a relação imagem-texto pode interferir no significado, o que neste caso torna 

a fotografia ainda mais persuasiva no sentido de deixar claro a relação da empresa com a 

cidade. 

Para fins de análise, foram selecionadas apenas algumas imagens e mantidas as 

legendas originais do livro. O livro inicia com a fotografia da abertura da estrada Jatay-

Londrina (figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: A recém-aberta estrada Jatay-Londrina, sombreada pela mata que 

perpetua os atoleiros, foi a rota pioneira de Viação Garcia. 

Fotografia: José Juliani 

Fonte: Acervo da Viação Garcia 
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A fotografia possibilita a visualização da estrada sendo aberta em meio a mata fechada 

e dois trabalhadores em uma posição claramente posada. Essa primeira análise focaliza o 

significante de uma maneira vazia. Já, para visualizar o significante pleno é necessário 

perceber o sentimento de pioneirismo e “dever cumprido” expressado pela pose dos 

trabalhadores e ressaltado pela legenda que coloca a Viação Garcia como uma das primeiras a 

adentrar a mata e desbravar as novas terras. 

A fotografia seguinte é da Companhia de Terras Norte do Paraná (figura 3) subsidiária 

da firma inglesa Paraná Plantations Ltda que deu grande impulso ao processo 

desenvolvimentista na região
6
.  

Figura 3- Escritório da Companhia de Terras, à direta, um dos ônibus para transporte dos colonos 

Fotografia: José Juliani 

Fonte: Acervo da Viação Garcia 

 

A análise do significante vazio, literal, o mostra indicado pelos cavalos, pessoas 

andando e carros que sugerem uma grande movimentação em torno da Companhia. A legenda 

vem acrescentar a informação que o carro à direita é um ônibus, ressaltando que a empresa 

esteve presente desde o início da colonização. O significante pleno acontece na medida em 

que se percebe a presença da empresa em um local estratégico para o desenvolvimento da 

região, dando a dimensão de sua importância para a cidade naquele momento.  

 

 

                                                           
6
 Informações retiradas do site da Prefeitura Municipal de Londrina – 

http://www.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=5. 

http://www.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=5
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A figura 4 apresenta a estação rodoviária da cidade, que levava o nome dos 

empresários da empresa de ônibus, como a demonstrar que já, desde esse momento, a empresa 

estava muito presente na consolidação da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Primeira Estação Rodoviária de Londrina, na atual Praça Willie Davids; 

Celso Garcia Cid é o primeiro à esquerda 

Fotografia: José Juliani 

Fonte: Acervo da Viação Garcia 

 

Evidencia-se uma certa organização da estação com uma estrutura coberta para as 

pessoas, as estradas ainda ruins e as pessoas muito alinhadas para viajarem de ônibus, o que 

evidencia o significante vazio. A legenda ressalta a localização atual desse espaço e a 

presença do fundador da empresa. A presença de Celso Garcia Cid é muito emblemática e 

destacada em diversas fotografias, pois traz a ideia de que as ações eram realizadas e 

supervisionadas por ele diretamente e que existia um cuidado com a realização das atividades, 

o que se pode interpretar como o significante pleno.  

Com relação ao significante do mito, percebe-se que a empresa ao selecionar imagens 

de seu acervo publicando-as no livro Aqui tem história- viação Garcia 60 anos, e 

contextualizando-as por meio de textos, fez com que as imagens tivessem um novo sentido 

deslocando o sentido de pertencimento e uma relação com um “lugar” plenamente 

identificável que é a cidade de Londrina para a empresa Viação Garcia. Portanto, a empresa  



    
 ANAIS ELETRÔNICOS DO IX Colóquio de Estudos Literários 

Diálogos e Perspectivas  
SILVA, Jacicarla S.; BRANDINI, Laura T. (Orgs.) 

Londrina (PR), 15 e 16 de setembro de 2015. 
ISSN: 2446-5488                  p. 370-386  

383 

 

 

passa a carregar toda a tradição do lugar o que na teoria barthesiana pode-se afirmar que é a 

localização do mito. Esse deslocamento de sentido, transferindo os conceitos incorporados na 

história da cidade e que passam, estrategicamente, a vigorar na empresa. 

