
mento para a criação, a análise e o gerenciamento de mar-
cas e embalagens: a semiótica, ciência imprecisamente de-
finida como "teoria dos signos". Apesar de estudar as lin-
guagens e as formas como os sentidos são produzidos - e,
portanto, tratar de matéria diretamente ligada às marcas e
a seu suporte físico - a semiótica é ainda pouco freqüen-
te, se não ausente, no dia-a-dia de profissionais ligados à
criação e ao manejo das marcas. No entanto, surgem pon-
tualmente sinais que podem contribuir para o necessário
movimento de mudança nesse panorama. O recente lança-
mento do livro "Signos da Marca: Expressividade e Sen-
sorialidade" (Thomson Learning/2004), de autoria de Clo-
tilde Perez, semioticista do Instituto Ipsos e professora da
Universidade de São Paulo (USP) e da Pontifícia Univer-
sidade Católica (PUC-SP), é um desses marcos. Entusias-
ta da desmistificação desta "teoria geral das representa-
ções", a doutora em Comunicação e Semiótica e pós-dou-
tora em Antropologia Visual procura compartilhar no livro
— em linguagem acessível e simplificada - a aplicabilida-
de da semiótica no cotidiano de quem lida com o univer-
so das marcas. Tradicionalmente restrita aos programas
acadêmicos de pós-graduação, a discussão sobre a semió-
tica colocada no nível da prática diária se dá no oportuno
momento em que o diálogo da universidade com os obje-
tos de sua época se apresenta como vital. Um dos capítu-
los apresenta, por exemplo, uma metodologia para o uso
prático da semiótica. Para aqueles que não tiverem a opor-
tunidade de ler o livro, Clotilde Perez responde nesta en-

trevista algumas questões relacionadas aos sentidos das
marcas e das embalagens.

Por que é tão difícil associar a semiótica a estudos apli-
cados em marca e embalagem?
A semiótica vem carregada de preconceitos porque é uma
ciência hermética e fechada, se entrar no detalhamento, na
classificação dos signos. Na graduação, normalmente ela
é ensinada de uma maneira pouco interessante: raramente
se entra em questões de mercado, avaliação de marcas,
embalagens, produtos. Por isso se cria essa resistência.

Como a pesquisa em semiótica vem sendo aplicada às
questões de marca?
No Brasil, quem trabalha com semiótica aplicada é o Ins-
tituto Ipsos, onde estou desde 1998, quando iniciei o dou-
torado. Na área acadêmica já existem muitas coisas, espe-
cialmente no campo da publicidade. A pós-graduação em
comunicação e semiótica da PUC-SP e a ECA/USP são os
dois grandes centros de estudos hoje no Brasil. Em termos
de aplicação nas organizações, a coisa é muito recente,
mas as empresas, principalmente as grandes, estão bem
abertas para isso.

Em que escala os recursos da semiótica são utilizados no
Brasil?
São poucas as empresas que os conhecem. As grandes,
como Unilever e Johnson's, que já tiveram alguma expe-
riência internacional, começam a recorrer à semiótica aqui
no Brasil também. A França é pioneira na área de semió-
tica aplicada. Desde as décadas de 60 e 70, tem muitos tra-
balhos em marca e embalagem. Em agências, o trabalho às
vezes é visto com estranhamento. A semiótica entra ava-

nte certo desânimo que se observa no am-
biente dos negócios devido à suposta exaus-
tão das ferramentas de marketing, publici-
dade e pesquisa de mercado, começa a
avançar nas empresas o uso de um instru-



liando o que foi feito, e isso pode gerar animosidade. De-
pende muito da agência: se as vaidades são predominan-
tes, ela é vista com maus olhos; se é um pessoal com ca-
beça aberta, que produz em cima do que conhece, a semió-
tica entra como um parceiro que pode ajudar.

O uso da semiótica pode ser expandido?
Sim, mas existe uma restrição:
pessoal. Não existe faculdade de
semiótica. A qualificação acadêmi-
ca nessa ciência resulta de um es-
tudo pós-graduado e em Stricto
Sensu. Outra questão, ainda mais
grave, é que poucas pessoas que-
rem trabalhar com empresas. Exis-
tem pessoas extremamente acadê-
micas que acham que ganhar di-
nheiro com conhecimento é um
tipo de prostituição. Dizem que o
objeto de pesquisa jamais vai ser
alguma coisa de mercado. Então,
tem essa restrição das pessoas da
área acadêmica: quem tem forma-
ção em semiótica nem sempre está
disposto a isso.

