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RESUMO 

Este trabalho parte da premissa de que é através do consumo que nos relacionamos, de que é através 

dos objetos que damos significado ao que nos rodeia e fazemos a realidade da vida cotidiana. A fim de 

discutir a produção de sentido do consumo do nome de marcas, seguimos o caminho percorrido por 

Carrascoza (2003) nos estudos sobre as técnicas criativas persuasivas de textos, títulos e slogans, 

indicativos de que há dêiticos cada vez mais concisos no discurso da publicidade. Assim, chegamos ao 

discurso mínimo, o naming, que nomeia e qualifica a marca com apenas uma palavra. Para entender as 

lógicas de produção dessa micromensagem, debatemos conceitos que se apresentam cruciais para o 

entendimento dos significados dos objetos, abordando fundamentos da Modernidade e do consumo, o 

papel da publicidade e das marcas e a influência delas no Capitalismo, através da Indústria Cultural e, 

por fim, descrevemos as lógicas de produção desse microdiscurso em quatro níveis: Estratégico, 

Criativo, Linguístico e Legal. Realizamos uma pesquisa etnográfica com os criadores de nomes de 

marcas brasileiras e a submetemos às características e leis da Análise do Discurso Francesa, a partir de 

autores como Mainguenau (2004) e Charaudeau (2008). O resultado nos levou à construção de 

categorias e tipologias advindas das lógicas de produção aferidas e aplicadas ao nosso corpus: as 25 

marcas mais valiosas do Brasil em 2013. Defendemos que nome da marca exerce força persuasiva 

como discurso, ainda que minimalista. A produção desse microdiscurso traz à tona o universo dos 

elementos sígnicos da comunicação incumbida de transformar símbolos em fetiche e se situa na 

passagem da mercadoria da produção para o consumo, portanto, é seu primeiro sentido, seu batismo. 

Este discurso fundante da marca impregna de significações as mercadorias que participam da 

comunicação, das relações sociais e da cultura do consumo. 

Palavras-chave: comunicação e consumo; marca; discurso; publicidade; naming 
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ABSTRACT 

This dissertation starts from the premise that it is through consumption that we develop relationships, 

that it is through objects that we give meaning to all of that things that are around us and make day-to-

day life real. In order to discuss the production of the meaning of consumption by the name of the 

companies, we follow the same path as Carrascoza (2003) in the studies on persuasive and creative 

techniques of writing, titles and slogans, implicating that there are demonstratives more and more 

precise in the marketing speech. This way, we get to the basic speech, the naming, which names and 

qualifies the brand in just one word. To understand the logics of the production of this micro-message, 

we have to debate about the concepts that come out as crucial for the understanding of the meaning of 

the objects, approaching the foundations of Modernity and consumption, the role of publicity and the 

brands and their influence in Capitalism, through the culture industry and, at last, we describe the 

logics of production of this microdiscourse in four levels: Strategic, Creative, Linguistic and cool. 

We conducted an ethnographic research with creators of the names of Brazilian companies and 

submitted it to the characteristics and rules of the French Speech Analysis, by authors like 

Mainguenau (2004) and Charaudeau (2008). The result lead us to the develop categories and 

typologies resulted by the logics of production measured and applied to our corpus: the top 25 most 

valuable brands in Brazil in 2013. We are Strong believers that the name of a brand has a persuasive 

force as a speech, even if its minimalist. The production of this mini-speech brings out the universe of 

sign elements of communication responsible for turning out symbols into fetishes and it takes place in 

the way between the production of the goods and their consumption, therefore, it is its first meaning, 

the baptism. This founding speech of the brand impregnates of meaning the goods that participate in 

communication, social relationships and the consumption culture. 

 

Key-words: communication and consumption; brand; discourse; publicity; naming  
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O que é que há num nome? O que chamamos rosa teria outro cheiro com 

outro nome? (SHAKESPEARE,2004,p.65) 

 

1. Introdução - o batismo da mercadoria 

Os estudos sobre a produção de sentido dos objetos vêm se ampliando. Uma das formas de se 

entender essa produção é estudar como operam os discursos do consumo. Entre esses 

discursos, destacamos o microdiscurso da publicidade: o nome da marca. 

Pensando um museu para a globalização, Canclini (2008) sugere que, se alguém chegasse 

com um logotipo na camisa, que a entregasse, como que se estivesse dando parte de seu corpo 

usado para a publicidade. Até os anos 1970, o logotipo ficava escondido na gola, quando 

passou à ostentação e acessório de moda, transformando-nos em “minicartaz” (Klein,2002). O 

que sinaliza esse minicartaz em nomes como Gap, Apple, Nike?  O que significam esses 

nomes dentro das marcas cada vez mais onipresentes na vida cotidiana? Que papel esse 

microdiscurso exerce em nossas escolhas? O que carregam de subjetividade e que 

humanizamos objetos? Como contribuem para o espetáculo do consumo em público e que vão 

construir identidade no particular?  E, sobretudo, como isso se dá nas marcas brasileiras? 

Para responder a essas perguntas, esta pesquisa foi em busca das técnicas criativas para a 

produção de nomes de marcas e por quem são criados, como esse processo se dá, que 

agências de publicidade ou branding estão criando nomes de marcas no Brasil e se já existem 

no país agências exclusivas de naming, como há nos EUA e na Europa.  

Para seguir respondendo a perguntas levantadas, debateremos conceitos que se apresentam 

cruciais para o entendimento dessa produção de sentido. Para isso, é preciso marcar de 

antemão dois pilares.  

O primeiro, parte da perspectiva de Baccega (2011), para quem comunicação e consumo são 

interdependentes. Bacegga reforça uma cadeia de autores sobre o tema do consumo. Para 

Douglas e Isherwood (2006), Canclini (1999), Appadurai (2010), Slater (2002), Rocha (1995) 

o homem usa os objetos para se comunicar e para entender o que se passa à sua volta, o que 

realça a importância dos seus aspectos simbólicos.  

 

Traremos conceitos desses autores no decorrer do trabalho, por hora citamos Slater (2002) e 

Rocha (1995). Para Slater, a mercadoria é estetizada pela embalagem, pelo design, com um 

discurso visual e verbal. Os objetos produzem sentido. Para Rocha (2005), o consumo é um 
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sistema de significação e a principal necessidade que supre é a necessidade simbólica. Para 

suprir essa necessidade, a comunicação tem papel fundamental. Entre a comunicação e o 

consumo, a publicidade ganha importância, devido à estetização que faz sobre a mercadoria 

“a linguagem do consumo transformou-se numa das mais poderosas formas de comunicação 

social” (BACCEGA,2011,p.34). Esse poder da linguagem do consumo, salientado por 

Baccega, em nossa visão, se estende ao nome das marcas.  

 

O segundo pilar, está no caminho percorrido por Carrascoza (1999). Os estudos do autor 

sobre textos, títulos e slogans conferem base teórica sobre as técnicas persuasivas da 

publicidade. Textos de 5 linhas, títulos de 2 linhas e slogans de 3 palavras são indicativos de 

que há uma produção de sentido cada vez mais concisa no discurso da publicidade:  

Texto = 5 linhas 

Título = 2 linhas 

Slogan = 3 palavras 

Naming = 1 palavra 

 

Naming (Rodrigues,2011), ou o nome da marca, no composto comunicativo, exerce a função 

persuasiva minimalista, ainda mais reduzida desses códigos: uma palavra.  Ou seja: naming é 

processo totêmico, um conjunto de técnicas com recursos estratégicos, criativos, linguísticos e 

legais empregados nesse discurso mínimo e primeiro elemento simbólico da mercadoria. 

Dada esta concisão e a relevância que ganha a produção desse discurso no composto de 

comunicação midiático de uma marca, que imprime identidade e personalidade à ela, focamos 

no universo das lógicas de produção do seu sentido, reduzindo a narrativa do consumo feita 

pela publicidade ao nome da mercadoria e a ela denominamos:  microdiscurso do consumo. 

 

O naming ou processo de dar nomes a marcas e produtos, se insere na estetização da 

mercadoria como primeiro código, primeiro discurso. Essa pia batismal ainda não foi 

estudada no Brasil, assim como suas técnicas criativas que são ainda mais específicas, dentro 

da redação publicitária. O nome da marca é visto aqui como discurso, e, portanto, é a 

produção dessa mensagem, desse microdiscurso, que investigamos. Para Canclini, “o 

consumo é o lugar dos sentidos, que distingue simbolicamente, integra e comunica, objetiva 

os desejos e ritualiza sua satisfação” (CANCLINI,2008,p.42). Essa dimensão simbólica 
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influencia a forma como consumimos, resumida na frase, já clássica, “o consumo serve para 

pensar”.  

Para seguir respondendo às perguntas levantadas acima, primeiro iremos à gênese do 

fenômeno do consumo: a modernidade, Paris e as Exposições Universais. Traremos aspectos 

da relação produção e consumo e como as mudanças engendradas nessa relação mudaram 

também o microdiscurso presente dentro das marcas, o que já é uma demonstração do poder 

simbólico desse discurso e de como ele estetiza historicamente a mercadoria, tendo a marca 

como “veículo” desse discurso e procurando entender também as lógicas de sua atuação. 

Como recurso persuasivo, o nome de um produto ganha cada vez mais força como parte 

integrante do composto de comunicação. Por exemplo, o nome do celular Blackberry foi 

criado pela empresa Lexicon Branding por 150 mil dólares1. Por que esse investimento num 

elemento simbólico?  

O objeto saído da produção precisa ser revestido da dimensão simbólica que vai lhe dar 

sentido para o consumo. Para Rocha (1995) a publicidade é o aspecto mais visível do âmbito 

do consumo e através de uma operação totêmica, ela dá revestimento à mercadoria pelos 

diferentes dêiticos que difunde. Segundo Chevalier e Mazzalovo (2007), os sinais de 

reconhecimento de uma corporação, seus dêiticos, não terminam com o nome e seu logo.  O 

formato triangular do Toblerone, o carro esporte vermelho que remete a uma Ferrari, os 

slogans que têm certa perenidade, sejam nomes, cores, sons, eles referem-se às marcas 

representadas. Entre os dêiticos está a marca, que por sua vez, “carrega” um nome, um 

discurso.   

Os sinais de uma marca precisam ser identificáveis, expressivos e 

fáceis de lembrar. Precisam criar uma sensação de intimidade, de 

familiaridade e mesmo de humanidade. Têm que comunicar uma 

mensagem de pertencimento à marca e também a seu universo e seus 

valores (CHEVALIER E MAZZALOVO,2007,p.57). 

 

 

Quando o tradutor do livro de Reagregando o Social, de Bruno Latour (2012), decide manter a 

sigla ANT – Actor Network Theory, no lugar de traduzir para TAR – Teoria do Ator Rede, vê 

nessa manutenção uma justificativa: manter o  que o autor quis ao designar para a sua teoria 

                                                 

1 http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u484251.shtml (último acesso em 13.02.14) 

 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u484251.shtml
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que, em inglês, tem uma dupla leitura. Ela se associa às formigas, míopes, viciadas em 

trabalho, farejadoras de trilhas e gregárias, como se define o autor, estampada pela sigla ANT, 

que ao mesmo tempo é a descrição da teoria. Essa passagem, sigla/nome, se dá quando da 

retirada dos pontos que apontam para uma sigla A.N.T e assume somente a palavra Ant. Isso 

exemplifica e descreve bem as possibilidades criativas dos nomes de marcas, por exemplo, 

com siglas, explorando aspectos semânticos, fonéticos e de aparência, contando também com 

os aspectos denotativos e conotativos das palavras. Quando o seu sentido de mensagem 

criativa é incorporado até mesmo por um cientista social percebemos mais proximamente que 

essa forma de discurso comunica com elementos persuasivos distintos. 

 

Segundo Rocha (1995), a comunicação publicitária é um indexador simbólico, um modo de 

comunicação de status que opera um sistema de classificação. Isto quer dizer que pode 

agrupar/separar as pessoas e as coisas e, consequentemente, construir uma estrutura de 

diferenças e isso é feito pela operação totêmica da publicidade (Rocha,1995). Para este autor, 

é possível localizar de maneira clara um “totemismo” presente em nosso cotidiano, através da 

publicidade e as suas operações classificatórias. No sistema totêmico, a mercadoria é 

transportada simbolicamente do domínio da produção, anônima, para o domínio do consumo. 

“Homens e objetos se olham de frente, se nomeiam e se definem de maneira recíproca” 

(ROCHA,1995,p.68). Nessa operação, efetuada pela magia da publicidade, a mercadoria, 

além do nome, ganha identidade e personalidade.  

Na visão de Péninou, “a publicidade é antes de tudo um grande batistério” (1974,p.95). Para 

ele, dessa água batismal surge a marca, que de selo de propriedade passa a sinal de troca, cujo 

objetivo é a redução do mercado ao nome: a geladeira é Brastemp, a caneta é Bic.  

A importância das técnicas de naming pode ser percebida no caso da marca Häagen Dazs 

(Figura 1), exemplo clássico de uma estratégia discursiva de naming que aparenta, através de 

seus aspectos morfológico e semântico ser um nome toponímico, justamente para trazer um 

posicionamento nórdico a uma marca, que na verdade é americana.  O nome Häagen Dazs 

coloca num sorvete todo o imaginário escandinavo, que cai melhor para o produto que o 

imaginário americano.  Ela não quer dizer nada, em nenhuma língua. Ela não significa nada, 

mas comunica. E como opera especificamente esse discurso na estetização da mercadoria? 
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Figura 1- Marca de sorvetes Haagen-Dazs 

 

Para Slater (2002), a cultura do consumo tem grande afinidade com signos, imagens e a 

publicidade. O autor também ressalta que a cultura do consumo é, de certo modo, “mais 

cultural em seu consumo do que outras sociedades porque a propaganda e o marketing 

acrescentam significados externos a objetos funcionais” (SLATER,2002,p.135). Para ele, a 

mercadoria é estetizada pela embalagem, pelo design, no discurso visual e verbal e ganhou 

importância como indicador de status, visto que a estrutura do status e do significado ficaram 

mais instáveis, flexíveis e negociáveis.   

Segundo Fontenelle (2002) em meio a características históricas e culturais o nome de marcas 

e de produtos ganha contornos de consumo próprios, portanto, passíveis de investigação. O 

que se pretendeu nesse estudo não foi só uma análise estritamente semiológica dos nomes de 

marcas, mas uma análise de como sua lógica de produção opera como comunicação, como 

essa produção de discurso é impregnada de elementos simbólicos e voltada às práticas de 

consumo, e com uma abordagem pioneira: discussão e análise desse microdiscurso e suas 

relações com o consumo, como prática sociocultural, identificando uma tipologia e uma 

cronologia dessas lógicas de produção e de suas técnicas criativas.  

A perspectiva deste trabalho é compreender o batismo da mercadoria como uma questão 

histórica e empreender uma análise do discurso dos nomes de marcas que traga parâmetros 

para entender sua produção de sentido e que contribua também para o entendimento das 

formas pelas quais seus significados fazem parte das relações sociais no consumo e sua 

relação com a comunicação2.  

Para autores como Douglas e Isherwood (2006), Canclini (1999), Appadurai(2010), Slater 

(2002), Rocha (1995) os objetos são partícipes de rituais na cultura do consumo e neles os 

objetos ganham significado, oriundos de relações sociais. Do outro lado dessa perspectiva, 

para Baudrillard esse significado é inteiramente independente, relacional entre os signos e 

                                                 

2 Mais uma prova do interesse sobre o tema em ternos científicos e mercadológicos está na revista Ciência e 

Cultura da SBPC que nos entrevistou. http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v63n3/a24v63n3.pdf   

http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v63n3/a24v63n3.pdf


15 

 

 

consumimos apenas signos e não coisas. Sob essas duas perspectivas, como a marca recém-

criada entra nesse mundo, do significado? Ou se o signo flutua livre da mercadoria e o 

domínio social não é mais conseguido através do referente e sim do signo, como isso se 

verifica nas grandes marcas brasileiras? 

