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O objeto desta resenha é o livro Signos da Marca: Expressividade e Sensorialidade, de 

Clotilde Perez. A autora é pós-doutora em Antropologia Visual pela Universidade Aberta de 

Portugal, doutora em Comunicação e Semiótica e mestre em Administração Mercadológica 

pela PUC/SP. Atua também, como professora da graduação e da pós-graduação da Escola de 

Comunicação e Artes da USP e da Faculdade de Economia e Administração da PUC/SP, e como 

semioticista do Instituto Ipsos. 

O livro é dividido em quatro capítulos: “Surgimento e Expansão da Marca”, 

“Expressividade e Sensorialidade da Marca”, “Publicidade: Criação e Sustentação Marcária” e 

“A Semiótica da Marca: Imagem e Produção Simbólica”. 

O primeiro capítulo aborda, além dos diversos conceitos, o surgimento e o 

desenvolvimento das marcas ao longo do tempo. A autora acredita que sua origem se deu antes 

mesmo da existência da escrita, pois as pessoas já eram identificadas por nomes. Ela faz um 

levantamento histórico desde a Antiguidade, era em que os artistas identificavam as suas obras 

através de assinaturas, passando pela a Idade Média, até a Revolução Industrial, época em que 

se originaram as marcas modernas, desenvolvendo, assim, as técnicas promocionais de vendas, 

pois com o aumento da competitividade nos mercados, sobressaem-se as empresas que 

conseguem ganhar destaque nas mentes dos consumidores. 

A autora afirma que a marca é mais do que produto, e que algumas se diferenciam tanto, 

ao ponto de se transformarem em metonímia de uma classe de produtos e serviços, como, por 

exemplo, a Bombril, para designar lã de aço. Revela também, a importância do monitoramento 

e renovação constantes de acordo com as tendências e mudanças socioculturais, para continuar 

criando uma identidade com o seu público-alvo. 

Ainda neste capítulo, Perez (2004: 18) apresenta as decisões de marca, bem como as 

vantagens e desvantagens das organizações ao adotarem as estratégias de marca guarda-chuva, 

que “utilizam uma marca para todas (ou quase todas) as linhas ou todos os produtos em uma ou 

mais linhas, visando à proteção de novos lançamentos”; marca individual, “adotada pelas 

organizações que pretendem ter marcas específicas para seus produtos”; e marca mista, que 

“busca personalizar os produtos sem abandonar o aval de uma marca guarda-chuva” (ibid.:22). 

O segundo capítulo refere-se às formas de expressividade das marcas através do nome, 

logotipo, embalagem, rótulo, cor, jingle, slogan, personalidade, mascote, além de outros 

recursos que envolvem a organização, os colaboradores e a sociedade. A autora explora cada 

elemento e mostra como eles são direcionados às diferentes mídias audiovisuais, impressa, 

exterior, digital etc.  

Perez diz que a intenção é “penetrar em nossos sentidos e causar sensações agradáveis 

e até afetivas que nos levem a uma aproximação” (ibid.: 47). 

A autora afirma que “A publicidade é o meio que nos permite ter acesso à mente do 

consumidor, criar o “estoque” perceptual de imagens, símbolos e sensações que passam a 

definir a entidade perceptual que chamamos marca” (ibid.:48). Esse tema é abordado no terceiro 

capítulo, discute o papel da publicidade na construção e sustentação marcária e coloca a 

propaganda como uma importante ferramenta de comunicação e persuasão. 

O capítulo mostra como a publicidade, durante muito tempo, dirigia a sua mensagem à 

massa, colocando todos os consumidores como se fossem iguais, e consequentemente, 

consumissem também de forma igual. Não era levado em consideração a opinião e o desejo 

individual de cada cliente. Conforme Perez, “As organizações tinham voz, mas não ouvidos” 

(ibid.:105).  



Ainda neste capítulo são abordadas as diferentes funções que a publicidade exerce, 

enquanto informação, persuasão, lembrança e agregação de valor, e as diferentes abordagens 

sígnicas, classificadas em: racional – que acredita que o homem é regido pelas leis da razão; 

sociocultural – que considera o meio em que vive; comportamental – que respondem a 

estímulos externos, tais como técnicas promocionais; e, psicanalítica – que compreende que os 

consumidores reagem a estímulos emocionais e afetivos. 

No capítulo quatro, a autora inicia com os conceitos e origens da semiótica. Por ser a 

ciência que estuda os signos e as linguagens, ela está presente na vida dos homens desde os 

tempos remotos, pois, para nos comunicarmos e interpretarmos os nossos pensamentos, 

utilizamos gestos, palavras, sons, símbolos, dentre outros.   

 Em seguida, é abordada a relação entre a semiótica, publicidade e o marketing, 

considerando que vivemos numa sociedade capitalista e que, cada vez mais, consumimos 

símbolos, muitas vezes criados pela publicidade.  

A autora cita várias correntes da semiótica moderna, tais como: peirceana, greimasiana 

e semiótica da cultura, porém, tem como foco a peirceana, que se originou nas pesquisas do 

filósofo e matemático norte-americano Charles Sanders Peirce, que “tem seu fundamento na 

noção de signo, entendendo-o como “qualquer coisa que representa algo para alguém”” (ibid.: 

141). 

Perez afirma que, para utilizar o método semiótico, é preciso desenvolver uma atitude 

fenomenológica, baseada em Peirce, que “envolve a capacidade contemplativa, a capacidade 

de distinção e de generalização das observações” (ibid.: 149). Ela revela o quanto a utilização 

do método semiótico é útil para as organizações na compreensão da semiose presente nos 

signos, tais como: rótulos, embalagens, produtos, dentre outros. 

Ainda neste capítulo ela apresenta a tríade marcária, que envolve o signo, o objeto e o 

interpretante. O Signo, que trata da construção simbólica, que envolve a identidade da marca; 

o objeto, que corresponde ao marketing mix, a organização e sua relação com a sociedade; e o 

interpretante, diz respeito aos efeitos gerados nas mentes interpretadoras. 

Logo em seguida, a autora traz de forma muito didática, uma análise semiótica do 

símbolo da marca Mercedes-Bens, e conclui afirmando que, para realizar uma análise 

semiótica, é preciso seguir os seguintes níveis: 

- O signo nele mesmo – que são observados nos aspectos: qualitativo, conhecido como 

quali-signos (linhas, formas, cores e etc); aspecto singular, ou sin-signo (algo existente, 

concreto); e a mensagem no sentido convencional, também chamado de legi-signo (signos de 

lei, convenções); 

- O signo em relação ao seu objeto – São analisados três níveis: Icônico (relação de 

semelhança); Indicial (referência direta com o objeto); e simbólico (indicam ideias abstratas e 

arbitrárias); 

- O signo em relação aos efeitos gerados – que trata dos efeitos interpretativos 

emocionais, funcionais e lógicos. 

Nesta obra, Clotilde Perez, consegue abordar o assunto de forma muito clara e objetiva 

e, ao mesmo tempo, rica e consistente na revisão bibliográfica. Demonstra muita generosidade 

em transmitir parte do seu conhecimento tanto profissional, quanto teórico, aos estudantes e 

profissionais de diferentes áreas, tais como marketing, publicidade, pesquisa de mercado, dentre 

outras. 

 
 


