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AFINAL, O QUE A SEMIÓTICA TEM
A VER COM O MARKETING?
Fábio Caim (fabio-caim@pluricotn.com.br) CHAMA A ATENÇÃO, NESTE ARTIGO, PARA A IMPORTÂNCIA DA análise se-

miótica NO SENTIDO DE DESCOBRIR OS MECANISMOS mais apropriados DE SEREM TRABALHADOS, POR EXEMPLO,

NA PUBLICIDADE. O ESPECIALISTA ABORDA O TEMA COM propriedade, UMA VEZ QUE TEM MESTRADO SOBRE O ASSUNTO,

FAZ ATUALMENTE DOUTORADO NA PUC/SP E ATUA COMO CONSULTOR ASSOCIADO PARA ESTA ÁREA NA Pluricom

Comunicação Integrada.

by FÁBIO CAIM — Foto by ISMAR ALMEIDA

O marketing todo mundo conhece, ou ao menos tem
unia noção do que é. Com a semiótica é um pouco di-
ferente, pois em geral ela se restringe a círculos aca-
dêmicos no nível da pós-graduação ou é vista como
parte de disciplinas ministradas aos estudantes de co-
municação social.Talvez por isso seja subestimada no
seu potencial analítico estratégico. Mas tentaremos,
antes de responder à pergunta acima,título deste ar-
tigo, definir o que é semiótica.
De maneira geral a semiótica estuda os diferentes ti-
pos de linguagens (publicidade, jornalismo, arquitetu-
ra,meios de comunicação,design de embalagem,layout

do ponto-de-venda etc.), que são constituídas de sig-
nos. Então, vejamos, toda linguagem é formada por sig-

nos e a semiótica os estuda; conseqüentemente, ela
tem condições de demonstrar as relações dinâmicas,
o conteúdo e os efeitos de qualquer mensagem.
Sejamos mais específicos: em uma peça publicitária,
que é fruto de uma linguagem, existem diferentes ti-
pos de signos que são estruturados para cumprir um
objetivo comum (vender, agregar valor à imagem de
marca, aumentar o prestígio institucional de uma or-
ganização etc.). Sendo assim, os elementos que com-
põem o layout são signos: cores, personagens, modelos,
ilustrações, textos, slogans, chamadas, perspectiva, ilu-
minação e outros infindáveis. Então, tudo isto deve ser
preparado c elaborado de tal forma que seja capaz de
cumprir determinado fim, desenvolver uma atitude fa-
vorável no consumidor c ainda agregar valor ao pro-
duto/marca.
A análise semiótica pode ser usada para compreender
melhor os signos deste tipo de linguagem, para enten-
der como os significados são formados, de que forma
aparecem e que tipo de efeito devem gerar.
Por exemplo,usando a semiótica para análise compa-
rativa de sites concorrentes ao pedido de um cliente,
podemos extrapolar a visão simplista oferecida pelo
swot (o termo vem do inglês e representa as iniciais das
palavras strengths — forças; weaknesses — fraquezas;
opportunities — oportunidades; e threats — ameaças).
Enquanto essa matriz parte de uma perspectiva estáti-
ca e dualista — situações internas versas situações ex-
ternas —, a semiótica busca retratar a dinamicidade
das representações do site, suas referências e seus efei-
tos,incluindo nesses três pontos o público-alvo e o
contexto.
A partir daí podemos, então, extrair os sentidos mais
fortes do site, suas qualidades, suas particularidades e
suas leis; entender se ele se refere aos produtos, em-
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presa ou público-alvo por meio de semelhanças,indi-

cações ou convenções; e,por fim,mostrar os efeitos

lógicos que irá causar no internauta.

O marketing se estabelece estrategicamente por meio

de suas ferramentas, ou seja, utiliza os mais variados ins-

trumentos para a) conhecer e compreender, b) alcan-

çar, c) impactar e d) satisfazer o consumidor. Por sua vez,

a semiótica pode se inserir em todos estes momentos.

Quanto a conhecer e compreender o consumidor, o

marketing pode usar pesquisas de mercado, análises de

perfil,coleta de informações por CEM, e-CRM e inúme-

ros outros meios. Neste contexto, a semiótica fornece

bases científicas para depurar os dados obtidos e ex-

trair deles informações essenciais, trabalhando em

conjunto com os analistas de pesquisa, que partem de

uma metodologia funcionalista, enquanto a semiótica

fornece a dinâmica das representações ali encontradas.

Tendo em conta o perfil desse consumidor ou prospect,

o marketing viabiliza os melhores produtos e serviços

para conquistá-lo, sendo que para isso é necessário al-

cançá-lo em seus ambientes.

Usando a análise semiótica podemos identificar se a

linguagem de uma revista, por exemplo a Daslu Ho-

mem, que é uma ação de marketing direto, está adequa-

da ou não para impactar o consumidor. Para tanto, se-

ria realizada uma análise dos signos que constróem a

revista, como linha editorial, diagramação, seções, esti-

lo do texto, tipos de peças publicitárias, amarrando to-

dos estes elementos com a dinâmica das mensagens ali
o

dispostas.

Mediante isso teríamos condições de determinar o im-

pacto possível dessa linguagem no público-alvo, ou se-

ja,por meio de proposições lógicas identificaríamos

os principais caminhos das mensagens e seus efeitos

no consumidor.

Novamente, o nível de satisfação poderia ser avaliado

de maneira simples, com o aumento da tiragem das re-

vistas, ou a quantidade de usuários únicos no site, mas,

também, mediante uma pesquisa de mercado, ou até

mesmo a análise direta do consumidor no ponto-de-

venda e a relação dele com o produto, entendendo sua

linguagem corporal,formas de manuseio, principais

perguntas etc.

Enfim, apesar de ainda ser pouco conhecida na área de

marketing c comunicação, a análise semiótica é um di-

ferencial estratégico fortíssimo para munir de infor-

mações e conhecimento os profissionais do mercado.
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