Como a semiótica atua na questão
das marcas?
A semiótica avalia e decompõe
uma marca, consolidada ou não,
para entender como ela produz
sentido e se o sentido que está pro-
duzindo é o que a organização quer. Às vezes há dissonân-
cia, campanhas que produzem sentidos diferentes do que
se queria. Isso acontece porque tudo comunica: a cor, a
foto, a sonoridade. A semiótica ajuda e determinar a po-
tência comunicativa que as marcas têm e a entender se a
comunicação está adequada aos objetivos pretendidos. Ela
decompõe para entender e readequar. ;

Essa ciência contempla, além de análises, estratégias
para gerar sentidos?
Sim. Quando crio um determinado produto a partir de um
briefing, posso pensar nos signos que vão comunicar o
que quero: as cores e formas que devo usar, como devo fa-
zer minhas campanhas - para que tudo, de maneira inte-
grada, comunique efetivamente. Ela me ajuda desse outro
lado, me dá os subsídios de que signos - tanto os verbais
quanto os não-verbais - vão comunicar o que quero.

A senhora afirma em seu livro que a marca é um sistema
que sofre desgaste (entropia é o termo utilizado) e que,

"Tudo comunica: a cor,
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por isso, deve incorporar as tendências das épocas. Como
harmonizar mudança e permanência?
Os grandes exemplos de sucesso são marcas que conse-
guiram incorporar sem perder identidade. Em muitos mo-
mentos, o McDonald's faz isso: sustenta a identidade de
marca e incorpora valores não só de épocas, mas de loca-
lidades, como fez na Índia, na União Soviética, na França,

para não entrar em choque com
eles. O que chamo de "entropia" é
justamente o contrário: quando a
marca não consegue ter essa aber-
tura, essa visão sistêmica para in-
corporar questões de seu tempo e
seu espaço para manter a longevi-
dade, e sem perder a identidade.
Imagine se o McDonald's tivesse,
a cada hora, um tom de amarelo,
um M escrito de um jeito, um Ro-
nald diferente. Alguns índices de-
vem ser preservados, mas têm de
se modernizar. De vez em quando,
vêem-se empresas que moderni-
zam o tipo de letra, mas sem ruptu-
ra. A entropia é justamente o con-
trário. É não fazer nada. A marca
entra em desgaste, e a alternativa é
entrar com atualização, informa-
ção, pesquisa. E preciso estar o
tempo todo entendendo o merca-
do, o comportamento dos consu-
midores e da sociedade para incor-
porar e garantir longevidade.

Por favor, dê um exemplo de como a comunicação se dá
através da embalagem?
Quando o chocolate Milka foi lançado, tinha preço baixo
e uma embalagem muito sofisticada do ponto de vista
imagético: uma vaca holandesa, os Alpes suíços. Isso não
era condizente com o tipo de produto nem com o preço. O
preço era baixo, o chocolate era simples e a embalagem,
muito sofisticada. Não vendia para a classe mais baixa,
que pela embalagem achava que era um chocolate caro, e
nem para a classe AB, por ter um conteúdo que não era
adequado. O que foi feito? A embalagem foi simplificada
para ser condizente com o tipo de público que os fabrican-
tes queriam: a vaca é muito mais simples, os Alpes não
são tão altos, o balde é outro.

No caso de uma marca, como pode ser feita esta afina-
ção?
O caso Kolynos/Sorriso é um excelente exemplo. Num
primeiro momento, a Colgate foi forçada a abrir mão da



marca Kolynos, por exigência do Cade. Com todo o in-
vestimento publicitário feito na marca Sorriso, em dois
anos ela já estava nas primeiras posições na lembrança do
consumidor, segundo o Top of Mind do Datafolha. Atual-
mente, todos os signos - cores, formas, lettering, publici-
dade - que deram sentido à Kolynos são utilizados em
Sorriso, inclusive o bordão "Kolynos Ah!" como signo de
refrescância, ambientado em pis-
cinas ou mar, é hoje "Sorriso Ah!"
- uma refrescante sensação!. Com
isso, a empresa consegue trazer à
tona a memória visual e auditiva
dos consumidores estabelecendo
assim uma ponte afetiva, além de
também economizar em comuni-
cação, não sendo necessário criar
outro posicionamento, ou seja, co-
meçar do zero. É um caso interes-
santíssimo.

