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Ao longo de sua existência, o homem sempre se manifestou através de uma linguagem verbal 
e também por outra denominada não-verbal, que utiliza sinais e dos símbolos. Essa linguagem 
não-verbal é estudada por uma ciência afeita normalmente aos antropólogos, sociólogos e 
filósofos: a semiótica, ou a doutrina dos sinais e dos símbolos e especialmente das suas 
funções. 
 
Mas o que a pesquisa de mercado, o tema central desta nossa coluna tem a ver com 
semiótica. Muito, podemos dizer. A pesquisa de mercado deve estar sempre pronta a captar 
todos os movimentos da sociedade de forma a oferecer os contornos mais realistas do mundo 
em que vivemos. O ser humano sempre agiu, se comunicou, foi exposto e impactado por 
linguagens não-verbais e quando esse ser se transfigura em consumidor essa visão fica ainda 
mais clara. Essas atitudes pouco ou quase nada são detectadas nos métodos tradicionais de 
pesquisa. 
 
Ninguém usa uma roupa de grife e entra numa festa ou vai para a balada bradando aos quatro 
ventos que veste esse tipo de roupa. Mas essa atitude vai inseri-lo num grupo diferenciado de 
consumidores, o que vai exigir um tratamento especial para eles. Da mesma forma, ninguém 
escolhe, de livre e espontânea vontade, roupas de determinadas cores para usá-las em 
determinadas ocasiões ou determinadas peças e precisa justificar a escolha. Teria alguém já 
visto escrito em algum lugar que, em reuniões formais de negócios, os homens devem trajar 
terno preto ou azul-marinho? O que significaria um homem comparecer a uma dessas reuniões 
trajando um terno em tons de vermelho ou verde? O que nos dizem ou diriam esses sinais? 
 
A propaganda, por sua vez, traz em suas próprias raízes a utilização da semiótica, com o 
intuito de transmitir conceitos, posicionamentos e atributos de produtos e marcas. Basta 
observarmos atentamente a TV ou as revistas e jornais para ver que nem tudo se escreve, até 
muito pelo contrário. 
 
Estava na hora da pesquisa de mercado lançar mão dessa visão e procurar interpretar o 
consumidor sob esse ponto de vista, compreendendo todos os sinais que determinados 
produtos ou marcas transmitem e como são captados, com o intuito de incrementá-los e 
traduzi-los, buscando maximizar todo o seu potencial. 
 
Há alguns anos a análise semiótica começou timidamente a ser incorporada à pesquisa e hoje 
já começa a ter inclusive algum amparo acadêmico, aliado à realização de alguns eventos 
mundiais sobre o tema. No Brasil sua utilização ainda é tênue, mas algumas empresas de 
pesquisa de vanguarda já oferecem essas possibilidades a seus clientes ávidos em descobrir 
mais do que os chamados valores intangíveis de suas marcas e produtos. 
 
Ainda há muito que evoluir até que as exigências táticas da pesquisa de mercado se unam de 
forma harmônica com os estudos teóricos da semiologia, porém, sem dúvida, esse novo 
método de dissecar e compreender os mercados, dentro do contexto da competitividade, pode 
colocar algumas empresas à frente das demais.  
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