Este trabalho estreita o estudo do discurso do consumo feito pela publicidade. E vai além dela, 

na ascensão das novas profissões que surgiram com o toyotismo, os analistas simbólicos do 

branding, cada vez mais requisitados para a produção e análise do desempenho de produtos e 

marcas. 

O Brasil vem intensificando a criação de marcas próprias e importa cada vez menos a 

produção desse discurso. Tendo em vista a carência de pesquisas que abordem a produção 

nacional do discurso das marcas, nossa pesquisa responde a essa lacuna nos estudos 

comunicação e consumo. Nos Estados Unidos e Europa existem agências especializadas em 

naming, como uma especificidade da redação publicitária e da publicidade, esta pesquisa abre 

caminhos para um estudo comparativo da produção e do consumo desse discurso nos países 

da América do Norte e do Sul e Europa. 

Este trabalho é o resultado de uma pesquisa no âmbito da comunicação, em sua estreita 

relação com o consumo, mais especificamente da publicidade, na produção do discurso dos 

nomes de marca, primeiro valor simbólico dado à mercadoria, nascedouro dos efeitos de 

sentido. Investigamos as lógicas de produção do discurso dos nomes de marcas brasileiras, a 

operação totêmica e metodologia, identificando nessa operação totêmica estratégias de 

produção de sentido do microdiscurso das marcas, tipologias, e inserindo-as numa cronologia 

a partir dos parâmetros dos contextos históricos do fordismo e do toyotismo. 

Investigamos a produção atual nacional dos nomes de marcas em agências de branding e 

publicidade, à luz da Análise do Discurso, verificando o modo, características e leis do 

discurso dos nomes de marcas, incorporando conceitos como significado e significante, 

denotação e conotação. Entrevistamos os responsáveis pela produção de nomes nas principais 

agências de branding do Brasil. Para essa análise podemos considerar os tipos de nomes 

criados, a multiplicidade de sentidos, as referências históricas e contextuais; a função 

simbólica desse microdiscurso, além do relato dos próprios criadores de nomes de marcas, 

enfim, os aspectos que uma etnografia (Rocha, 1995), possibilita. Contrapor os dados obtidos 

com o referencial teórico trabalhado, as aproximações já existentes com o objeto em nossa 

vivência junto à criação de nomes. Os dados obtidos possibilitam o melhor entendimento de 
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como o microdiscurso dos nomes de produtos contribuem para o estudo da comunicação, 

mais especificamente dos discursos do consumo. 

Por fim, a base teórica desta proposta está no leque entre os conceitos de cultura do consumo 

e seus desdobramentos; a publicidade como veículo de influência sobre esse consumo e a 

análise do naming como linguagem, como signo impregnado de valores dessa mesma cultura 

do consumo. Essa pesquisa sobre as lógicas de produção dos nomes de marcas revela como o 

discurso do consumo em sua forma mínima opera como comunicação, produção de sentido, 

ainda que minimalista, e voltado às práticas de consumo. Assim, trazemos, através do 

microdiscurso das marcas brasileiras, contribuições para o suposto museu de Canclini. 
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2. Modernidade e cultura do consumo. 

 

Esse solitário dotado de uma imaginação ativa, sempre viajando através do 

grande deserto de homens, tem um objetivo mais elevado do que de um 

simples flaneur, um objetivo mais geral, diverso do prazer efêmero da 

circunstância. Ele busca esse algo, ao qual se permitirá chamar de 

Modernidade; pois não me ocorre melhor palavra para exprimir a ideia em 

questão. Trata-se de tirar da moda o que esta pode conter de poético no 

histórico, de extrair o eterno do transitório. (BAUDELAIRE, 1996,p.24). 

 

2.1 Paris - o berço da modernidade. 

 

Conceitos como fetichismo e fantasmagoria são pilares para compreender a gênese dos 

mecanismos simbólicos em torno da marca e seu nome. A atualidade desses conceitos tem sua 

origem localizada na modernidade e nos eventos que a caracterizam como tal.  

O século XIX foi um momento de transformação, centro do valor dominante da era do 

progresso, em que a burguesia, elite que despontava, faz desse progresso base para sua visão 

de mundo. A modernidade, então é um fenômeno do domínio da cultura, da expressão do 

pensamento e da ideologia. Sua base é a transformação burguesa do mundo. Segundo 

Pesavento (1997), a modernidade como sentimento, postura estética e mentalidade, traduz-se 

pela noção de que é preciso “ser do seu tempo” “acompanhar o ritmo da história”.  

A partir de Marx e Benjamin, Berman (2008) vê na constância de determinados princípios da 

modernidade: o impulso criador/inovador, a percepção da totalidade e o princípio dialético, 

em que se experimenta a sensação de ganho e de perda, de fascínio e de repúdio, reflexo das 

transformações que se processam e que foram descritas por Benjamin, citando Baudelaire.  

Assim, vemos que a modernidade contém suas próprias contradições e tensões. Berman 

(2008) também aponta que as contradições entre ceder às tentações de Paris e sua consciência 

marxista, dão à obra de Benjamin uma dialética intrínseca. 

Paris do século XIX é o lugar da emergência da modernidade. As mudanças na arquitetura da 

cidade-luz inauguram a influência sobre simbolismo da mercadoria na era moderna e seus 

efeitos em torno dos objetos. Para Benjamin (1985), as mudanças urbanísticas de Paris 

propiciaram novos modos de vida, novas formas de lidar com a cidade, com seus habitantes e 

com seus objetos. As galerias de Paris surgiram em meados de 1822. Segundo Berman 

(2008), eram largos corredores através dos quais as tropas poderiam avançar contra as 
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barricadas e insurreições populares. Segundo Benjamin, quando o prefeito Haussmann, 

responsável pela reforma urbana de Paris, determinada por Napoleão III,  deu início ao 

trabalho nos bulevares, para que fossem mais espaçosos, não imaginava que além das tropas, 

os novos bulevares permitiriam o cidadão comum fluir pelo centro da cidade e mover-se de 

um lado a outro, um feito inimaginável até então. Haussmann pôs abaixo edifícios e, pela 

primeira vez, a cidade estava aberta aos passantes.  

E assim se criou, segundo Berman (2008), o cenário da nova relação com os objetos: onde se 

podia estar na intimidade sem estar fisicamente só. Um espaço privado, mas em público. Para 

o autor, esse é um dos fatos mais marcantes da vida moderna: a fusão de forças materiais e 

espirituais, entre o indivíduo e o ambiente moderno, através dos objetos. Ou como define 

Matos: 

As passagens de Paris inauguram o capitalismo moderno. Lugar de consumo 

elas constituem uma fronteira indecisa entre o exterior e interior, pois são 

intimas como uma alcova, públicas como uma paisagem, paraíso do valor de 

uso e império do valor de troca. (MATOS, 2010, p.269) 

 

Para Pesavento (1997), as passagens de Paris representam para Benjamin a própria alegoria 

do século XIX: galerias cobertas de ferro e vidro, lojas com vitrines para o pedestre ver 

novidades e ser visto. Na série de artigos sobre Baudelaire, Benjamin mostra a transformação 

da cidade que, ao mesmo tempo, cultua e impulsiona a modernização. Se inspirando no que 

vê, o que Baudelaire comunica é de extrema importância para o entendimento das novas 

experiências da vida cotidiana. Experiências que transcenderam de Paris para o mundo, 

transformando-se em símbolos da vida moderna, da nossa vida cotidiana. Na visão de 

Pesavento, Baudelaire coloca a modernidade como o “sentido da vida presente que se renova 

em cada contexto, em cada sujeito, em cada objeto e dilata a modernidade para além de sua 

época. As coisas deixavam de ter sua perenidade, sua permanência para se privilegiar o 

efêmero e o transitório” (PESAVENTO,1997,p.49).  

Além da afinidade entre Benjamin e Marx, de acordo com Berman (2008), Benjamin também 

parece ter sido o primeiro a sugerir as afinidades entre Baudelaire e Marx. Para o autor, há 

uma similaridade entre a imagem central de Baudelaire no poema “A Perda do Halo” e uma 

das imagens fundamentais do “Manifesto Comunista”, a seguir: “A burguesia despiu de seu 

halo toda atividade humana até aqui honrada e encarada com reverente respeito.” 

(BERMAN,2008,p.151). Além dessa similaridade, há em Baudelaire e Marx, assim como em 

Benjamin e Marx, uma ambiguidade em relação à sociedade em construção, entre a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Reforma_urbana_de_Paris_(1852-1870)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%A3o_III_de_Fran%C3%A7a
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celebração da burguesia e os “males” que ela trouxe, entre a denúncia do processo técnico-

social  e as novidades da modernidade. A dualidade e a contradição, como se percebe, estão 

presentes na ideologia em torno das mudanças verificadas na estrutura urbana de Paris e vão 

seguir e significar muito para a vida moderna, como resume Matos: 

 

Há dois sonhos em um mesmo: um é relativo às novas tecnologias de 

construção, ferro, vidro, concreto, outro ao historicismo dos adereços que 

encobrem a modernidade funcionalista dos projetos arquitetônicos, dessas 

moradas de sonho, fantasmagoria marxista. (MATOS, 2010, p.227)  

 

No final do século XIX vemos surgir a produção em massa, o começo da disseminação 

geográfica e social do consumo e a racionalização da produção de mercadorias, com a divisão 

do trabalho. Assim, a cultura do consumo como uma realidade vivida, como cotidiano, tem 

início no século XIX. Com o surgimento de grandes avenidas, lojas de rua e exposições 

universais, o consumo passa a ser um espetáculo público. Através das novas formas de 

produção e de consumo, a burguesia incorpora, ideologicamente, modos aristocráticos 

ressignificando-os, pois a ideia de um flaneur é o prenúncio da ideia de um ser consumidor. 

Enfim, como bem descreve Carrascoza e Santarelli (2009), a Paris que nasce a partir das 

mudanças na disposição da cidade e de sua arquitetura, com grandes magazines e vitrines em 

que se expõe (objeto) e se fica exposto (sujeito), constitui em princípio uma experiência para 

os flaneurs, inaugurando uma nova forma de viver ocidental, “disseminando” flaneurs pelo 

mundo.  

 

2.2 Exposições Universais - batizando o espetáculo da mercadoria 

 

Segundo Pesavento (1997), no decorrer da segunda metade do século XX, dois processos 

impulsionam a expansão do capitalismo e a constituição de um mundo burguês: a 

modernidade e a fábrica. Para a autora, a fábrica e suas máquinas são a representação do 

progresso capitalista. A máquina é admirada, apresenta-se como um invento que busca 

diminuir o esforço do homem. A Exposição Universal, então, se apresenta como o espetáculo 

da modernidade para exibir máquinas e o que é produzido nas fábricas por estas máquinas: 

seus produtos. Mas não foi só isso. Segundo Pesavento (1997), as exposições funcionaram 

como resumo da própria modernidade, símbolo do fetichismo da mercadoria. Por meio das 

Exposições Universais a burguesia encontrou uma forma de circulação não só de mercadorias, 

mas de ideias. A Exposição Universal foi, ao mesmo tempo, elemento de construção e 

propaganda da sociedade que nascia. Como bem assinala a autora: “não por acaso a 
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propaganda surge nessa época e se revela de maneira especial nesses eventos, na maneira 

específica de apresentar os produtos, convencendo quanto ao seu uso, valor e necessidade” 

(PESAVENTO,1997,p.49). 

Para falar sobre as Exposições, Benjamin (1985) recorre a Marx e Freud, quando eles 

identificam na mercadoria um valor para além do econômico, vendo-a como comunicação 

visual que produz valores, estilos e comportamentos. Benjamin vê nas mercadorias uma 

ambiguidade, que torna universal o caráter de fantasmagoria. Assim, as Exposições 

constituem por si mesmas uma fantasmagoria ou uma imagem da realidade que oculta as 

verdadeiras relações entre os homens e as coisas, ou como ressalva Benjamin “as Exposições 

Universais inauguram uma fantasmagoria a que o homem se entrega para divertir-se” 

(1985,p.44). Elas são o melhor cenário para a mercadoria encantar. Para o autor, as 

Exposições transfiguram o valor de troca3 das mercadorias. Criam uma moldura em que o 

valor de uso passa para segundo plano. 

A nova infraestrutura de Paris é baseada na mercadoria expostas nas ruas. Mercadorias feitas 

pelas fábricas e suas máquinas que, por sua vez, são expostas universalmente. Com a 

modernidade, Paris e as Exposições Universais “um torpor mítico se abate sobre a Europa” 

(MATOS,2010,p.34). Passagens, arcadas e grandes avenidas abertas ao público, agora são 

templos do consumo onde se instalam as Exposições Universais, nelas exibem-se objetos 

ambíguos, impregnados de fetiche, perdendo cada vez mais seu valor de uso para seu valor de 

troca. As Exposições Universais são lugares de peregrinação para contemplar a mercadoria e 

seu fetiche, lugares de culto da mercadoria, um culto quase religioso e mágico, transferido 

para os objetos. 

 

2.3 Fetiche e fantasmagoria das mercadorias 

 

A mercadoria e seu fetiche, magia e encantamento, sai do mundo da fábrica para a sociedade, 

através das Exposições Universais. A modernidade vai se caracterizar como a época do 

fenômeno do fetichismo. Segundo Pesavento , Benjamin pretendia realizar uma “arqueologia 

da superestrutura do século XIX, tendo como categoria central de análise o conceito marxista 

do fetichismo da mercadoria” (1997,p.34). Ainda de acordo com a autora, a autonomia que a 

mercadoria adquiriu em relação ao seu produtor e comprador foi o que mais seduziu 

                                                 

3 A mercadoria, riqueza mercantil, tem valor de uso e valor de troca, ao mesmo tempo. “A utilidade de uma coisa faz dela um 

valor de uso.”(MARX,1988, vol.I, p.45). O valor de troca de uma mercadoria se define na relação com outra mercadoria e é 

relativa, essa relação “muda constantemente no tempo e no espaço.”(MARX, 1988,vol.I, p. 46). 
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Benjamin na análise que Marx faz sobre o modo de produção capitalista. As fantasmagorias, 

categorias benjaminianas que se equivalem ao fetiche de Marx, são, na verdade, imagens 

produzidas socialmente estatizando a mercadoria. Nosso objeto, como partícipe da marca, está 

no centro dessa discussão, ela é esclarecedora para o que veremos nos capítulos seguintes. 

Segundo Matos (2010), a carência que a mercadoria supre se mistura aos desejos e às 

necessidades inconscientes que, tornadas conscientes, modificam o sistema de necessidades. 

O que significa que o próprio homem estabelece necessidades distintas daquelas impostas 

pela natureza, ou como salienta Marx:  

A mercadoria é, primeiramente, um objeto exterior, uma coisa que, por suas 

propriedades, satisfaz necessidades humanas de qualquer espécie. Que tenham por 

origem o estomago ou a fantasia, isso não muda em nada a questão (MARX,2004, 

p.41 apud MATOS, 2010, p.271). 

 

Para Slater (2002), em muitos aspectos, o capítulo de Marx sobre o fetichismo da mercadoria, 

teve como objetivo mostrar que se olharmos para as mercadorias uma em relação às outras 

elas parecem ter valor, mas a verdadeira origem do valor delas está no trabalho humano. Essa 

abordagem, segundo o autor, traz para a mercadoria a sua qualidade de objeto cultural e não 

apenas econômico. 

