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No referido livro, os autores apresentam, com uma grande variedade de 

exemplos, as estratégias semióticas que estão presentes na comunicação publicitária. O 

livro está organizado em 5 principais partes e subdividido em 16 capítulos. Nesse 

momento, não farei uma apresentação de cada parte ou capítulo por conta da proposta 

da resenha, pois minha intenção é destacar os principais aspectos do livro que elucidam 

como a análise semiótica pode ser proveitosa no ambiente mercadológico dos produtos 

e no âmbito publicitário das marcas.  

O conceito de percepção e seus desdobramentos na teoria semiótica peirceana 

são o ponto de partida do livro para, logo em seguida, serem relacionados às “operações 

perceptivas da linguagem publicitária”. Dessa maneira, a análise do processo 

perceptivo auxilia na interpretação da busca dos sentidos da publicidade.  

No decorrer do livro, os autores apresentam como a semiótica se constitui numa 

teoria de análise dos diversos sentidos que a publicidade deixa apreender nos seus 

diferentes discursos, e a maneira como o público-alvo recebe e constrói a significação 

dos anúncios publicitários. Durante a leitura, é possível encontrar uma grande variedade 

de análises sobre os signos da publicidade, signos mercadológicos e os signos do 

consumo. 

É bastante interessante apontar o diálogo que é traçado entre a semiótica com 

os principais conceitos do marketing e dos diversos tipos de pesquisas de mercado 

(qualitativa, de consumo etc). Sobre o aspecto mercadológico, a semiótica também foi 

utilizada como aparato conceitual e metodológico para analisar desde “vendedores de 

rua” até as gôndolas e corredores dos “índices no supermercado”. Dessa maneira, 

vemos o quanto a semiótica, cada vez mais, se firma como uma teoria geral da 

significação que pode ser aplicada nas mais diversas situações e com os mais variados 

objetos de análise a serem semiotizados. 

Durante a leitura, antes das análises realizadas pelos autores do livro, também é 

possível conferir um panorama das pesquisas semióticas que já foram realizadas 

envolvendo a relação entre semiótica, publicidade e outras disciplinas. Esta é uma 

importante passagem que apresenta as referências interdisciplinares abordadas e 

desenvolvidas.  

Ao longo das análises semióticas que estão presentes, foram examinadas 

diversas marcas de renome no mercado publicitário como Guaraná Antartica, Vivo, 

Marlboro, Itaú e, em diferentes tipos de anúncio, como por exemplo, mídia impressa, 

ponto de venda, audiovisual etc. As análises reúnem investigações tanto sobre os 

elementos estruturais dos anúncios, quanto sobre as semioses que podem ser geradas 

quando o receptor (público-alvo) entra em contato com a publicidade. 

A completude dos 16 capítulos do livro sobre a análise semiótica da 

publicidade, pode ser observada com clareza, pois desde a análise do logo até as 

relações entre poesia, arte e estética com a publicidade fazem parte da preocupação dos 

autores; dessa forma, a leitura do livro se torna numa fonte de pesquisa diversificada 

sobre o assunto.  

Para os interessados na investigação sobre as relações entre Semiótica e 

Publicidade é importante ressaltar que, no desenvolvimento do livro, os conceitos da 

teoria semiótica de Peirce, tais como os aspectos qualitativos (icônicos), singulares 



(indiciais) e culturais (simbólicos) foram testados e aplicados na prática da análise dos 

objetos do mundo da publicidade. Isso por si só, já fornece uma sólida base para a 

aplicação conceitual do leitor que busca utilizar o arcabouço teórico e metodológico da 

semiótica na análise dos anúncios publicitários, independente da mídia em que o 

anúncio é veiculado.  

Sem dúvida, não é de hoje, que a Publicidade e o Marketing recorrem às 

consultorias semióticas e, talvez, essas áreas nunca procuraram tanto os semioticistas 

quanto agora, sobre os mais diversos motivos como, por exemplo, nos lançamentos de 

campanhas publicitárias, em reposicionamentos de marcas, nas análises da 

concorrência, nos estudos do consumidor etc. Por isso, o livro de Santaella e Nöth 

torna-se numa grande ferramenta apresentando um mapa conceitual de análise das 

estratégias semióticas da publicidade para os pesquisadores e profissionais que querem 

trilhar por esse caminho.  

 

 

 

 

 


