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A autora do livro “Signos da Marca: expressividade e sensorialidade”, Clotilde 

Perez, é pós-doutorada em Antropologia Visual pela Universidade Aberta de 

Portugal, Doutora em Comunicação e Semiótica e mestre em Administração 

Mercadológica pela PUC-SP. Além disso, é professora da Escola de Comunicação e 

Artes da USP e da Faculdade de Economia e Administração da PUC-SP. O livro 

citado é resultado de suas pesquisas de doutorado sob orientação da professora Lúcia 

Santaella na PUC-SP. 

O livro é dividido em quatro capítulos denominados: “surgimento e expansão 

da marca”, “expressividade e sensorialidade da marca”, “publicidade: criação e 

sustentação marcaria” e “a semiótica da marca: imagem e produção simbólica” . 

O primeiro capítulo é dedicado à questão da marca sem necessariamente 

associá-la a questões semióticas. Perez apresenta um histórico a respeito do 

desenvolvimento das marcas, partindo do período feudal até os dias de hoje. A autora 

frisa que foi apenas no período pós-Primeira Guerra Mundial que a importância das 

marcas de consolidou com a ajuda da publicidade. 

Outro destaque desse capítulo é a categorização feita em relação às decisões 

de marca. Perez (2004: 18) afirma que existem as marcas guarda-chuva – “quando as 

empresas utilizam uma mesma marca para todas (ou quase todas) as linhas ou todos 

os produtos em uma ou mais linhas, visando à proteção de novos lançamentos” – 

marcas individuais – quando existem marcas específicas para diferentes produtos de 

uma mesma empresa – e marcas mistas – que buscam “personalizar os produtos sem 

abandonar o aval da marca guarda-chuva” (ibid.: 22). 

O segundo capítulo trata a marca como uma entidade perceptual, ou seja, 

como uma entidade que se apresenta por meio do nome, logotipo, forma, design dos 

produtos, embalagem, rótulo, slogan, jingle, aroma etc. O capítulo explora 

separadamente cada um desses elementos.  
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De acordo com a autora “o espaço perceptual da marca pode ser utilizado 

como um espelho que reflete o estilo de vida e os valores do consumidor atual ou 

potencial” (ibid.: 48). 

Ao final da leitura deste capítulo percebe-se que uma marca é trabalhada ao 

máximo quando encarada como uma entidade para ser sentida por meio do tato 

(texturas), visão (logotipo/logomarca, forma e design, embalagem e rótulo, cores), 

olfato (aroma), paladar (sabor) e audição (som e jingle).  

O terceiro capítulo traz a publicidade para discussão, apontando sua 

responsabilidade para a construção da marca e a sua função como reforçadora da 

imagem dessa marca, apontando para a persuasão – já que procura influenciar os 

consumidores – a lembrança – pois gera “uma rede de associações significantes que 

fogem da nossa mente consciente” (ibid.: 117) – e a condição de agregar valor à 

marca, como características principais da propaganda. 

Em seguida, a publicidade é apresentada por meio de abordagens sígnicas, que 

facilitam que as características apontadas no parágrafo anterior cheguem com mais 

efeito aos diferentes tipos de consumidores. A autora classifica essas abordagens em: 

racional – na qual “o produto é visto como uma resposta a uma demanda específica e 

determinada e às questões econômico-financeiras” (ibid.: 119); sociocultural – que 

considera o espaço social e cultural no qual vive o consumidor; comportamental – que 

aposta em técnicas promocionais; e, psicanalítica, que explora estímulos emocionais e 

afetivos. 

O quarto capítulo é que traz de forma profunda a semiótica para o livro. Trata-

se, nesta etapa, das origens e conceitos da semiótica peirciana, que “tem seu 

fundamento na noção de signo, entendendo-o como ‘qualquer coisa que representa 

algo para alguém’” (ibid.: 141). 

Nesse capítulo, Perez (2004) também afirma que, para se aplicar o método 

semiótico, é necessário aquilo que a autora chama de “atitude fenomenológica”. Esta  

envolve “a capacidade contemplativa, a capacidade de distinção e de generalização 

das observações” (ibid.:149). 

O ponto alto do capítulo é quando Perez (2004) apresenta o que chama de 

tríade marcaria, relacionando signo, objeto e interpretante à marca. O signo, na tríade 

marcária, corresponde ao identy mix – “elementos que dão expressividade e 
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visibilidade à marca, como logotipo, embalagem” (ibid.: 152). O objeto corresponde a 

toda a organização, incluindo a missão, os valores, a visão, as relações com a 

sociedade etc. O interpretante são os efeitos potencialmente gerados nas mentes dos 

consumidores: emocionais, racionais e de formação de hábito. 

A autora afirma que para realizar uma análise semiótica de uma marca é 

preciso analisar 

• o signo nele mesmo: deve-se observar a linguagem visual, linhas, 

cores, texturas etc, ou seja, os quali-signos; o seu caráter singular, o 

caráter da mensagem, isto é, os sin-signos; e as mensagens em seu 

sentido de convenção, logo, os legi-signos; 

• o signo em relação a seu objeto: deve-se atentar para o poder de 

sugestão da mensagem, em razão dos ícones; para o modo como as  

mensagens indicam aquilo a que se referem, em razão dos índices; e 

para o poder de representar ideias convencionais, em razão dos 

símbolos. 

• o signo em relação aos efeitos gerados: analisando os interpretantes 

emocionais, funcionais e lógicos. 

Diante do exposto, pode-se afirmar que a o discurso apresentado no livro – a 

respeito do surgimento, expressividade, sensorialidade e semiótica da marca – é de 

extrema relevância. É possível afirmar, ainda, que o trabalho de pesquisa realizado 

pela autora-pesquisadora teve resultados muito interessantes, o que justifica a resenha 

de tal obra. 

O livro de Clotilde Perez é um dos poucos livros em português que tratam da 

semiótica da marca de uma forma didática com base na semiótica peirciana. O que se 

observa no estado da arte deste tema é uma grande quantidade de artigos científicos, 

também embasados teoricamente, mas que não se aprofundam na teoria semiótica 

com tanta propriedade como acontece nesta obra. É ideal tanto para acadêmicos como 

para profissionais da área de Gestão Estratégica de Marca, pois apresenta análises 

semióticas que auxiliam na melhoria de resultados de pesquisa de mercado. 