Inserimos nesta discussão, que será mais aprofundada no próximo capítulo, as posições de 

Douglas & Isherwood (2006) e Debord (1997). Fazemos essa inserção, ainda que muito 

rápida, para demonstrar que esses paralelos serão base para nosso debate sobre o poder 

simbólico das marcas e seus nomes, a fim de evidenciar que eles têm origem no conceito de 

fetiche, pois para Douglas & Isherwood (2006) os economistas seguiam a pista errada quando 

olhavam para as propriedades físicas dos bens, no lugar de olhar para as relações sociais em 

que eles são usados. De outra parte, para Debord (1997), o valor de uso, que estava 

implicitamente compreendido no valor de troca, está agora explícito. Para ele “o valor de 

troca não pode formar-se senão como agente de valor de troca, mas a sua vitória pelas suas 

próprias armas, criou as condições da sua dominação autônoma” (1997,p.35). Enfim, com a 

paisagem urbana inaugurada por Paris, não é mais possível diferenciar precisamente realidade 

de ficção, uso de troca. A partir de Marx, Matos (2010) defende que um dos mecanismos do 

fenômeno do fetichismo da mercadoria “é a impossibilidade de o sujeito apreender a estrutura 

social da determinação do valor dos objetos em virtude de um regime de encantamento por 

sua visibilidade, “efetivamente, fetichismo produz aparência” (MATOS,2010,p.223).  
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Benjamim reflete sobre as questões ideológicas da fantasmagoria, associando a visão de 

Marx, Baudelaire e também a de Freud. Fantasmagorias dizem respeito à atividade racional e 

aos conteúdos inconscientes e que já se encontram em Baudelaire. Benjamim trata o mundo 

das coisas do século XIX como coisas sonhadas, fazendo referência à Freud, para quem o 

sonho revela o inconsciente através das associações. Aproximando ainda mais Marx de Freud, 

Benjamin coloca o fetichismo da mercadoria em um sentido erótico, pois ela não reconduz ao 

trabalho do produtor, mas se relaciona com o consumidor, suscitando suas fantasias. “O 

fetiche é, assim, um sex-appeal, sex-appeal do inorgânico” (BENJAMIN,1985, p.554). 

A marca e o nome do produto funcionam nessa aparência, nesse fetichismo. Podemos dizer 

que a marca e seu microdiscurso são representantes do fetichismo, eles participam do 

espetáculo da mercadoria. Essa questão também será debatida em capítulo especifico, 

contudo, antes disso, necessitamos aprofundar outros aspectos que compõem a gênese dos 

estudos sobre nosso objeto. 

 

2.4 A relação produção/consumo  

Para Frederico (2008), quem quer ser atual tem que voltar a Marx. Para o autor, Marx nos 

conduz ao mundo real:  

sem as fantasmagorias das imagens sem referente, do consumo de símbolos 

abstratos em que a publicidade perde sua ligação com a vida econômica e 

passa a girar em torno de si mesma. Falar em Marx é voltar ao mundo real, o 

mundo da produção, da circulação e do consumo (FREDERICO,2008,p.87).  

 

Seguindo a sugestão de Frederico vamos localizar a relação produção e consumo, de acordo 

com  Marx e introduzir mais questões acerca da cultura do consumo. 

Faz-se necessário marcar o pensamento de Berman (2008), pois esse autor procurou ler o 

modernismo sob a perspectiva marxista, sugerindo que suas características vêm da moderna 

vida econômica, sobretudo, da sua demanda de crescimento e progresso. O cenário descrito 

por Marx sobre a modernidade que florescia, é de uma cultura multilateral e propriedade 

comum da humanidade. A riqueza do pensamento de Berman (2008), como vimos, está na 

análise e nos paralelos feitos sobre autores como Marx, Benjamin, Freud e até mesmo 

Baudelaire. Mas, sobretudo, Berman faz outra leitura de Marx. Um Marx que não só critica, 

mas também admira o sistema que estava em construção. Assim, é possível perceber em Marx 
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um Marx que não dá ênfase só aos aspectos produtivos da nova sociedade que emerge. Para o 

Marx realçado por Berman, não há separação entre produção (a sociedade apropriando-se dos 

produtos da natureza) e o consumo (produtos convertendo-se em objetos de uso). Para ele, a 

produção está ligada ao consumo, pois o ato de produção é também o consumo dos meios de 

produção utilizados. 

A produção é, pois, imediatamente consumo. O consumo é, imediatamente, 

produção. Cada qual é imediatamente seu contrário. Mas, ao mesmo tempo, 

opera-se um movimento mediador entre ambos. A produção é mediadora do 

consumo, cujos materiais cria e sem os quais não teria objeto. Mas o 

consumo é também mediador da produção ao criar para os produtos o 

sujeito, para o qual são produtos. O produto recebe seu acabamento final no 

consumo (MARX,1991,p.8). 

 

Assim, segundo o Marx que adotamos, o consumo produz de maneira dupla a produção. 

Primeiro, o produto não se torna produto efetivo, a não ser no consumo. “Um vestido só é 

vestido quando vestido” (MARX,1991,p.8). A segunda maneira apontada por Marx é que o 

consumo cria a necessidade de uma nova produção. Portanto, o consumo reproduz a 

necessidade.  Para Marx, a produção engendra o consumo das seguintes maneiras: 

1) Fornece-lhe o material 

2) Determina o modo de consumo/cria um consumidor 

3) Gera no consumidor a necessidade dos produtos 

 

A relação entre produção e consumo aparece então como identidade imediata: produção é 

consumo. Consumo é produção. Aparecem como meio e como mediação do outro, uma 

dependência recíproca: 

Cada um ao realizar-se cria o outro. É o consumo que realiza plenamente o 

ato da produção ao dar ao produto seu caráter acabado de produto, ele não é 

somente o ato último pelo qual o produto se torna produto, mas também o 

ato pelo qual o produto se torna produtor(MARX,1991,p.9-10) 

 

Baccega (2011) se referencia nesse posicionamento de Marx acerca do consumo e reforça que 

consumo e produção são duas faces da mesma moeda:  produção é imediatamente consumo, 

consumo é imediatamente produção, cada qual é imediatamente seu contrário. Sem produção 

não há consumo, sem consumo não há produção. Como sinalizamos na introdução, esse é um 

ponto crucial no nosso estudo, pois a relação entre produção e consumo é importante para se 

entender o poder simbólico dos objetos que se realizam no campo do consumo, mais 

precisamente na passagem da produção para o consumo, no batismo da mercadoria. A partir 

dessa imbricada relação apontada por Marx e adotada por Baccega, veremos a seguir alguns 
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pontos atuais dessa relação e de sua transformação no tempo, e como essa transformação 

influencia a produção simbólica do microdiscurso da publicidade.  

2.5 Cultura como atividade produtora 

Antes de abordarmos as questões relativas à cultura do consumo, traço da modernidade 

engendrada por Paris e pelas Exposições Universais, devemos situar, ainda que brevemente, o 

que entendemos como cultura. Segundo Pinto (1979), cultura é produto da nossa capacidade 

de resposta à realidade. Essa resposta cresce de intensidade e qualidade e vai se acumulando 

com a hereditariedade social. “Na cultura estão desde técnicas, produto dos desafios do meio 

ambiente, até a arte” (PINTO,1979,p.122). Assim, segundo o autor, a ação do Homem produz 

duas ordens de resultados: a criação de objetos artificiais e de ideias, e nesta perspectiva, 

ambas são cultura: 

1) Produção do Homem por si mesmo, mediante ação exercida na natureza e que adquire 

progressivamente a capacidade ideativa 

2) Produção dos meios de sustentação de sua vida, os bens de consumo em constante 

desenvolvimento. 

Para Pinto, a cultura existe em cada momento histórico sob a forma de ideias gerais, de teorias 

sobre a realidade e de objetos fabricados de acordo com a técnica até então conhecida. “A 

cultura desde seus primórdios está associada aos instrumentos artificiais, fabricados para 

prolongar a ação dos instrumentos orgânicos” (PINTO,1979,p.123). Portanto, segundo o 

autor, o conceito de cultura é de que ela é indissociável do processo de produção, entendendo 

esse processo como produção de tudo que nos cerca, incluindo a produção de bens e a 

produção simbólica sobre eles: 

 

1) Bem de produção: a partir do conhecimento acumulado, concebemos novos 

instrumentos e novas técnicas de exploração do mundo e criamos ideias para as novas 

ações  

2) Bem de consumo: coisas e artefatos 

 

O conceito de cultura, tomado aqui resumidamente, diz respeito a valores de um modo de 

vida, em que o grupo realimenta-se como grupo através da solidariedade e da identidade em 

torno desses valores na vida cotidiana, sobretudo, através do que se produz material e 

simbolicamente. Basicamente um conceito antropológico em que o relativismo é ponto 
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pacífico, visto que contempla diferentes ambientes e formas culturais de produção. Dito isso 

podemos abordar o que seja a cultura do consumo em suas distintas perspectivas. Vejamos. 

 

2.6 A cultura do consumo 

 

Uma visão bastante difundida no senso comum entende o consumo como um fenômeno de 

caráter exclusivamente pessoal. Sobre isso, Ortiz assinala que “é ilusório imaginarmos a vida 

social como resultado de volições pessoais. Como se seu fundamento residisse no âmbito da 

escolha pessoal” (1994,p.135). A Modernidade, desde sua gênese, nos mostra que o consumo 

é uma ação individual e uma atividade vinculada à moral, à política, além de ser uma questão 

socioeconômica que pode até mesmo ser influenciada pela arquitetura e pelo urbanismo, 

como vimos no exemplo trazido por Benjamin sobre Paris. As teorias econômicas, desde 

Marx, mostram que o consumo e a produção material, de qualquer ordem, estão 

intrinsecamente ligados e, sendo assim, o consumo não pode ser tomado como um ato 

particular. Segundo Slater (2002), a frase de Babara Kruger  “Compro, logo existo” é forte 

tradução dessa relação e da amplitude do consumo. Portanto, descartando totalmente a 

perspectiva de perceber o consumo como um ato restrito a aspectos psicológicos. Vejamos o 

que se caracteriza como cultura do consumo, sobretudo, a partir da visão deste autor. 

Em meio às vertentes que se construíram em torno dos estudos sobre a cultura do consumo, 

que veremos de forma específica a seguir, Slater (2002)  nos traz uma visão ampliada desses 

aspectos. Para o autor, os objetos sempre foram culturalmente significativos e também 

historicamente usados pra reproduzir identidades. “A cultura do consumo é uma história de 

luta pelo cotidiano porque ela nos liga ao campo social da ética, da identidade e da natureza 

do eu” (SLATER,2002,p.14).  Todo consumo, segundo ele, é cultural porque sempre envolve 

significado e porque os significados envolvidos são compartilhados. Porque todas as formas 

de consumo são culturalmente específicas e é através de formas de consumo culturalmente 

específicas que produzimos e reproduzimos culturas e relações sociais. E mais, para Slater, o 

consumo nem é determinado por estruturas onipotentes (signos, grades de classificação 

social)  nem socialmente irrestrito, indeterminado. A reprodução social é transferida da 

cultura tradicional para o mercado de bens e trabalho, onde o modo de vida indica um modelo 

cultural constituído de signos, representações, mídia, sendo mutável como eles. A relação 

entre sujeito e objeto é na realidade, dialética e interpenetrante. “O sujeito faz o objeto e o 
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objeto faz o sujeito” (SLATER,2002,p.102). Essa função dialética traz elementos ainda mais 

fascinantes e que talvez expliquem o fascínio que as marcas exercem na atualidade. 

Para Slater (2002), o termo “cultura do consumo” é contraditório para grande parte do 

pensamento ocidental. A expressão parece falar de algo que destruiu o termo “cultura” que foi 

substituído pelo termo “consumo”. Para ele, a cultura do consumo define um sistema em que 

o consumo é dominado pelo consumo de mercadorias, em que a reprodução cultural é 

realizada ideologicamente pelo livre-arbítrio. Ela é dominante, tem alcance cotidiano e 

ideológico, extensão global e temporal, pois se estende desde o século XVIII. Como pudemos 

debater no capítulo anterior, a partir desse momento histórico, a cultura do consumo ligou o 

universo íntimo ao público. “A esfera pública da vida tornou-se um espetáculo passível do 

consumo” (SLATER,2002,p.13). Assim, a cultura como um todo se transformou em cultura 

do consumo. Por isso, é importante ressaltar que para Slater esse é um fenômeno moderno e 

não pós-moderno, porque a infraestrutura e as práticas dessa cultura têm origem na 

experiência moderna, vivenciada por um ser social livre e racional. Em resumo, a cultura do 

consumo, segundo Slater, tem as seguintes características, de acordo com as vertentes por ele 

observadas: 

1) A cultura do consumo é cultura de consumo:  

os valores dominantes de uma sociedade como valores que não só são organizados 

pelas práticas de consumo, mas derivadas delas. Uma sociedade transformada em 

mercadoria, hedonista, narcisista, na qual os valores derivados do reino do consumo, 

invadem outros domínios da ação social. 

2) A cultura de consumo é a cultura de uma sociedade de mercado: 

Sociedade do consumo é capitalista. O acesso ao consumo é estruturado em sua maior 

parte pela distribuição de recursos materiais e culturais. O operário e o consumidor 

nascem da mesma relação social.   

3) A cultura do consumo é, em princípio, universal e impessoal: 

A cultura do consumo não é só de massa. O marketing e a publicidade são anteriores à 

produção em massa, por causa da necessidade de personalizar o impessoal, de 

especificar culturalmente o geral e o abstrato. 

4) A cultura do consumo identifica a liberdade com a escolha para a vida privada: 

É marcada por esse sentido duplo da privacidade e suas relações com escolha e 

liberdade, que, dialeticamente, parece negar a solidariedade  e a ordem social. 

5) A cultura do consumo é ilimitada e insaciável: 
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Para muitos autores é precisamente neste domínio que surgem as contradições  

fundamentais da modernidade, e sua possível ligação com a pós-modernidade.  

6) A cultura do consumo é um meio privilegiado para negociar a identidade e o status 

numa sociedade pós-tradicional 

7) A cultura do consumo representa a importância crescente da cultura no moderno 

exercício do poder e tem afinidade com os signos, as imagens e a publicidade.        

 

A partir desse panorama geral, faz-se necessário distinguir com mais profundidade as 

correntes mais influentes do pensamento sobre a cultura do consumo, e é o que faremos a 

seguir. 

 

2.6.1 Cultura do consumo e ritual  

 

Teorias econômicas, sociológicas, antropológicas tentam explicar a razão que faz com que o 

consumo seja cada vez mais central e se expanda. Entre elas, a teoria sociocultural do 

consumo inclui os processos de comunicação dos bens simbólicos ligados a processos 

socioculturais em que se realizam o uso dos objetos. Os estudos sobre o consumo, nessa 

perspectiva, o percebem como algo ativo no cotidiano, que se realiza em público, estruturando 

valores que constroem a identidade. Vejamos os principais pontos dessa corrente, e na 

sequência seus principais expoentes: 

1) Consumo sempre envolve significado.  

2) Os significados envolvidos são compartilhados.  

3) Todas as formas de consumo são culturalmente especificas. 

4) É através de formas de consumo culturalmente especificas que produzimos e 

reproduzimos culturas, relações sociais, enfim, a sociedade.  

 

Para Slater, Durkheim defende a autoridade moral e cultural da sociedade e apresenta um dos 

temas fundamentais à cultura do consumo: “nas sociedades pré-modernas, a escassez 

econômica andava de mãos dadas com a regulamentação social para restringir o leque de 

necessidades e desejos humanos” (SLATER,2002,p.79). Essa análise de Durkheim, segundo 

Slater, traz um tema recorrente: se as necessidades não forem regulamentadas pela ordem 

moral, então nada pode satisfazê-las. Para Slater, por mais que se produza, sempre vai ter 

frustração, infelicidade e insatisfação, pois a produção ilimitada de bens está intimamente 

ligada à produção de necessidades4.  
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Para Douglas e Isherwood (2006), referência histórica sobre o tema, o consumo é a parte 

visível da cultura e comunica o estilo de vida das pessoas. Elas são portadoras de bens que, 

por sua vez, são portadores de significados compartilhados, ligando bens a contextos e 

relações sociais através de atividades rituais.  

 

O consumo é como um código, e através deste código são traduzidas muitas 

de nossas relações sociais. Ainda mais: este código, ao traduzir relações 

sociais, permite classificar coisas e pessoas, produtos e serviços, indivíduos e 

grupos. A comunicação de massa realiza a dimensão ampliada deste código, 

fazendo com que nos socializemos para o consumo de forma semelhante 

(DOUGLAS E ISHERWOOD,2006,p.16). 