A senhora afirma que uma das
funções da embalagem é o "efeito
espelho". De que se trata?
O efeito espelho é o consumidor se
ver refletido na embalagem. Uma
pessoa natural, com uma emba-
lagem que tenha signos mais eco-
lógicos. Um consumidor que valo-
riza a ecologia e produtos naturais
compra cadernos feitos de material
reciclável para os filhos e usa
xampu da linha Natura Ekos, por
exemplo. Isso vale para embalagem, mas muito também
para o produto. Por que eu comprei uma bolsa? Ela está
refletindo o que eu gosto, o que eu valorizo. A questão da
sedução está muito ligada à atratividade, ao poder de per-
suadir, de gerar o efeito de proximidade, de condução, se-
dução mesmo, que é totalmente afetivo. E a questão da in-
formação é fundamental para a embalagem: em tipos
como alimentos, mais do que tudo, a capacidade informa-
tiva é fundamental. Além de tantas outras coisas, deve in-
formar, deve ter a informação necessária, como forma de
usar, quantidade, composição.

O que uma embalagem deve comunicar de imediato?
Toda embalagem deve passar pelos mesmos caminhos,
mas, em termos de detalhamento, depende do produto e da
marca. Quando tem de comunicar praticidade, a abertura,
por exemplo, precisa ser fácil. Para consumos ritualísti-
cos, se a abertura for difícil, melhor ainda. Não pode ser
muito fácil abrir uma garrafa de vinho ou de champanhe.
Temos de ver o nível de categoria - e transformar isso em
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signo na embalagem. A manuseabilidade é fundamental
para um xampu, porque o usuário o pega com a mão mo-
lhada. No caso do sabão em pó, cada um pretende comu-
nicar um efeito de sentido: tecnologia, brancura, maciez,
sofisticação, praticidade. Assim eles vão se posicionando.
Às vezes o designer acha que está comunicando tecnolo-
gia e não está. Outro quer comunicar maciez e está cheio

de índices de tecnologia: o super,
ultra, plus, não-sei-o-que. Para dar
a idéia de maciez não é necessário
recorrer a uma linguagem tecnoló-
gica. Nisso a semiótica ajuda. Às
vezes a pessoa está querendo gerar
um efeito de sentido e coloca sig-
nos que não propiciam esse efeito.

Qual a importância dos materiais
nas embalagens? Há adequação
entre eles e os produtos?
Em função do desenvolvimento
tecnológico, hoje temos muitos
materiais, que possibilitam uma
personalização enorme. A sofisti-
cação e a diversificação ajudam na
geração de efeitos de sentido. Se
quero trabalhar com rusticidade,
pego uma embalagem feita de es-
topa. Os materiais geram, refor-
çam e potencializam efeitos de
sentido. Ter um fogão com tampa
de vidro verde é muito mais sofis-
ticado do que ter um de tampa de

acrílico, por exemplo. Os materiais também comunicam,
são mais um elemento no composto de comunicação.

Em que perspectiva -funcional, simbólica ou estética - as
embalagens precisam principalmente se desenvolver?
Há um caminho em andamento. Sem deixar de lado a
questão funcional, geralmente a mais cuidada, ainda te-
mos muito que fazer no Brasil pela simbólica e pela esté-
tica. Com a abertura de mercado nos últimos vinte anos, já
melhorou bastante. Tivemos uma invasão, do ponto de
vista positivo, de produtos, marcas, embalagens, e isso
ajudou. Algumas áreas não inovam, mas outras caminham
mais. A linha Perfumes do Brasil, de Natura Ekos, por
exemplo, tem o perfume breu branco, cumaru, com uma
embalagem primária com design totalmente sofisticado
em vidro branco transparente arredondado/achatado, en-
volvido por uma embalagem secundária de cerâmica
apoiada em fibras de coco. Externamente, possui ainda
uma embalagem em papel reciclável. É isso que deve ser
feito: temos que desenvolver formas, texturas, cores.


