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A
s organizações cons-
tróem suas marcas

com o objetivo de
reunir em uma

entidade sígnica a potência de
sentido que a organização é e

representa na sociedade. A marca
neste sentido deve encapsular a

essência da organização e deve

representá-la tendo em conta a
complexidade de públicos com
que se relaciona. O que se pre-
tende é muito mais do que cons-
truir uma identidade visual, o

objetivo é estabelecer uma forte

e duradoura conexão com as pes-
soas. Um caminho para isto,
além é claro da total coerência

entre discurso e prática organiza-

cional, é a multiplicidade sígnica

de expressividade da marca.
As marcas se expressam, se

dão a ver e, portanto, se mostram
de diversas maneiras, com o
objetivo de potencializar seus
efeitos de sentido para os

públicos. Estes elementos de

expressão marcaria são levados

às mídias, quer seja audiovisual,
só de áudio, impressa, exterior,
digital etc., na intenção de pene-
trar em nossos sentidos com o
objetivo de causar sensações

prazerosas e até afetivas que nos
levem a uma aproximação. A

intenção é a de estabelecer um
vínculo e se este for emocional,
tanto melhor.

As marcas se expressam por
meio do nome que apresentam,
do logotipo, da forma e design

dos produtos que encarnam, da
embalagem e do rótulo, da cor,

do slogan, do jingle, da persona-
lidade, do personagem que repre-
senta, de um mascote, além de
outros recursos e do contexto
organizacional, envolvendo os

funcionários e parceiros e suas

relações com o meio social. A
utilização de uma ou outra forma

de expressão depende do tipo de
produto, consumidor e dos obje-

tivos organizacionais. Além das

questões já mencionadas, outra

que se apresenta diz respeito à
cultura na qual a organização
está inserida. Percebemos nesse
sentido, que em diversas situ-
ações há a necessidade de pro-

ceder ajustes nos elementos

constitutivos de expressividade

da marca para melhor adequá-la
à cultura na qual se insere. Este
caso pode ser observado em
empresas que se internaciona-

lizam e que pretendem adequar-
se ao novo ambiente sócio-cul-

tural e não ser imperativa. Há
organizações que utilizam todas
as formas de expressão da marca

no intuito de dar maior abrangên-
cia à sua comunicação. Até

porque os mecanismos de avali-

ação e controle da eficácia comu-

nicacional em cada tipo de
expressividade e veículo não são
tarefas fáceis por envolver
inúmeros elementos subjetivos e,
portanto, incontroláveis, sob o

ponto de vista de sua mensuração.

Questões relacionadas ao
sabor, aroma, textura etc.
também formam impressões em

nossa memória, porque são

responsáveis por associações
mentais que colaboram para

a construção de sentido. E nesta

perspectiva, são também ele-
mentos de identidade e expres-

sividade marcaria.

Entidade perceptual

Uma marca existe num espaço
psicológico, na mente das pes-
soas, dos consumidores. É uma
entidade perceptual, com um
conteúdo psíquico previamente
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definido, mas que é absoluta-
mente plástico, orgânico e
flexível. A publicidade é o meio
que nos permite ter acesso à
mente do consumidor, criar um
estoque perceptual de imagens,
símbolos e sensações que
passam a definir a entidade
perceptual que chamamos marca.
Dentro desse espaço perceptual
da marca podemos criar sedu-
tores mundos imaginários,
fábulas, sonhos e personagens
míticos que, graças às ferramen-
tas publicitárias, ficam associa-
dos ao produto e que finalmente
passam a definir a marca.

O espaço perceptual da marca
pode ser utilizado como um
espelho que reflete o estilo de
vida e os valores do consumidor.
Uma marca pode funcionar
como portadora de projeções na
qual o anunciante, empresa e
agência, projetam os valores e as
sensibilidades do consumidor, ou
como um distintivo, um meio de
expressar e reforçar nossas

i d e n t i d a d e s

pessoais e cul-
turais. Cada
marca tem a
sua própria
mitologia de
marca, com
seu específico

e único inven-
tário de ima-

gens reais e mentais, símbolos,
sensações e associações.