 

Sob essa perspectiva, o significado dos bens reflete a própria ordem social. Esse significado é 

usado nas práticas cotidianas para construir e manter relações sociais, portanto, essa 

perspectiva é durkheimiana, pois a cultura do consumo se dá porque necessidades básicas 

foram materialmente asseguradas e o significado passa a dominar. E por que afirmamos que 

essa visão de Douglas é durkheimiana? Por ser integradora, porque remete ao conceito de 

coerção de Durkheim (1987), quando se refere ao consumo enquanto fluxo de informação que 

integra pessoas num “mundo social inteligível”. E ainda: que o consumo de bens é 

considerado uma atividade ritual, um ato individual e público ao mesmo tempo, portanto, 

“fato social”, outro conceito cunhado por Durkheim.  

A abordagem de Douglas liga os bens a contextos e relações sociais. Faz-se essa observação, 

para marcar que para esta perspectiva da cultura do consumo, o significado dos bens não são 

arbitrários, não são derivados de um sistema autônomo de signos. Ao contrário, são reflexo da 

ordem social da qual ele necessita. Esse significado é usado nas práticas cotidianas para 

manter as relações sociais. E mais: além de organizarem a prática social, por meio de rituais, o 

consumo a reproduz, visto que, ao consumir menos somos excluídos de eventos, pois os bens 

são usados tanto para incluir quanto para excluir. Assim, é imprescindível se manter 

atualizado sobre os bens para continuar sendo membro do grupo. Nesse sentido, segundo 

Douglas e Isherwood, consumir passa a significar um investimento no próprio pertencimento 

ao grupo. 

Canclini (1999) corrobora essa assertiva e cunha uma própria, tão significativa quanto: 

“consumir é participar de um cenário social de disputas por aquilo que a sociedade produz e 

pelos modos de usá-lo” (CANCLINI,1999,p.78). Assim, o autor situa o processo político-

institucional do consumo de circulação dos bens e examina distintos modelos que foram 
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utilizados para explicar o fenômeno. Entre eles, os modelos que o definem como lugar onde 

as classes e os grupos competem pela apropriação do produto, como lugar de diferenciação 

social e distinção simbólica entre os grupos, como sistema de integração e comunicação, 

como processo de objetivação de desejos em um processo ritual. Analisando a obra de 

Canclini, Sunkel (2002) descreve as três perspectivas principais dos seus conceitos, da 

seguinte maneira: 

1) Racionalidade econômica: vê o consumo dentro do ciclo de produção: como  lugar 

onde se completa o processo iniciado com a geração dos produtos, onde se realiza a 

expansão do capital e se reproduz a força de trabalho 

2) Racionalidade sociopolítica interativa: com a proliferação de objetos e marcas, das 

redes de comunicação e de acesso ao consumo percebemos que a distinção intervém 

nesse processo.  

3) Racionalidade dos aspectos simbólicos e estéticos: para Canclini, no consumo se 

constrói parte da racionalidade integrativa e comunicativa de uma sociedade. Além de 

serem úteis para a expansão do mercado e a reprodução do trabalho, e para nos 

distinguirmos, os bens servem também para nos comunicarmos, numa atividade ritual. 

Para Sunkel, Canclini aborda a complexidade do consumo em termos econômicos, 

sociológicos e antropológicos, que, sobretudo, visualiza uma tentativa de uma teoria 

sociocultural que não vê o consumo como consequência de uma ação individual, sob a 

indução publicitária. Ao fazer essa abordagem, Canclini destaca que a publicidade não pode 

ser culpada por todos os males do capitalismo, um argumento muito utilizado para referir-se 

ao consumo, recaindo sobre ela a parte mais visível da indústria cultural. O autor, nos faz 

perceber  o consumo como um fenômeno sociopolítico interativo muito mais amplo, que 

inclui a publicidade, no lugar de ser consequência dela.  

E assim, para Canclini, a aparência que construímos sobre a superfície de nosso corpo, nos 

identifica e distingue pois, “quando selecionamos os bens e nos apropriamos deles, definimos 

o que consideramos publicamente valioso, bem como o modo como nos integramos e nos 

distinguimos”(CANCLINI,1999,p.45). Portanto, o mercado além de ser um lugar de trocas de 

mercadorias é visto também como um território comunicação. E assim os objetos são meios 

de comunicação: 

Enquanto meio de comunicação, os bens são indicadores que assinalam 

relações e classificações sociais. Através dos significados públicos vínculos 

aos bens e de seus usos públicos, o consumo organiza a ordem social 

tornando visíveis as divisões,  categorias, classes. (SLATER,2002,p.147) 
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Essa abordagem traz para a mercadoria a sua qualidade de objeto cultural, comunicacional, 

não apenas econômico.  

 

O consumo é como um código, e através deste código são traduzidas muitas 

de nossas relações sociais. Ainda mais: este código, ao traduzir relações 

sociais, permite classificar coisas e pessoas, produtos e serviços, indivíduos e 

grupos. A comunicação de massa realiza a dimensão ampliada deste código, 

fazendo com que nos socializemos para o consumo de forma semelhante 

(DOUGLAS E ISHERWOOD, 2006,p.16).  

 

Como acrescentam os autores acima, as pessoas passam a se importar com o significado dos 

bens e não com seu uso funcional, ressaltando que necessidade básica é a condição necessária 

à participação cultural. Os autores dessa perspectiva sobre o significado dos objetos, 

sinalizam que os indivíduos usam os bens para tornar visível uma classificação de pessoas, os 

objetos comunicam enquanto marcam presença e assim o significado dos bens reflete a 

própria ordem social.  

Esta revisão das noções de consumo de Canclini, estabelece também uma concordância com 

Douglas e Isherwood (2006) ao revelar o duplo papel das mercadorias: como utilidade prática 

e com a função de dar sentido. Douglas e Isherwood consideram o consumo de qualquer tipo 

de mercadoria como uma prática cultural e que serve para construir um universo comum. 

Concordância expressada pela assertiva “consumo serve para pensar” 

(CANCLINI,1999,p.75). Percebe-se então como Durkheim, Douglas e Isherwood e Canclini 

estão alinhados e se sucedem.  

Vejamos um trecho destacado por Latour (2012) acerca da percepção de Durkheim sobre o 

tema: 

O emblema não é apenas um processo conveniente para esclarecer o 

sentimento da sociedade em relação a si própria, mas serve também para 

criar esse sentimento: é um de seus elementos constitutivos. Assim, os 

sistemas de emblemas necessários para que a sociedade se conscientize de si 

mesma, revelam-se igualmente necessários para garantir a perpetuidade da 

consciência. A unidade do grupo torna-se, pois, visível apenas no emblema 

coletivo que o objeto designado por esse nome. O clã é, em essência, uma 

reunião de indivíduos que trazem o mesmo nome e se congregam ao redor 

do mesmo signo. Elimina-se o nome e o signo que o materializa e o clã já 

não é mais representável.(DURKHEIM apud LATOUR, 2012, p.64) 

Enfim, nessa perspectiva, o consumo é um dos indicadores mais efetivos das práticas 

socioculturais e do imaginário de uma sociedade, os objetos comunicam, revelam a identidade 
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do sujeito, seu lugar na hierarquia social e sua identidade. Vejamos o que as outras 

perspectivas nos trazem. 

2.6.2 Cultura do consumo e signo 

Em oposição à visão durkheimiana de Douglas e Isherwood (2006) e Canclini (1999) e à 

visão antropológica de Rocha (1995), tem-se a perspectiva que vê o significado dos bens 

derivando de sua capacidade de atuar como indicadores de status social, em que símbolos 

mostram, por eles mesmos, a participação ou o desejo de participar de grupos. Os indicadores 

de status são os bens de consumo e o modo como eles são consumidos. Os objetos são vistos 

como “posicionais” ou “relacionais”. Seu valor reside em sua capacidade de indicar posição 

social.  

Para Slater (2002) esses estudos não se preocupavam com as práticas sociais. As estruturas 

são tratadas como sendo objetivas, existindo por elas mesmas. Sua forma estruturalista é 

determinista. O sistema de signos é igual para todas as pessoas e os códigos determinam tudo.  

O cotidiano é retirado de sua realidade e é transformado em signo e imagem. Nessa visão, 

grande parte da análise é feita em termos de códigos linguísticos. O sentido que atribuímos às 

coisas não está na palavra, ele é um dado prévio, posto pela estrutura da linguagem, que é 

exterior e anterior à fala dos indivíduos. Em sua análise, Slater recorre à semiótica, que deriva 

da linguística estrutural de Saussure, que por sua vez, vai derivar o estruturalismo e o pós-

estruturalismo. Para ele, a semiótica examina todos os elementos da cultura como se fossem 

elementos de uma linguagem. Os elementos de uma cultura são interpretados como textos, 

onde o significado é dado pelo sistema de significados, e não pelos objetos ou seu entorno. 

Um significado depende sempre de outro significado. 

O pós-estruturalismo radicaliza essa dominância da linguagem, destruindo o referente e 

declarando a “morte do social”. Baudrillard (1969) é a versão mais extrema desse 

determinismo, no qual, toda a realidade social é engolida pelo código e toda cultura é 

produzida sob a forma de mercadoria, sem oposição, muito menos tradição. Para o autor, os 

indivíduos foram reduzidos a objetos, unidades do sistema de produção e consumo. 

“Escolhemos uma identidade na vitrine do mundo social.” (BAUDRILLARD,1969,p.87). 

Para esse autor, os significados das mercadorias derivam inteiramente de sua posição 

relacional nos códigos sociais (de função, prestigio e estética) e esses códigos estruturam e 

constituem a realidade. De acordo com Baudrillard, os significados das mercadorias derivam 

inteiramente de sua posição relacional nos códigos sociais. O signo é autônomo em relação às 
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determinações sociais. Não tem referente, se auto-referencia. É relacional dentro dos códigos, 

sem externalidade com finalidades ou necessidades. Para Baudrillard, os códigos passam a 

dominar a produção e o consumo social, estruturando a realidade. Signos verbo visuais 

substituem as interações reais. O vínculo social é criado pela lógica do signo e ela domina a 

constituição da realidade. Para ele, a cultura do consumo é uma passividade, absorção simples 

de signos e significados, em que o sujeito está entediado e indiferente. O autor defende que a 

experiência mediada pelas marcas e pela mídia, substitui cada vez mais as interações reais. Os 

vínculos são criados pela lógica do signo e ela domina a constituição da realidade através das 

formas de produção e organização: o “modo de produção” é transformado em “código de 

produção”. O termo cunhado por Baudrillard para essa situação é simulação. Nesse mundo 

simulado, o signo flutua livre do referente e o domínio social não é mais conseguido através 

do produto, de sua raiz produtora e de suas tradições locais, mas sim do signo. Nossa 

identidade é construída por estes signos: 

1) O signo torna-se cada vez mais autônomo relativamente a determinações sociais. Não 

tem referente, apenas auto-referenciação: sua posição é relacional dentro dos códigos. 

2) Os códigos passam a dominar a produção e o consumo social. Estruturam a realidade 

no lugar de apenas refleti-la ou representá-la. 

3) Os signos não refletem mais o real, eles o produzem.  

Para Slater, com essa visão acerca da cultura do consumo, Baudrillard avança para o conceito 

de pós-modernidade que implode a realidade ou, em termos semióticos, dissocia o signo do 

referente, da conotação e da denotação. Para Slater, viver na pós-modernidade significa 

conhecer os códigos que a geram. O resultado dessa simulação, para o autor, é que o sujeito 

não é nem manipulado, nem rebelde, nem conformista, nem revolucionário, está entediado, 

indiferente e neutralizado. O destino do cidadão é a passividade total, o tédio, em que a 

simulação se dá sem fazer menor sentido, mas acontece e vira o real. A cultura do consumo 

para Baudrillard é uma passividade cada vez mais intensa, uma absorção ainda maior de 

signos e significados, na tentativa de expor a falta de significado suprema de todos esses 

signos. “O consumidor, habitando um presente perpétuo, enfrenta toda vida social como um 

campo de imagens simultâneas e sem profundidade, entre as quais deve escolher, mas sem 

referencia a nenhuma externalidade ou âncora (finalidades ou necessidades)” 

(BAUDRILLARD,2002,p.192), enfim, atributos da pós-modernidade. Somos liberados dos 

mitos, de obrigações morais e coletivas e das tradições. Toda a vida social assume as 

características do código, tudo é arbitrário.  
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Nessa visão, o consumo se reproduz à medida que passa a ter cada vez mais bens posicionais 

do que aqueles que satisfazem necessidades básicas. Assim, aumentar os padrões de vida 

intensifica a dinâmica do consumo. “Se só estamos consumindo signos de status, quando um 

número suficiente de nossos iguais tiver conseguido copiar o modo de vida da camada 

imediatamente superior, novos códigos serão necessários e assim se reproduz o consumo” 

(SLATER,2002,p.154). Para Baudrillard, os produtores intensificam e exploram essa 

dinâmica, diferenciando produtos por meio de características mínimas, cada vez menores e 

mais exploradas, “mas nem por isso menos obrigatórias que, no momento, têm valor de 

raridade social” (SLATER,2002,p.154). Essa procura de raridades passa a ser mais um código 

diferenciador. 

Podemos dizer que a percepção de Baudrillard, de que são as imagens e os signos e não a 

própria mercadoria ou as relações sociais que conferem conteúdo simbólico aos objetos, está 

no outro lado da linha do entendimento do significado das coisas, em relação à linha 

durkheimiana vista no tópico anterior. Para Baudrillard, os significados das mercadorias 

derivam inteiramente de sua posição relacional nos códigos sociais. O signo é autônomo em 

relação às determinações sociais.. Ela domina a constituição da realidade. Esquece-se 

totalmente o valor da necessidade. O vínculo social é criado pelo valor de troca. A mercadoria 

é liberada como signo, seu valor não deriva mais do uso, é seu valor de signo que a define.  

Segundo Frederico (2008), Baudrillard assina o atestado de óbito da sociedade baseada no 

trabalho e na linguagem, as atividades mediadoras da cultura. O autor ressalta que Baudrillard 

queria atacar o marxismo e o estruturalismo, pois ao mesmo tempo tira de cena o valor e o 

referente: um relativo ao trabalho e o outro relativo à linguagem. Para Frederico, a realidade 

foi abolida e substituída por uma nova realidade, fornecida pelos meios de comunicação e 

pela publicidade. O consumo não é mais de objetos. Os objetos não são consumidos pelo seu 

valor de uso, por sua utilidade básica, mas como sistema de signos.  

Para Matos (2010) a sociedade descrita por Baudrillard é fundada no valor de troca e na 

lógica do mercado, a produção de mercadorias se dirige antes ao valor de troca que ao valor 

de uso, a mercadoria só é reconhecida e utilizada por via indireta, segundo aproximações 

linguísticas: fetiche, fantasmagoria, caráter místico. Para a autora, “o mundo desencantado é 

semelhante ao fetiche do primitivo, as mercadorias parecem dotadas de valor intrínseco e vida 

própria, são sombras que perderam seus próprios corpos” (MATOS,2010,p.20). 
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Retomemos Benjamin, quando reconhece em Baudelaire o sentimento de que a essência se 

retirou do mundo, e dela só restou sua aparência ou maquiagem. Para ele, o dândi é o nobre 

falido, um vagabundo, um boêmio, que celebra aparências, beleza e sensações. O elogio da 

aparência é levado a termo por Baudelaire, quando desloca a tradição e aponta o moderno, 

separando essência de aparência (MATOS, 2010).  

Podemos perceber essa aparência no microdiscurso da publicidade colocado nas marcas. 