 

Empresa Unimed - corridas noturnas  

 

O terceiro conteúdo de análise é em relação a seguradora na área de saúde 

Unimed-Londrina que realizou uma campanha para a divulgação da Corrida Noturna. Essa 

ação é promovida pela empresa em diversas cidades como forma de incentivar as pessoas a 

levarem uma vida saudável com a prática de atividades físicas. As figuras a seguir são parte 

da campanha realizada na cidade de Londrina em 2014, além de frames do vídeo 

promocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Corrida Unimed 2014 

Fonte: Disponível em http://www.londrinatur.com.br/corridas-unimed-edicao-

norturna-londrina-2014/. 

 

 

 

 

 

http://www.londrinatur.com.br/corridas-unimed-edicao-norturna-londrina-2014/
http://www.londrinatur.com.br/corridas-unimed-edicao-norturna-londrina-2014/
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Figura 6: Frames do vídeo promocional da campanha de 2014 

Fonte: Disponível em <http://corridasunimed.com.br/a-prova-londrina>. 

 

O significante vazio é a leitura da ação apenas como uma forma de divulgação, 

colocando a empresa em evidência na mídia; porém ao analisar o significante pleno percebe-

se a utilização da cidade com a escolha do ambiente propício para a prática de atividade física 

– o Lago Igapó, que é frequentemente utilizado para a realização de exercícios. Esse 

direcionamento, já deixa clara a tentativa de vincular a ação da empresa com o conceito de 

vida saudável evidenciando o aspecto urbano como estratégia. Ao realizar uma análise ainda 

mais profunda, detecta-se o significante do mito em que empresa, ao deslocar o sentido de 

saúde transpondo-o da prática de atividade física e vinculando-o a empresa, pretende fazer 

esquecer que quanto mais saudável for o usuário, menos ele utilizará os serviços prestados por 

uma seguradora de saúde.  

 

Considerações finais 

 

As reflexões presentes neste artigo assentam-se na transferência de significado de 

imagens urbanas incorporando sentidos a imagem corporativa.  Percebe-se que as imagens 

carregam uma série de sentidos e podem transferir significados diferenciados. Portanto,  
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vincular as imagens urbanas às empresas faz com que ocorra uma conexão mais clara e 

objetiva entre os conceitos organizacionais visando a que os consumidores decodifiquem 

essas relações.  Ao realizar o exame do ambiente urbano, percebe-se que a cidade possui uma 

linguagem própria e se expressa por meio de elementos simbólicos presentes no cotidiano das 

pessoas.  

O ambiente urbano é muito explorado nas imagens analisadas, já que fica evidente a 

relação das empresas com a cidade. Assim, o ambiente urbano torna-se um verdadeiro “lugar” 

plenamente identificado instigando um sentimento de pertencimento. Deve-se ressaltar que as 

bases da construção dessas ações não foram ingênuas; trazem consigo a geração de sentido 

que se instaura por meio das mensagens contidas nas imagens, o que é potencializado quando 

se utiliza de elementos urbanos já que traz uma identificação imediata. Portanto, pode-se 

perceber a utilização do significante mítico enquanto elemento significativo em todas as 

ações, fazendo com que as empresas possam incorporar conceitos e transmitir significados 

muito elaborados. 

Dessa forma, é possível afirmar uma contribuição no sentido de aprofundar vínculos 

de linguagem com questões atuais, com conhecimentos instaurados em uma necessidade 

contemporânea, além de demonstrar e ilustrar como as imagens podem transmitir conceitos 

complexos associando a urbanidade com a produção de sentido que pode ser utilizada pelas 

empresas. Portanto, a vinculação de espaços urbanos e a comunicação contemporânea 

vislumbra-se como uma tendência e uma alternativa para as organizações contemporâneas. 

Por outro lado, a base teórico-metodológica obtida nas conceituações barthesianas conferem 

os elementos de ordem crítica, imprescindíveis a esse exame. 
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