Com vimos, a marca é signo
complexo e deve ser administra-
da tendo em conta esta realidade.
Em função da complexidade há a
necessidade de constantes inves-
timentos na marca para que ela
não se desgaste. O evento a que

chamamos de desgaste é a
entropia da marca. Esse fenô-
meno tem sua origem vinculada
à física e diz respeito a uma lei
da termodinâmica que se refere à
perda de energia em sistema iso-
lados, levando-os à degradação.
Na biologia, o conceito é utiliza-
do como a medida da variação ou
da desordem de qualquer sis-
tema. A entropia que etmologi-
camente significa transformação
(do grego, entrope), pode ser
entendida como uma medida de
desordem ou de imprevisibili-
dade da informação, uma
certa tendência à degradação,
desintegração e até ao desa-
parecimento. O termo também
é amplamente usado na Teoria
dos Sistemas apropriado aos
estudos de administração de
empresas. Nesta perspectiva, a
organização é vista como um sis-
tema e, portanto está sujeita à
perda de energia, à desordem e à
degradação: entropia. As impli-
cações desta abordagem estão no
entendimento da organização
como um constituído de
elementos e recursos organi-
zados que operam em relação
de interdependência. A lei
contrária à entropia, que também
vem da física, é a entropia
negativa, ou seja, o suprimento
da energia adicional para
que o sistema não entre em
desordem. Assim, quando
aplicamos estes conceitos à lin-
guagem administrativa, a
entropia negativa é a infor-
mação. A informação permite a
homeostasia do sistema, seu
equilibro, trazendo-o ou manten-
do-o em ordem, "contrariando"
sua tendência ao desgaste.

Entropia marcaria

Transportando o entendimento
da organização como sistema
para as marcas, percebemos que
estas também se constituem em
sistemas e sub-sistemas. Seus
elementos constitutivos vão
desde o seu nome, logotipo,
forma, cores, até a publicidade
que lhe dá sustentação e o discur-
so sócio-cultural dos executivos,
dos funcionários e da organiza-
ção que lhe deu origem. Trata-
se, portanto de um sistema
bastante complexo com compo-
nentes tangíveis e mais ainda,
grande carga subjetiva e,
portanto de difícil controle
e mensuração. Se a marca é um
sistema, ela, assim como todos
os outros, tende ao desgaste,
pela sua tendência entrópica.
Diante disto, percebemos que se
não injetarmos constantemente
energia na marca, ela perde sua
atratividade, sua pregnância, se
desgasta, se degrada e pode
desaparecer. Esta "energia" está
aqui revestida do investimento
em comunicação e expressão
marcaria. A marca deve estar
constantemente presente se
auto-referenciando. Lembrando
que a marca não é um ente
natural, mas sim uma construção

sócio-cultural e, portanto, não
está provida de condições de
se auto-alimentar. Há que
se prover este "abastecimento",
com investimento publicitário
e promocional.

A entropia marcaria pode ter
sua origem na presença e no
investimento de um concorrente.
Assim, se um competidor passa a
cuidar de sua marca de maneira



vigorosa e você não o faz, natu-
ralmente com o tempo sua marca
se esvaece. Outro fenômeno é o

da insistência em padrões já des-
gastados de comunicação, este

fenômeno se dá quando uma
marca não se atualiza em relação

ao seu público-alvo. A marca
deve ir incorporando as tendên-
cias de sua época e as mudanças

sócio-culturais da audiência para

a qual deve manter seu diálogo.

Um exemplo deste cuidado foi o

lançamento do carro Ford Ka, no
final dos anos 90. O objetivo
principal com o lançamento do
produto, que era bastante arroja-
do, foi o de trazer jovialidade

à marca Ford, que estava

desgastada e envelhecida. Esse é

um tipo de estratégia, mas às
vezes, pequenas alterações na
logotipia ou na abordagem pu-

blicitária, são suficientes para se

manter "em linha" com seus con-
sumidores e com o seu tempo.

Cuidar da marca, envolvê-la

em ambientações estrategica-
mente planejadas, revesti-la de
modernidade sem perder seus

traços de memória distintiva,
agrega-la a situações agradáveis
e prazerosas, até hedonísticas em
algumas situações (nem todas

são adequadas), calibrar seu dis-

curso com o público, talvez seja

o caminho para se chegar à
entropia negativa, ou seja,
ao equilíbrio sistêmico de

seus elementos, evitando a
degradação. A marca é um sis-
tema complexo, plástico e

vivente e como tal requer
monitoramento e renovação

constantes. A marca tende à
entropia mais rapidamente quando
deixa de produzir significações
afinadas com o seu público.

A atenção das organizações
para evitar a entropia, deve estar
na avaliação da construção

simbólica e da rede de asso-
ciações que se pretende atingir

com a marca, pois este é o
elemento fulcral da imagem

organizacional. A marca é a
convergência semiótica de
elementos reticulares resultante

de uma negociação constante

entre os diversos atores sociais
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do processo comunicacional.