Como exemplo desse espetáculo, examinemos o produto nomeado H²OOH. H²O não pode ser 

usado como nome de marca por ser a fórmula do genérico da água. O nome do genérico não 

pode ser registrado. Não posso dar a um leite o nome de leite. Para espetacularizar que seu 

nome não é H²O, no comercial da marca, cantarola-se o oooh  para disfarçar, mas no final das 

contas todos acabam chamando H²O, aquilo que na verdade não é água, é a maquiagem de 

uma realidade. Para Debord “o espetáculo é a afirmação da aparência” (1997,p.16). O autor, 

parece descrever o que esse tipo de microdiscurso faz sobre as mercadorias, pois os nomes 

feitos para maquiar a realidade, se inserem nessa descrição. Vejamos outro exemplo. A 

empresa Ucar maquia com seu nome atual o que foi um dia a Union Carbide, empresa 

envolvida em acidentes radioativos graves. Essa fórmula exacerba a aparência para maquiar a 

essência, mais um exemplo do que podemos chamar de marca dândi.  

Podemos dizer que a marca faz a mediação apontada por Debord, pois para ele, o espetáculo 

não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediada por imagens. 

“Tudo o que era vivido diretamente se esvai na fumaça da representação” (DEBORD,1997, 

p.13). A marca, portanto, é mediação, é representação, está no lugar onde o objeto não está e o 

nome está com ela, exercendo seu papel espetacular. 

Para Baudrillard, os significados das mercadorias derivam inteiramente de sua posição 

relacional nos códigos sociais. Se auto-referencia, sem manter nenhuma externalidade com 

finalidades ou necessidades. Vimos que para o autor, os códigos passam a dominar a 

produção e o consumo social, estruturando a realidade. Signos, mídia e imagens substituem as 

interações reais. O vínculo social é criado pela lógica do signo e ela domina a constituição da 

realidade. “O signo consumível não se refere a uma sequência histórica real, e sim a uma 

sacola cheia de estilos ou imagens equivalentes e contemporâneos que significam e competem 

entre si”(BAUDRILLARD,1969,p.191).  É o que se pode perceber, por exemplo, na criação 

do nome de roupas Massimo Dutti, marca espanhola do Grupo Inditex (Figura 2).  
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Figura 2 - Marca de roupas Massimo Dutti 

 

Parece ser um nome patronímico, do dono da marca. Na verdade, é um nome feito justamente 

para dar esta impressão, evocando uma identidade italiana, culturalmente ligada à elegância, 

visando justamente alcançar esse posicionamento. A tradição, nesse caso, é usada como 

simulação de um nome patronímico intencionalmente comercializado, pois como salienta 

Harvey, “a busca de raízes termina sendo produzida e vendida como imagem” (2011, p.21). 

Mas no final das contas, sem nenhum vínculo com o real.  

 

Segundo Matos “valendo-se de manobras mais ou menos fraudulentas, a mercadoria é o 

agente que seduz o consumidor” (2010,p.222). O nome da marca Massimo Dutti  é exemplo 

clássico desta estratégia “fraudulenta” do simulacro 

 

No Brasil, a marca Luigi Bertolli (Figura 3) presente nos principais shoppings dos Brasil é 

uma exemplo dessa produção de discurso. 

 

 

 

Figura 3 - Loja Luigi Bertolli 

 

 Matos resume bem o significado dessa produção: 

Na diferenciação entre mercadoria material e mercadoria visual, desrealiza-se seu 

sentido como suporte de um valor de uso e um valor de troca, mesclando-se no 

valor, real e imaginário, em um mundo de aparências e aparições: mobilizando 
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desejos e produzindo falsa consciência, mesclando trabalho concreto e trabalho 

abstrato, as mercadorias modelando desejos alienados. (MATOS,2010, p.218). 

 

Segundo Harvey (2011), por simulacro, entende-se um estado de réplica tão próxima da 

perfeição que a diferença entre o original e a cópia é quase impossível de ser percebida. Toda 

essa indústria se especializa na aceleração do tempo de giro por meio da produção e venda de 

imagens. Podemos perceber o que aponta Harvey também na simulação das marcas, 

sobretudo através de seus nomes.  A simulação de marcas ilegais através do nome, também 

busca na aparência simulada deles, criar vantagens comerciais. (Figuras 4,5,6,7) . Live’s 

(Levis), Adidos (Adidas), Nokla (Nokia), LGG (LEE) trazem o aspecto de simulacro em 

torno dos nomes de marcas.  

 

 

                                             

Figura 4: Produto Levis/Lives falsificado                  Figura 5 - Produto Adidas/Adidos falsificado  

 

                                      

Figura 6 - Produto Nokia/Nokla falsificado                  Figura 7- Produto LEE/LGG falsificado                                                  

 

Nessa perspectiva, que tem em Baudrillard seu maior expoente, entendemos as múltiplas 

combinações que as marcas podem apresentar, percebendo como cada um delas se encaixa em 

um sistema de objetos, impostos pela publicidade. Produtos e serviços se prendem uns aos 

outros, falando uns com os outros. Essa perspectiva, sob nosso ponto de vista, ainda que 

muito criticada por seu radicalismo, sobretudo, por não perceber os aspectos receptivos dos 

códigos quando nas relações que eles engendram, encontra eco em alguns autores e é o que 

veremos no capítulo que aborda os aspectos relativos à marca. Por hora, sigamos discutindo 

outro importante ponto de vista acerca da cultura do consumo, justamente o que valoriza os 

aspectos receptivos dos códigos. 
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2.6.3 Cultura do consumo e ressignificação 

A vertente que discutiremos agora parece se opor às duas perspectivas já vistas a partir de 

uma composição das duas. Slater nos traz uma visão ampliada que contempla o 

entrelaçamento das duas perspectivas anteriores. Esse autor, diverge das duas correntes 

apresentadas com os seguintes argumentos:  

1) Os significados das coisas continuam socialmente estruturados e todas as 

decodificações são feitas mantendo algum tipo de relação com o signo.  

2) Os atos de interpretação e consumo são socialmente estruturados.  

Para ele, o consumo nem é determinado por estruturas onipotentes (signos, grades de 

classificação social) ou socialmente irrestrito, indeterminado, aberto, com espaço livre de 

autodeterminação. A relação entre sujeito e objeto é dialética e interpenetrante. O sujeito faz o 

objeto e o objeto faz o sujeito.  E vai mais além: o consumo é um campo de contestação 

social, onde todos os objetos de consumo são significativos, porque transmitem mensagens. E 

isso inclui os processos de produção. Nesta perspectiva sobre a cultura do consumo, há lutas 

políticas em torno do significado, novas interpretações acontecem e têm importância e 

influência públicas: 

O consumo é uma prática cotidiana em que os agentes sociais usam 

habilmente os recursos culturais (linguagens, coisas, imagens) para atender 

as suas necessidades, envolve necessariamente reinterpretações, 

modificações, transgressões e pode ser usado para questionar culturalmente 

ou reproduzir culturalmente a ordem social (SLATER,2002,p.146). 

 

A modernidade nos mostrou que a contestação social e a dicotomia são intrínsecas à sua 

condição. Para essa vertente, a modernidade articula questões relativas ao modo de viver e as 

formas de organização da sociedade: a estrutura material e simbólica de onde vivemos e o 

modo de viver nela. O objeto de consumo mais simples é significativo, ele é passível de 

contestação, pois para os teóricos dos Estudos Culturais, o consumo é uma prática cotidiana, e 

nela usamos os recursos culturais que dispomos. Para Slater( 2002), essa perspectiva se  

envolve com o questionamento e não com a reprodução da ordem social. Assim sendo, no 

lugar de ser “entediado e indiferente”, o sujeito é ao mesmo tempo racional e irracional, 

soberano e manipulado, indeterminado e determinado, inconformado e conformista, ele é 

dicotômico. Essa perspectiva acentua tanto o peso dos signos quanto das relações, sobretudo 

de como esses signos e essas relações podem também responder a relações e signos 

transmitidos. Para Slater (2002) os objetos sempre foram culturalmente significativos e 
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também historicamente são usados pra reproduzir identidades. O consumo é e sempre foi 

profundamente social. “A cultura do consumo é uma história de luta pelo cotidiano porque ela 

nos liga ao campo social da ética, da identidade e da natureza do eu” (SLATER,2002,p.14). 

Assim, ser ativo no consumo, ao contrário de ser marionete ou ser apático, o consumidor faz 

parte de um processo de construção social do significado. Essas observações feitas por Slater 

têm sua origem na abordagem de Hall (2003) acerca dos campos de contestação e aponta para 

três grandes campos de contestação social, vejamos: 

1) Mobilização de recursos sociais: organização produtiva, capacidade tecnológica, 

relações de trabalho, propriedade e distribuição 

2) Todos os objetos de consumo são significativos e “Ao consumir reproduzimos 

(sustentamos, desenvolvemos, defendemos, contestamos, imaginamos, rejeitamos) 

modos de vida específicos, culturalmente significativos” (SLATER, 2002, p.14).   

3) O consumo tem se tornando um meio cada vez mais crucial de exercermos nossa 

cidadania. 

Para Hall, “a operação de códigos naturalizados revela não a transparência e “naturalidade” da 

linguagem, mas a profundidade, o caráter habitual e a quase universalidade dos códigos em 

uso. Eles produzem reconhecimentos aparentemente naturais” (HALL,2003,p.7). Segundo o 

autor, isso produz o efeito ideológico de encobrir as práticas de codificação. A linguística vê a 

denotação quase que como um signo natural, transcrição literal da realidade, um “signo 

natural”. Já a conotação são os sentidos menos fixos, mais mutáveis. Hall não utiliza a 

distinção entre denotação e conotação dessa forma. Para ele, muito poucas vezes os signos 

organizados em um discurso significarão somente seus sentidos literais, dado o peso que as 

relações sociais têm. 

Para Hall, é no nível conotativo do signo que as ideologias alteram e transformam sua 

significação. Isto não quer dizer que a denotação ou o sentido literal esteja fora da ideologia. 

Ele está fortemente fixado, tanto que se tornou natural. 

Certos códigos podem, claro, ser tão amplamente distribuídos em uma 

cultura ou comunidade de linguagem específica, e serem aprendidos tão 

cedo, que aparentam não terem sido construídos, o efeito de uma articulação 

entre signo e referente, mas serem dados “naturalmente” (HALL,2003, p.7) 
 

O signo arbitrário, visual ou verbal, como conceito de um referente é resultado de uma 

convenção, não da natureza. O convencionalismo dos discursos requer a intervenção e o apoio 

dos códigos.  
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Podemos perceber que as marcas absolutas (Chetochine,1999), ou seja, marcas com 

notoriedade, presença constante de sua comunicação no espaço midiático aparentam essa 

característica, de signo “natural”, mundializado e familiar. Estão aí e vão estar aí depois de 

nós, nem parece que foram criadas e “isso produz o efeito ideológico de encobrir as práticas 

de codificação presentes” (HALL,2003,p.7). Podemos dizer que as marcas absolutas são 

denotação pura. Por isso, o fenômeno da subversão de sentido feita em camisas e usadas como 

meio de comunicação as faz aparecer e saltar da marca, revelando o mito e as 

desnaturalizando. 

A subversão de sentido opera com os mesmos elementos da magia e do fetiche. Parece fazer 

um tipo de operação totêmica, às avessas, como se retornasse a marca de novo para o lado da 

produção. Sob a forma de signo, agora ressignificado, expõe “a dor da extração e da 

manufatura”. Assim, pela subversão, retoma o aspecto pagão das marcas (Figuras 8 e 9). 

Quando lemos Evil e não Levis ou quando lemos Starfucks e não Starbucks, muda-se o 

sentido estabelecido e absoluto, e um tipo de denúncia é feita. Ou quando lemos Disney War e 

não Disney World, DASPU como DASLU, é o momento em que o novo sentido, que salta da 

imagem da marca, reivindica seu lugar comunicativo, revela e contesta o aspecto de mito da 

marca, e que fez o nome refém de camadas e camadas de identidade e personalidade 

colocadas pela publicidade.  

 

  

Figura 8 - Camisa com marca Levis/Evil parodiada 

 

 

Figura 9 - Camisa com marca Starbucks/Starfucks parodiada 

 

http://www.tshirtbordello.com/images/evil-levi-shirt-lg-3.jpg
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O que parecia “escondido” dentro da imagem, ao ser subvertido, reivindica um lugar. O 

significante externaliza essa subversão e sob ações de significação, operadas pela conotação, 

se dá a subversão de sentido. Temos que reconhecer tanto o significado da referência (marca), 

quanto o significado da subversão (conotação). Por exemplo, reconhecemos a marca e nome 

Puma (tênis e animal). Mas se não reconhecemos o significado da subversão do significante 

Tuna (atum  em espanhol), se não o decodificamos como um peixe, a subversão sobre a marca 

Puma, não faz sentido (Figura 10).  

  

Figura 10: Camisa com marca Puma/Tuna parodiada 

 

Para Lotman (1996) os sistemas semióticos verbais, orais, impressos, manuscritos, sonoros, 

vocais e cênicos participam da semiosfera. Dentro dessa semiosfera, os textos devem ser 

vistos como estruturas contraditórias e ambíguas e não como estruturas objetivas e coerentes, 

pois ninguém pode determinar o significado que nunca é fixo, pois os significados são sempre 

adiados, dependentes de outro significado. 

Nenhum sistema de signo tem sua significação acabada, conferindo à cultura 

dinamismo, assegurando a ação do signo ad infinitum, construindo novas 

informações que serão trazidas, ou modelizadas, em linguagens, textos, 

códigos, em processo contínuo (NUNES,2011,p.19). 

 

Os signos misturam-se criando sintaxes (relações entre os signos), semânticas (relação entre 

os signos com o que ele significa) e pragmáticas (relações dos signos com seu usuário 

(Nunes,2011). 

Essa sintaxe está presente nas marcas subvertidas, “os desvios só são dotados de significado 

se relacionados às rotas de que foram extraviados” (APPADURAI,2010,p.45). Ou seja, requer 

sempre o original como referência. A subversão de sentido se dá com o reconhecimento da 

marca absoluta como referência, pelo seu nome “desviado”, mesmo quando se justapõem 

referências como na figura 11: 
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Figura 11: camisa com marca Coca-Cola parodiada 

 

Interessante perceber, que a subversão de sentido se dá no interior da marca, em seu padrão 

estabelecido. O signo associado ao produto é subvertido nos elementos discursivos que o 

constituem, na palavra, em seu significante e significado.   

Demonstramos como as marcas absolutas são objeto de contestação e ressignificação, e como 

a subversão de sentido dessas marcas exemplifica essa vertente de pensamento. As pessoas 

usam os significados das coisas, subvertendo-os por meio de estilos, modificando seus 

significados e, então, criando novos sentidos. As coisas são um campo de batalha do 

significado, em que ele é contestado, apropriado de acordo com a prática social de quem o 

utiliza, invertendo seu novo sentido. 

Nosso objetivo neste tópico foi deslocar o nome de dentro da marca. Por isso, extraímos o 

nome do pretenso caráter exclusivo de imagem da marca e destacamos o discurso que há 

dentro dela, possibilitado com o recurso da paródia, que traz em si a ironia, revelando um 

novo significado. Passemos agora a perceber o poder simbólico dos nomes de marcas em mais 

uma vertente. 

2.6.4 Cultura do consumo e distinção 

 

O termo-chave para o processo social envolvido na cultura do consumo dessa perspectiva é 

distinção, sobretudo a partir dos conceito abordado por Bourdieu (2009). A distinção não 

implica só a diferença, mas também a hierarquia. Nesse conceito, o consumo é um meio 

privilegiado para negociar a identidade e o status numa sociedade pós-tradicional. E, claro, as 

marcas participam dessa distinção. 

Para Slater (2002), a importância da obra de Bourdieu está em não deixar que a cultura do 

consumo se desintegre em sistemas de símbolos e nem em reduzi-la a uma ordem social 

preexistente. A perspectiva de Bourdieu, segundo Slater, é de que o gosto classifica quem o 

classifica. Assim, segundo o autor, o significado dos bens advém do seu papel como indicador 
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de status social, que mostra a participação ou a aspiração de participar de grupos. Os bens de 

consumo e o modo como eles são consumidos, são indicadores de status. Seu valor está na 

capacidade de indicar posição social. O consumo serve, então, como referência para 

identidades que são flexíveis, já que a identidade passou a ser móvel. Ela não é mais dada pela 

família, pelo território ou pela tradição, segundo essa perspectiva. 

Quando diz que os gostos classificam o classificador, Bourdieu quer ressaltar que o gosto não 

é uma arbitrariedade cultural, não tem valor intrínseco, mas está baseado no processo social. 

O consumo é, para Rocha (2005), o sistema que classifica bens e identidades, coisas e 

pessoas, diferenças e semelhanças na vida social contemporânea, que os produtos falam entre 

si, falam conosco e falam sobre nós.  

Como já vimos, para Slater, a cultura do consumo tem notória afinidade com os signos, as 

imagens e a publicidade. Para o autor, a cultura do consumo é, de certo modo, mais cultural 

em seu consumo do que outras sociedades, “porque a propaganda e o marketing acrescentam 

significados externos a objetos funcionais” (SLATER,2002,p.135). Não que a mercadoria 

tenha se tornado mais importante para indicar status e sim a estrutura do status e do 

significado ficaram mais instáveis, flexíveis e negociáveis. A cultura do consumo é um meio 

privilegiado para negociar a identidade e o status numa sociedade pós-tradicional pois “não é 

só a posição da pessoa deixou de ser fixa na ordem do status, como a própria ordem é instável 

e cambiante e representada por produtos e imagens igualmente cambiantes” 

(SLATER,2002,p.37). Os bens significam posição social de forma cada vez mais complexa, 

criativa e por mais meios. As aparências, os espaços onde vivemos e nossa maneira de ser e 

de estar nos identificam.  

Para Chevalier e Mazzalovo (2007), o princípio da escolha é um ato inseparável do modo pelo 

qual nos relacionamos com o ato de consumo. “A marca existe somente porque se diferencia 

de seus concorrentes mais próximos. Essa é uma das bases de sua identidade”(CHEVALIER, 

e MAZZALOVO,2007,p.26). Para o autor, a diferenciação é a razão de existência de toda 

marca, contribui para que o contrato permaneça implícito, garantido o valor agregado. A 

mercadoria vem assim como símbolo de distinção. 

Segundo Bourdieu (2009), o mito, a língua, a arte, a ciência são instrumentos de construção 

do mundo dos objetos, como formas simbólicas. Para ele, “os símbolos são instrumentos por 

excelência da integração social: enquanto instrumentos de conhecimento e de comunicação, 
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eles tornam possível o consenso acerca do sentido do mundo social que contribui 

fundamentalmente para a reprodução da ordem social” (BOURDIEU,2009,p.10) 

O conceito central de Bourdieu é o habitus. O habitus é uma grade classificatória 

durkheimiana com a qual o homem mapeia cognitivamente o mundo social. O habitus é 

inconsciente e se descreve da seguinte forma: 

1) O habitus é incorporado, aprendido e representado no nível do corpo, para trazer a 

percepção de como as coisas são. 

2) O habitus é objetivo e subjetivo.  

3) O habitus incorpora experiências individuais e coletivas. 

O consumo da classe operária, por exemplo, não é determinado pela “escolha do necessário” 

com uma ideia tipicamente burguesa, mas com o habitus do necessário. Segundo o autor, 

investimos no capital simbólico também na luta pela produção da nomeação como imposição 

oficial, explícita e pública, para uma visão legítima do mundo. Para impor nossa visão nas 

divisões sociais, nos situamos pela nomeação. Um nome oficial, por exemplo, é um ato de 

imposição simbólica que traz a força do coletivo e do consenso. O nome da profissão, o titulo 

funciona enquanto marca distintiva (emblema ou estigma) que recebe seu valor da posição 

que ocupa num sistema de títulos organizados hierarquicamente e que contribui por este modo 

para a determinação das posições.  O titulo acadêmico tem um valor que funciona como um 

grande nome conferindo ganho simbólico. A legitimidade também é dada por siglas como 

CGT, ESPM, etc.  

Para o Bourdieu, o signo é um microcosmo da luta simbólica. Essa assertiva vai ao encontro 

do nosso objeto, pois vemos os nomes das marcas como marcação de uma micro-distinção. 

Percebemos na marca e no seu microdiscurso também um microcosmo em que se trava essa 

uma luta de poder, o poder simbólico que Bourdieu identifica através da nomeação pode ser 

ampliado para o miniuniverso dos nomes de marcas. 

Segundo Felinto (2010), o iPhone é um fato tecnológico e material com um “estranho 

fetichismo do objeto de consumo, uma ênfase na interface íntima entre o corpo vivo e a 

tecnologia”(IMPERIALE apud FELINTO,2010,p.45).  Para esse autor, a Apple capitalizou o 

clichê Think Different por causa de sua associação com inovação. Jornalistas, estudiosos em 

tecnologia e bloggers apelidam o iPhone de “Jesus phone”, tal o grau de culto dado a ele por 

muitos seguidores. 
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Para Felinto, ao comprar um  iPhone o sujeito não está apenas adquirindo um aparato 

tecnológico, como também vivenciando certo estilo de vida(digital) e  se inscrevendo  num 

“imaginário tecnológico que enfatiza as ideias de inovação, elegância e distinção econômica”. 

(FELINTO,2010,p.42). Para o autor, o slogan Think Different traduz com concisão um 

importante aspecto do imaginário da cibercultura, porque nele encontramos um “perfeito 

casamento entre a materialidade do fato tecnológico(interface sensorial) e as múltiplas 

camadas discursivas que o sobredeterminam, destacando os valores típicos  da cibercultura -

conectividade e velocidade”(FELINTO, 2010,p.42).  

Se o slogan da publicidade dos produtos da Apple é um dado adequado para investigação da 

tecnocultura contemporânea, a análise dos nomes de seus produtos como um dos dêiticos da 

marca Apple, também pode acrescentar elementos a uma investigação. A análise do nome 

iPhone pode trazer, com ainda mais concisão que o slogan, aspectos do seu imaginário e nos 

leva a perceber que valores como liberdade, criatividade e flexibilidade da publicidade da 

marca Apple, se contradizem quando seus usuários se deparam com restrições na sua 

utilização, requerendo um sistema operacional exclusivo que torna difícil aos usuários 

usufruir de arquivos de outro sistema operacional. Vejamos: seu sistema operacional  

intransferível nos remete a palavras como único, meu, eu. Pode-se perceber pelo nome o 

fetichismo da marca, que acentua seus traços simbólicos, semióticos e ideológicos, reforçando 

as restrições de sua utilização livre. Os produtos Apple iniciam com a letra i, eu em inglês, 

remetendo ao sujeito, ao pessoal, ao íntimo, ao único: euPhone. O nome vem com a aparência 

da palavra em minúsculo. Em inglês I(Eu) vem sempre em maiúsculo, em qualquer lugar da 

frase, e na marca parece ser uma referência a algo que subjuga o sujeito, ao tempo em que 

reforça a forma em letra minúscula, que se tornou a linguagem da informática. 

A publicidade dos produtos Apple, segundo Felinto, apresenta uma condensação de discursos, 

imaginários e valores organizados e constroem e refletem as relações de poder e produção nos 

processos de construção do conhecimento e das subjetividades, e operam em uma relação de 

sinergia dentro dos processos de consumo e comércio” (FELINTO,2010,p.26). São monemas 

e fonemas com elementos da tecnocultura, ou como denomina Baudrillard, “tecnemas que se 

encontram em evolução contínua” (1969,p.8). iPhone, iPod e iPad  são exemplos disso.  

A coerência na família de nomes pode trazer novos aspectos em torno do seu imaginário.  

iPhone, iPod e iPad  tem como destaque, palavras pequenas, iniciadas com “i”, portanto, 

exemplos de uma sinergia. Através de prefixos uma marca cria um padrão e se distingue. 
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Nescafé, Neston, Nestea, Nescau da Nestlé. O Danup, Danoninho, Danette da Danone 

também são exemplos dessa padronização. Nescafé é somente o café da Nestlé. Já Nespresso 

se estabelece como a forma mais distinta que a Nestlé vê e faz viver o mundo do café. Vemos 

então que o nome da marca e de produtos, atuam na marcação do microcosmo da luta 

simbólica apontada por Bourdieu, na micro-distinção do discurso. 

A marca segue, então, utilizando elementos como a familiaridade e a distinção intrínsecas à 

sua condição, ainda que não precise mais utilizar nomes de famílias para alcançar isso. 

Segundo Adorno, a designações se tornam impenetráveis, adquirem uma contundência, uma 

força de adesão e repulsão “Elas voltam a operar como uma espécie manipulações, seja para 

compor o nome da diva do estúdio com base na experiência estatística, seja para lançar o 

anátema sobre o governo voltado para o bem estar social recorrendo a nomes tabus como 

“burocratas” e “intelectuais” (ADORNO,1985,p.154). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

3. Comunicação e consumo  

 

                                                                             Tudo que não invento é falso (BARROS,2010,p.345). 

  

3.1 Indústria cultural 

 

A Escola de Frankfurt tinha como objetivo esclarecer as novas realidades surgidas com o 

desenvolvimento do capitalismo, e fazia uma crítica clara ao Funcionalismo, vigente á época, 

esta escola  “se opôs a pratica de pesquisa orientada para servir os interesses do poder estatal”. 

(RÜDIGER,2008,p.145), Todos os componentes dessa escola teóricaeram pensadores 

independentes, com interesses que se estendiam por diversos campos. Eles se agruparam para 

elaborar uma ampla teoria crítica da sociedade, capaz de esclarecer as novas realidades 

surgidas no século XX. É fácil compreender porque não aceitava o principio de que os 

fenômenos da comunicação constituem objeto de ciência especializada. Para eles, a 

comunicação só adquire sentido em relação ao todo social , ela é uma mediação e, por isso, 

precisa ser estudada à luz do processo histórico da sociedade. A Teoria Crítica, como é 

chamada, trouxe conceitos marcantes para a teoria da comunicação. Devemos a Adorno e 

Horkheimer (1985) a criação de um conceito que se tornou central para a análise do discurso 

midiático: a indústria cultural. 

Para Adorno e Horkheimer (1985) a indústria cultural coloca na mídia produtos que são 

consumidos pela massa, e assim mantem o trabalho e o lazer controlados. A massa é 

mobilizada para tarefas necessárias à manutenção desse sistema social e econômico, através 

do consumo massificado, bem articulado por ações conjuntas e sincrônicas da indústria 

cultural. A Teoria Crítica traduz, através desse conceito, a ideia de que, com a modernidade, 

não apenas somos livres e distintos para construir uma sociedade capaz de permitir a todos 

uma existência justa, como também somos predestinados para a realização individual em 

busca do que se convencionou chamar de “qualidade de vida”. Com a indústria cultural, a 

modernidade põe em ação um projeto coletivo cujo objetivo é libertar a sociedade para a 

autodeterminação ou uma autodeterminação controlada. 

 

Segundo a Teoria Crítica, a massa em sistema de economia e mídia concentradas, com seu 

aparatos ideológicos é travestida como entretenimento. Nela, os clichês advêm das 

necessidades dos consumidores e, segundo a teoria, eles são aceitos sem oposição. A técnica 

da indústria cultural é a produção em série, sacrificando a obra, a distinção da obra e a 
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transformando em objeto mítico. Na visão de Adorno e Horkheimer, a técnica suplanta a obra, 

os efeitos são mais reconhecidos que o conteúdo, enfim, um projeto portador de contradições 

internas e que estão na base de muitos conflitos atuais. 

Para a Escola de Frankfurt, o modo de produção da mercadoria e do produto cultural, cria os 

mecanismos sociais para sua reprodução, tornaram-se assim funcionais. Para o consumidor 

não há mais necessidade que já não tenha sido identificada, ao mesmo tempo em que novas 

necessidades aparecem. Essas recém-necessidades logo se tornam imprescindíveis. 

Fixa positivamente como sua antítese a vanguarda, como necessidade 

permanente de efeitos novos, que na verdade pertence ao velho esquema. A 

máquina gira em torno do seu próprio eixo, determinando o consumo com 

ritmo e dinamismo, com novidade e surpresa, só o ritmo universal da 

produção e reprodução mecânica garante que nada mude (ADORNO E 

HORKHEIMER,1985,p.187) 

 

Segundo os autores, o lema da indústria cultural é que nunca se chegue ao que se deseja e 

tudo gire em torno do que ainda não aconteceu, pois essa indústria incita o que está sempre 

por vir. Não se coloca limite algum ao progresso cultural, comportamento intrínseco ao 

princípio burguês e iluminista que rege essa indústria. “A indústria cultural continuamente 

priva seus consumidores do que continuamente lhe promete. Ao desejo suscitado por todos os 

nomes e imagens esplêndidos serve-se em suma apenas a opaca rotina da qual se queria 

escapar”(ADORNO E HORKHEIMER, 1985,p.187).  

 

A indústria cultural “educa” para seus fins e todo o processo de individualização se cumpre, 

na verdade, em prejuízo da individualidade. Ela vê o homem como um ser genérico, o que 

mais tarde Morin denomina de homem-médio o “Anthropos Universal” Morin (1997), em que 

princípios generalistas da publicidade é que vingam pois “o gosto dominante tira o seu ideal 

da publicidade” (ADORNO E HORKHEIMER,1985,p.203). Segundo os autores, os produtos 

da indústria cultural são consumidos quase que em estado de distração, daí a força do 

entretenimento e da publicidade nessa indústria. Como se opera essa força através da 

publicidade é que o veremos a seguir. 

 

3.2 O papel da publicidade e das marcas na indústria cultural 

 

Para os autores, a publicidade é um aparelho de obstrução, pois o que não tenha o seu crivo é 

econômica e socialmente suspeito. Técnica e economicamente, propaganda e indústria 
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cultural se encontram fundidas usando o imperativo da eficiência e da técnica que se tornam 

“psicotécnicas” para manejar o modo de agir das pessoas.  

 

“A repetição cega e a rápida expansão de palavras estabelecidas une 

publicidade à palavra de ordem totalitária. A camada de experiência que 

fazia das palavras as palavras dos homens que as pronunciavam está 

inteiramente achatada, e mediante rápida assimilação, a língua assume uma 

frieza que, até então, só caracterizava colunas publicitarias e as paginas de 

anúncios de jornais. Infinitas pessoas usam palavras e expressões que ou 

nem mesmo compreendem, ou que só empregam segundo o seu valor 

behavorista de posição, como símbolos protetores que se fixam tanto mais 

tenazmente aos seus objetos quanto menos ainda se está em grau de 

compreender o seu significado linguístico” (ADORNO E HORKHEIMER 

1985, p.213) 

 

A essa linha crítica se somaram outros autores sucessores. Destacamos Klein(2002) para 

quem a expansão insidiosa da publicidade tem implicações sérias, que vão além da simples 

marca estandartizada nos corpos ao vestir uma “camisa com  marca”. Essa expansão é 

percebida no gerenciamento de grandes marcas para além do corpo do individuo e quq vai 

alcançando seu bairro e até sua cidade. Campanhas como Iamsterdam (Figura 12) e Be Berlim 

(Figura 13) mostram isso. Grandes cidades passaram a ser uma marca, a trabalhar seu 

discurso em torno de um conceito. 

 

 

Figura 12 - Marca da cidade de Amsterdam 

 

 

 

Figura 13 - Marca da cidade de Berlin 
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Para a autora, as grandes marcas fomentam poderosa identidade ao transformar seu conceito 

em cultura por uma variedade de canais: patrocínio cultural, experiência do consumidor, 

extensão de marca etc. Segundo Klein, os patrocinadores se apropriam da cultura, estão se 

fundindo para criar uma terceira cultura: um universo único, artificial, fechado em si mesmo, 

feito de gente de grife, produtos de grife e mídia de grife e sentencia que estamos em uma 

época em que as pessoas são marcas e as marcas são cultura. 

Para Rocha (1995), a exigência da afirmação sem contestação, a emissão ininterrupta de 

mensagens com o mesmo signo, a ausência de um contraditor são responsáveis pela 

relatividade e precariedade dos julgamentos oriundos da publicidade. Segundo o autor, na 

publicidade passamos “da linguagem direta para uma certa poesia da linguagem, e da imagem 

apenas reprodutora a uma certa poesia da imagem” (ROCHA,1995,p132).  As metáforas 

publicitarias tem a finalidade de introduzir expressões de valor, dilatando sua área de 

significação, pois há dentro da publicidade uma “violação do código denotativo” significar a 

intencionalidade dando-lhe um peso emocional quase natural, ou na visão de Péninou: 

A publicidade não é somente uma modalidade, original, da 

consciência das coisas, ela é também estimulante do apetite em face 

da enorme multidão solitária dos produtos de consumo, servidores 

modestos e silenciosos do prazer de viver ( PÉNINOU,1974. p.113) 

 

Em contraponto, Chevalier e Mazzalovo (2007)  sinalizam que no começo dos anos 2000 se 

intensificou  um movimento contra a publicidade e em consequência, contra as marcas. Os 

autores acreditam, diferentemente de Klein (20020, que não são as marcas que estão sendo 

criticadas mas sua comunicação. Eles discordam da autora em relação ao consumo e o vê 

como um ato cívico. Há nessa perspectiva uma semelhança com o pensamento de Canclini 

(1999), que posiciona o consumo como algo mais que simples caprichos e vê nesse ato 

público, e não particular, também um sentido de cidadania. 

Chevalier e Mazzalovo entendem a natureza das críticas de Klein, apontando as seguintes 

razões para elas: 

1) Defasagem entre os modelos culturais transmitidos pela publicidade, o mundo da 

fantasia em relação à realidade cotidiana se tornou vazio e abusivo 

2) Incoerência na comunicação das marcas em relação ao que os consumidores esperam 

delas: ética profissional, respeito a valores etc 
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A tentativa de estruturar um mercado, faz as marcas irem em busca de um nicho unindo 

valores comuns e excluindo outros, isso gera insatisfação. Assim, para os autores, “não é tanto 

a marca que está em questão, mas sim seu gerenciamento, que atua com certa indiferença aos 

efeitos colaterais negativos e com falta de moderação na comunicação. Esta acaba se voltando 

contra a própria marca”(CHEVALIER e MAZZALOVO,2007,p.65). 

O argumento de que as marcas estão em todo lugar, todos os espaços são preenchidos por 

elas, espaços públicos, manifestações artísticas, governos etc, é, segundo o autor, uma questão 

política: a sociedade necessita se posicionar em relação aos espaços das marcas, e destaca que 

mesmo o movimento das boas ações e atuações das marcas como a luta contra o câncer, 

serviços comunitários, ecologia  e outras iniciativas de marketing social são fruto da pressão 

dos consumidores sobre elas. Esse é, segundo o autor, um movimento saudável e necessário. 

Para os autores, Klein identifica o modo pelo qual as marcas se transformam em alvos do 

ativismo e o quanto são vulneráveis à pressão.  Para eles, as marcas não são a causa dos 

efeitos provocados pelo toyotismo, conceito que discutiremos a seguir. De acordo com 

Chevalier e Mazzalovo, a globalização como fenômeno oriundo desse novo modo de 

produção, é a redução progressiva das fronteiras nacionais, acesso à informação instantânea 

em escala mundial, um fluxo, mais intenso e mais rápido de mercadorias, serviços e pessoas. 

Por essas características, para os autores, esse fenômeno não é novo: a invenção da bússola, as 

navegações, a roda, a imprensa, a eletricidade e a telegrafia são exemplos disso. E ratificam 

que “as marcas não fazem a globalização, assim como os soldados não fazem a guerra” 

(CHEVALIER e MAZZAVOLO, 2007, p.324). E como soldados, as marcas são vistas como 

culpadas por esse processo porque estão na linha de frente. Segundo os autores, a defesa das 

marcas e seu gerenciamento, assim com os seu saudável e necessário confronto com 

consumidores responsáveis é o que leva ao progresso social, econômico e cultural, defendem 

que a marca pode exercer influência positiva para a sociedade de 5 maneiras: 

1) Criando riqueza 

2) Encorajando processos de inovação e criação, acentuado pela diferenciação constante 

uma das outras 

3) Aperfeiçoando mercados, inclusive o mercado de comunicação, radio, tvs, internet, 

cinema. 

4) Favorecendo o multiculturalismo e a compressão entre culturas distintas 

5) Colocando as pessoas em uma posição que gere progresso individual 
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Para os autores, marcas são sistemas de significados e sentenciam que a tarefa da propaganda 

é a produção intencional de significados. 

Para Rocha (2005), o consumo é estruturador de valores e práticas que regulam relações 

sociais e constroem identidades. Um fenômeno que envolve diferentes dimensões da 

experiência humana. Por isso, para ele, os valores produzidos para o consumo, no campo das 

narrativas, seja a novela, a publicidade ou filmes devem ser estudados, pois o consumo 

perpassa alguns aspectos da nossa vida social, com uma força que poucos fenômenos têm. 

Para o autor, o consumo é governado por representações coletivas, emoções codificadas. Uma 

ordem cultural que o inventa e sustenta. (ROCHA,2005). Sobretudo, quando  associa 

totemismo e publicidade, Rocha  insere um sistema antropológico classificatório e que 

veremos em tópico especifico. Por hora, necessitamos debater sobre os modos de produção 

que engendraram o que hoje temos como “capitalismo imagético” e perceber o processo de 

transformação dessa produção, para assim entender as mudanças as lógicas de produção de 

seus discursos. 

3.3 Fordismo e Toyotismo 

Diferente do modo de produção do período descrito por Marx no capítulo 1, a partir dos anos 

1980, segundo Harvey (2011), esse processo muda e muito. A partir dessa década segundo o 

autor, um carro montado no Brasil, tem vidros feitos no Canadá, radiador indiano etc, assim 

como, um filme que é produzido em Hollywood tem cineasta chinês e cenas filmadas nos 

países financiadores. Serviços em cidades como Nova York, Londres, Tóquio administram e 

dirigem redes globais de produção. Para o autor, lugares de produção e lugares de consumo 

estariam presentes um para o outro independente de sua localização geográfica. Harvey 

(2011) analisa como os usos e significados do espaço e do tempo mudaram com a transição 

do fordismo para o toyotismo. A transição para a acumulação flexível foi feita por meio da 

implantação de novas formas organizacionais e de novas tecnologias produtivas.  

Segundo Slater (2002), fordismo e toyotismo são denominações para os dois tipos de 

produção e reprodução do capital, demanda, trabalho e consumo. Para ele, a partir dos anos, 

1970 tornou-se mais evidente que o sistema capitalista estava atingindo seus limites. Fábricas 

flexíveis que produzem quantidades menores. Essa flexibilidade se estende à informação, que 

passa a ser a base da produção e não seu acessório. Ela é agora essencial para o fluxo mais 



52 

 

 

rápido das mercadorias, mantendo estoques menores e mais baratos. Para o autor, a 

desmaterialização da produção indica quatro processos sociais diferentes: 

1) Os bens não materiais desempenham um papel cada vez maior na economia e no 

consumo. Informação, assessoria, eventos, lazer, em que relações e experiências 

podem se tornar mercadoria 

2) As mercadorias materiais parecem ter um componente imaterial, a estética da 

mercadoria, que compreende design, embalagem e imagens de propaganda, que 

também contemplam a experiência. 

3) Parte dessa composição cada vez mais imaterial é atribuída a mediação de bens. 

Serviçoss e  tornam mais objetificados como mercadorias 

4) A desmaterialização de bens de consumo está ligada à desmaterialização dos 

componentes da indústria 

 

Segundo Negri e Hardt (2001), a desterritorialização da produção é ainda mais acentuada no 

trabalho que envolve o conhecimento e a informação. Muitos consideram a economia atual 

uma economia da informação, já que tanto  ela quanto a comunicação desempenham um papel 

crucial nos processos de produção. Os autores distinguem três tipos de trabalho que 

impulsionam o setor de serviços na economia global: 

1) Produção industrial informacionalizada que incorporou tecnologias de comunicação e 

que transformaram o próprio processo de produção 

2) Tarefas analíticas e simbólicas, que se dividem na manipulação inteligente e criativa 

de trabalhos simbólicos  

3) Produção e a manipulação de afetos que requer contato humano (virtual ou real)  

A primeira consequência da passagem da economia industrial para a economia da informação 

é a descentralização da produção. Para Canclini o mercado revoluciona o que sabíamos de 

geografia econômica quando, embaixo de uma marca francesa, está escrito “Made in El 

Salvador”, ou quando as etiquetas Nike, nome que identificamos como dos EUA, indica que 

os tênis foram feitos na China. Para o autor, isso altera completamente a relação entre objetos, 

usos e seus significados. Segundo Negri e Hardt (2001), no toyotismo a comunicação e o 

controle são exercidos eficientemente à distância e baseia-se numa inversão da estrutura de 

comunicação nos moldes do fordismo, entre a produção e o consumo. Neste modelo, o 

planejamento de produção se comunica com os mercados constantemente e as mercadorias 

são produzidas de acordo com a demanda. A produção vem depois da decisão de mercado, 
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como reação a ela. Contudo, isso confirma a posição de Marx quanto ao entrelaçamento entre 

produção e consumo.  

A segunda consequência é a desvinculação com o lugar e com as tradições. Para lidar com 

esse novo modelo, metodologias de análise psicológica de segmentos de mercado ampliam o 

conhecimento sobre cada um desses segmentos. Segundo Moraes (2008), a agência de 

publicidade McCann-Eriksson dispõe de um arquivo com 20 mil opções de divulgação para 

seus clientes em 130 países. O objetivo é interpretar predileções das faixas de consumidores 

demonstrados por disposições consensuais e hipersegmentadas.   

 

É possível observar na figura 14, o que Moraes (2008) percebe sobre as marcas. Para o autor, 

os signos prefiguram uma memória coletiva partilhada por pessoas dispersas pelo mundo. Não 

mais uma memória enraizada em tradições locais, mas traçada e reconhecível em estilos de 

vida por entornos simbólicos que facilitam planejamentos mundializados.  

 

 

Figura 14 - Mapa das marcas absolutas mundiais 

 

Em torno de símbolos desterritorializados, as marcas agregam-se grupos sociais de diferentes 

continentes, países, etnias, raças, crenças e idiomas. Ainda que Chevalier e Mazzalovo (2007) 

ressalvem que as marcas não são a globalização, não representam todo comércio nem todo 
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capitalismo, elas são signos que marcam essa segmentação mundializada e ganham 

importância. É o que aprofundaremos a seguir. 

 

3.4 Capitalismo imagético 

No tópico anterior, vimos quais foram as bases das transformações ocorridas no modo de 

produção das mercadorias. Já discutimos como a publicidade, usada como ferramenta da 

indústria cultural, é fundamental para compreender o fetichismo das imagens e na formulação 

de um discurso persuasivo. Neste tópico, agruparemos e aprofundaremos o que foi discutido 

nos tópicos anteriores, tomando a marca como paradigma e materialização da estetização da 

mercadoria e partindo do pressuposto de Fontenelle (2002) para quem a base produtiva de 

nossa sociedade tornou-se imagética, visto que, segundo a autora, a superestrutura imagética 

trazida pelos signos, traduzida aqui pelas marcas, caracteriza o capitalismo imagético.  

Essa nova forma de cultura do consumo pode ser definida como o processo de valorização do 

trabalho abstrato em sua forma virtual associada à produção desterritorializada de informação.  

Para Lazzarato (2006) a força motriz do capitalismo não é mais dos engenheiros, da fábrica, e 

sim dos diretores de marketing, designers e criadores de conceitos. O autor indica que as 

empresas investem até 40% do seu capital de giro em marketing, publicidade, modelagem, 

design e podem até ultrapassar os investimentos em produção. “O capitalismo contemporâneo 

chega primeiro com palavras, signos e imagens”(LAZZARATTO,2006,p.105). Uma forma 

diferente na passagem do fordismo para o pós-fordismo, dá ao objeto outro significado: “a 

passagem das mercadorias e do valor de troca para os signos-mercadorias e o valor de signo” 

(SLATER,2002,p.105). Esse posicionamento é concordante com Harvey (2011) para quem a 

competição no mercado da construção de imagens passa a ser um aspecto vital da 

concorrência entre as empresas. O investimento nessa construção se torna tão importante 

quanto o investimento em novas fábricas e maquinário. Para esses autores, as imagens  

tornaram-se mercadorias. Segundo Harvey (2011), Baudrillard chega a revelar que a análise 

marxista da produção de mercadoria está ultrapassada, porque o capitalismo agora tem 

preocupação predominante com a produção de signos, imagens e sistemas de signos e não 

com as próprias mercadorias.  

Trazemos ainda a visão de Moraes (2008) para quem o consumo é um veículo de narcisismos, 

por meio dos seus estímulos estéticos, morais e sociais. Percebemos uma concordância entre o 

que Fontenelle define como capitalismo imagético e o que Moraes define como o “grande 
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fundamentalismo do nosso tempo, porque alcança e envolve toda gente. Por isso, o 

entendimento do que é o mundo, passa pelo consumo” (MORAES,2008,p.114). Segundo 

Moraes, os conteúdos simbólicos projetam-se como uma instituição, uma moral e uma 

estratégia de poder. Para o autor, a mídia e a publicidade regulam a relação entre desejo, 

necessidade e a satisfação. Esse processo inclui a integração do marketing à base produtiva e 

nos revela o papel que a informação passa a ter: a informação instantânea é uma mercadoria 

muito valorizada. Essa necessidade gerou então uma categoria de profissionais nova de 

especializada no fluxo de informação, de símbolos e conceitos. Os fluxos de informação e 

signos passam a ser cruciais para a produção e o consumo, e acesso as redes de informação 

passa a ter poder social. Fontenelle salienta que a marca surge como uma resposta a uma 

mudança nos processos de valorização do capital, que por sua vez, advém das bases materiais 

da produção. Assim, a ideia de uma cultura pós-fordista, uma cultura do consumo no 

capitalismo imagético, está claramente ligada ao toyotismo: predomínio da informação, da 

mídia, dos signos, a desagregação da estrutura social em estilos de vida, prioridade do 

consumo sobre a produção e a constituição de identidades e interesses, ou como diria 

Baudrillard, o social morreu e já não consumimos coisas e sim signos.  

Segundo Fontenelle (2002), a imagem da marca não tem relação com os produtos ou serviços, 

com uma realidade objetiva e sim com o que quer falar para os consumidores, é como ela quer 

ser percebida. Segundo a autora, é a marca que define, particulariza e diferencia um produto 

além de sua materialidade, a marca é o lugar da alma das coisas, das mercadorias. 

(Fontenelle,2002). Alma, caráter, identidade, personalidade e nome humanizam o produto. No 

processo de totemização das marcas descrito por Rocha (1995), que veremos mais adiante, 

essa alma é construída com embalagens, símbolos, slogans, jingles, outdoors, anúncios, ações 

de guerrilha etc. Temos uma gama de ferramentas de fetichismo a serviço do marketing, da 

publicidade e do branding posteriores criação dos nomes de marcas.  

No capitalismo imagético o marketing do estilo de vida não só identifica estilos já existentes, 

como também o produz ao organizar consumidores de acordo com padrões significativos, 

distribuídos através das marcas. Para Baudrillard, sociedade se dissolveu em estilos de vida, 

levados a cabo pelos códigos. Como salienta Marx, “A produção não cria somente um objeto 

para o sujeito, mas também um sujeito para o objeto”(MARX,1991,p.9). O pós-

estruturalismo, de outra maneira e com outros conceitos de necessidade, valor de uso e de 

troca, revela que a necessidade nunca existiu somente a ideologia da necessidade. E assim, 

divisões como gênero e raça surgem como unidades fictícias pelas formas de poder social, 
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mas que nunca existiram na realidade. Cria-se então, objetos para cada uma gama de sujeitos 

identificados.  

Baccega corrobora esse pensamento quando ressalta que “As mercadorias parecem perder as 

marcas dos processos que as geraram(história), tornando-se independentes e aparentemente 

incontroláveis. Regem a subjetividade e a construção de identidades.” 

(BACCEGA,2011,p.31).  Canclini, que, em princípio estaria em uma perspectiva diferente 

acerca do significado dos objetos na cultura do consumo afirma que:  

As marcas são anunciadas onde as coisas não estão mais ou ali onde ainda 

não chegaram. Perseguem a incessante visibilidade do nome mais do que 

fazer com que entendamos a utilidade ou o valor do produto. Na época em 

que se dilui a autonomia dos campos da arte, da literatura e da ciência, as 

redes de significados tornam-se independentes. As logomarcas entram em 

competição, sem relação com os alimentos, os aviões ou a roupa que 

usamos. Habitamos dois mundos que trabalham para separar-se: o dos usos 

quotidianos dos objetos e o do espetáculo das marcas (CANCLINI, 

2008,p.65) 

 

Essa visão nos parece estar bem mais ao lado de Baudrillard do que de Douglas. Isso nos faz 

pensar no poder atual das marcas, na sua força no capitalismo imagético. É necessário 

assinalar que dentre os novos profissionais estão os analistas simbólicos especializados em 

nomes de marcas e não mais “publicitários” e que se opera hoje a estetização das novas 

marcas, a partir das agências de branding e não mais somente as de publicidade.  

Para Fontenelle (2002), a imagem da marca está muito ligada à publicidade e o marketing é 

mais que isso, já que o consumidor quer soluções que o satisfaça, com inovação e qualidade 

do produto. De acordo com a autora, nenhuma propaganda ou técnica de marketing pode 

compensar a ausência desses fatores. Interessante notar que essa abordagem de Fontenelle 

sobre a marca se aproxima muito da definição de branding. Nosso objeto, o microdiscurso dos 

nomes de marcas, se encontra justamente na faixa entre o branding e a publicidade, pois é 

produzido por ambos.  

A passagem do fordismo para o toyotismo é importante na mudança do discurso dos nomes de 

marcas. Uma de nossas questões norteadoras, diz respeito à mudança desse modo de produção 

e de como ele pode ter mudado também a forma de produção desse microdiscuso. Assim 

como outras mudanças percebidas no discurso da publicidade, que não mais explica 

necessariamente como usar o produto e sim imprime significados a ele, também o 

microdiscurso do consumo transformou-se na passagem do fordismo para o toyotismo.  
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A “alma da marca” surge de novas concepções, de novas formas de produção e de novos 

profissionais que se são a fonte de nossa pesquisa e que parte da seguinte questão norteadora: 

a passagem do fordismo para o toyotismo certas características do contexto sócio-econômico 

foram incorporadas pelas lógicas de produção do discurso das marcas brasileiras, visto que já 

as percebemos no discurso das marcas internacionais.  

 

Segundo Carreira (2007), ninguém usa tão bem a teoria do branding como Richard Branson, 

do Virgin Group, que adota a visão asiática. A ideia é construir marcas não em torno de 

produtos, mas de uma reputação. Os grandes nomes asiáticos, como Toyota, significam 

qualidade, preço e inovação em vez de um item específico. Vemos que os próprios termos que 

designam as duas formas de produção são oriundas de nomes marcas. Isso demonstra que esse 

microdiscurso tem grande força, o que reforça nossa questão norteadora: a passagem da lógica 

de produção dos nomes apenas descritivos ou evocativos patronímicos, como Ford, em 

direção às novas formas de criação, com nomes evocativos como Toyota. 
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4. As marcas no capitalismo imagético 

 

Eu etiqueta. Em minha calça está grudado um nome, que não é meu de 

batismo ou de cartório. Um nome...estranho. Meu blusão traz lembrete de 

bebida, que jamais pus na boca. Em minha camiseta, a marca de cigarro, que 

não fumo, até hoje não fumei. Meu isso, meu aquilo. Desde a cabeça ao bico 

dos sapatos. São mensagens, letras falantes, gritos visuais, ordens de uso, 

abuso, reincidências, costume, hábito, permanência, indispensabilidade e 

fazem de mim homem-anúncio itinerante. (DRUMMOND DE ANDRADE, 

1984,p.85) 

 

4.1 A historicidade da marca 

 

No capítulo 1, vimos que para Marx (1991) o produto recebe seu acabamento final no 

consumo. Esse acabamento final, para autores como Harvey, Baudrillard e Debord é hoje a 

própria produção, visto que há uma grande preocupação com o design, a embalagem, a 

publicidade etc. O toyotismo se apresenta como um período histórico de predomínio dos 

signos tanto na produção quanto no consumo e isso se realiza como expressão e 

materialização na marca, caracterizando o capitalismo imagético. 

A marca pode ser vista como referência simbólica comunicativa, estandarte de todas as 

vertentes da cultura do consumo colocadas aqui. O “mundo dos bens” e suas marcas atuam 

nos rituais e tornam a ordem visível e eficiente, como indica os durkheimianos Douglas e 

Isherwood (2006). A marca também pode materializar o signo consumível que não se refere a 

uma sequência histórica, nem a nenhuma tradição, que está na sacola a que se refere 

Baudrillard, pronta para ser escolhida. A marca pode ser ainda, objeto de ressignificação 

possibilitada pela paródia gerando uma subversão. A marca pode ser vista ainda, como um 

ponto de referência no mapa em que é possível identificar as classificações de status. Do 

ponto de vista que seja a perspectiva de análise, a marca é um fenômeno que resume 

importantes características da modernidade, ainda que ela não seja um fenômeno 

exclusivamente moderno, mas que passou a estar no centro da cultura do consumo, a partir de 

determinado momento histórico. Daí a importância de estudá-la, sobretudo porque ela carrega 

em si o microdiscurso, nosso objeto. E para estudá-la, começamos lançando a seguinte 

pergunta: como as marcas atuaram e atuam na cultura ocidental? 
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Segundo Klein (2002), a obsessão com a marca trava uma guerra com o espaço público e o 

espaço individual, na identidade e até mesmo no conceito de nacionalidade. Fontenelle (2002) 

corrobora essa perspectiva quando afirma que “a marca nos dá a pista para entender porque o 

sujeito faz uso das imagens para construir a imagem de si próprio, porque sabe que estar na 

imagem é existir” (FONTENELLE,2002,p.23). A autora vê a marca representativa de um 

capitalismo de imagens. Para entender esse fenômeno, ela parte da análise da própria marca 

para saber qual o papel que ela desempenha na cultura do consumo, pois, para a autora, o 

problema não é a imagem, nem a representação dela materializada na marca, mas sim a 

sociedade que precisa dela.  Para Fontenelle, o espetáculo utiliza, sobretudo, a visão. Podemos 

reforçar essa assertiva fazendo menção aos estudos de McLuhan (1995) e de Lévy (1995) 

quando abordam a predominância da imagem sobre a escrita, ou com a Teoria das 

Materialidades e suas diferentes plataformas de mídia. Podemos ainda perceber essa 

dominância da imagem sobre a escrita num simples teste com uma criança que ainda não lê. 

Ele foi bem expressado pelo comercial da Caixa Econômica Federal quando ela vê a marca do 

banco diz: “Caixa”. O que essa criança expressa como se fosse leitura de palavras e não a 

representação de uma imagem, vem de longe. 

É possível perceber em Appadurai (2010) que o processo de estetização da mercadoria é 

anterior à produção em massa, pela necessidade intrínseca ao Homem de personalizar o que 

produz. A marca não é um fenômeno moderno. Segundo Chevalier e Mazzalovo (2007), ela é 

utilizada desde a Antiguidade com nomes em tijolos. Por trás delas, há um fornecedor sempre 

preocupado em atender, e essa preocupação é tão antiga quanto o próprio comércio. De 

acordo com o autor, é impossível pensar supermercados com produtos de nomes genéricos, se 

isso viesse a acontecer haveria necessidade imediata de diferenciar esses produtos e as marcas 

reapareceriam,“ não é possível um mundo real sem as marcas”(CHEVALIER e 

MAZZALOVO,2007,p.13) 

 

Em 2.700 A.C, artesãos afixavam um sinal para afirmar a originalidade de suas peças. 

Segundo, Chevalier, seis mil selos de diferentes ceramistas foram catalogados desde essa 

época. Animais eram e são “marcados” para irem para o pasto com o símbolo de seus donos. 

Marcas individuais, como selos, apareceram desde 300 A.C. A partir do momento em que as 

pessoas necessitam adquirir um produto ou serviço elas precisam de uma marca, uma 

referência. Pode ser um nome pelo qual o comerciante apoia seus produtos, uma marca 

identificando um rebanho. Desde os sinais de identificação usados por ceramistas, sempre 
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associando o “proprietário” a seu símbolo. Em sua essência, portanto, a marca serve para 

distinguir. Na Idade Média, os escudos serviam para proteção e também para distinção, pois 

precisava-se saber quem era de cada “time” de guerreiros, e isso acontecia através dos 

diferentes brasões, os quais, inclusive foram incorporados por algumas marcas modernas a 

exemplo da Ferrari, Porsche, Scania. Os selos dos reis também eram marcas que indicavam 

que de fato era ele mesmo quem estava mandando a mensagem. Há notícia de que as marcas 

figuravam em barris de uísque dessa era, sempre associando o “proprietário” ao seu símbolo. 

Em sua essência, portanto, a marca serve para distinguir. O processo de produção das marcas 

sofreu mudanças, reflexo das alterações do processo produtivo, contudo, a essência da marca 

que é sua distinção persiste.  

Para Chevalier e Mazzalovo ( 2007  ) a emergência das marcas em grande escala é resultado 

da Revolução Industrial. Segundo os autores, a extensão de propriedade industrial ao conceito 

de marca aparece na Europa na segunda metade do século XIX. Entre 1850 e 1890 o número 

de patentes outorgadas a cada ano aumentou 10 vezes” (CHEVALIER e 

MAZZALOVO,2007,p.28).  

Segundo Klein (2002), no século XIX o mercado foi inundado por produtos uniformes 

produzidos em massa e quase indistinguíveis. O primeiro passo era dar nomes a bens 

genéricos como açúcar e trigo, por exemplo, que eram retirados de barris. Esses nomes eram 

colocados para dar familiaridade e superar o anonimato dos bens embalados e agora postos 

em prateleiras. As marcas e seus nomes passaram a substituir o lojista que antes pesava os 

alimentos para os clientes. Daí os nomes de famílias, os chamados patronímicos, “ou de 

personalidades familiares, como Dr. Brown, Campbells, Heinz e Uncle Bens, Quaker” 

(KLEIN,2002,p.30) que podemos ver nas figuras 15 e 16. 

 

 

Figura 15 - Marca de arroz Uncle Bens 
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Figura 16- Marca de aveia Quaker 

 

Segundo Harvey (2011), no final da década de 1940, surgiu a consciência de que toda 

empresa podia ter uma identidade de marca. A busca do verdadeiro significado das marcas  ou 

essência de marca, com o é frequentemente chamada, colocou-as sob um exame psicológico/ 

antropológico e mundializado, exacerbando seu significado e alcance na cultura do consumo. 

As grandes marcas que atuam no mundo hoje foram criadas no começo do século passado, 

mas o investimento nelas como essência de marca se deu depois, quando elementos investidos 

nessa construção tornaram a possibilidade de escolha da marca mais objetiva. Klein (2002) 

indica que a fase das marcas como as conhecemos hoje se inicia nos anos 1950 com a 

explosão de produtos “iguais” fabricados por empresas diferentes, tornando-se necessário 

criar uma imagem de marca como elemento de diferenciação, que fosse além da marca 

estampada no produto. “A marca competitiva tornou-se necessidade na era da máquina, a 

diferença baseada na imagem tinha que ser fabricada junto com o produto” 

(KLEIN,2002,p.30). 

Segundo Fontenelle, após a Segunda Guerra o consumo começa a se deslocar para o campo 

da imagem. A autora destaca que em algumas obras sobre o tema, a emergência da marca 

como valor é frequentemente associada aos anos 1980, logo após a crise do modelo fordista. 

Mas a partir da análise da marca McDonald’s, feita pela autora, pode-se ver a importância da 

imagem da marca desde começo do século XX, portanto, bem antes. Fontenelle defende que o 

processo de criação da imagem da marca no final dos anos 1950 já continha a gênese desse 

capitalismo de imagens dentro do próprio modelo fordista e não posterior a ele.  

Ainda que a datação da mudança percebida em torno do significado da marca não esteja ainda 

determinada mais precisamente em uma década, o espaço de tempo que compreende os 

primeiros 50 anos do século passado é crucial para nosso estudo, pois é onde se situa nosso 

corpus historiográfico, para entender o contexto em que se dá a passagem dos nomes 

patronímicos para os nomes abstratos na produção do microdiscurso das marcas. 
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De certo que o processo de construção da marca no século passado passa a ser mais racional e 

sistematizado. Segundo Carreira (2007), ela é direcionada a garantir lucros, diminuir a 

dependência da distribuição para ter o consumidor como aliado e regularizar a planificação. 

Essa proposição encontra na publicidade sua maior ferramenta. De selo de propriedade, a 

marca passa a ser selo de troca. Segundo Brittos e Miguel, “a origem da industrialização do 

mundo simbólico remete aos EUA. De lá se estendeu à Europa, graças ao aceleramento da 

produção industrial” (2008,p.40). A escolha de marcas, então, passa a ser mais objetiva. 

Consequentemente, a produção e conceituação dessas marcas, a partir da inversão de 

demanda que percebemos no toyotismo, se faz buscando mais objetividade e menos ruídos de 

comunicação. Na produção constante de novos produtos e serviços, necessária para a 

reprodução da cultura do consumo, a marca exerce importância competitiva. Isso acontece, 

sobretudo por uma característica da marca trazida por Fontenelle, referindo-se a Schwartz: o 

valor da marca depende da identificação de um padrão. “Quem conseguir criar novos padrões, 

ou seja, novas marcas pode criar novos mercados ou conquistar os já existentes” 

(SCHWARTZ  apud FONTENELLE,2002,p.78).  

Para a autora, a marca entra com a força do que já está estabelecido e familiarizado no 

mercado, garantindo segurança ao consumidor.  

Há um universo habitado por objetos produzidos/compartilhados em grande 

escala, são eles que constituem nossa paisagem, mobiliando nosso meio 

ambiente. As corporações transnacionais, com seus produtos mundializados 

e suas marcas facilmente identificáveis, balizam o espaço mundial. As 

marcas mapeiam nossa familiaridade (ORTIZ,1994, p.107)  

 

A marca, segundo Fontenelle, é o estabelecimento do padrão. Podemos dizer que assim ela 

atua na nossa busca da familiaridade em tudo que o nos rodeia. Essa característica, contudo, já 

é percebida nos primórdios da marca com a colocação de nomes patronímicos. E ela 

prossegue mesmo na passagem do fordismo para o toyotismo com toda sua flexibilização. 

Mais que isso. A familiaridade parece ter, contraditoriamente, se intensificado. De acordo 

com Ortiz, para se “localizar”, o homem preenche o vazio de sua existência com a presença 

de objetos familiares. Nos pontos mais distantes nos deparamos com nomes conhecidos como 

Sony, Ford, Mitsubishi, Phillips, Renault, Volkswagen. “Daí ao contemplá-los, esta sensação 

de familiaridade nos invade” (ORTIZ,1994,p.126).  
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O que o consumidor procura na marca é a garantida de uma qualidade específica, geralmente 

considerada superior. Essa segurança, segundo Chevalier e Mazzalovo (2007), forma ao longo 

do tempo uma base de relacionamento entre o consumidor e o produtor. 

No mundo em que o mercado torna-se a grande força da cultura e a tradição não mais orienta 

a conduta, a marca cumpre o papel de materializar o desejo do consumidor, conferindo uma 

certa estabilidade através do padrão, resumo da familiaridade e da distinção, características da 

marca desde seus primórdios. E como se define e se constrói esse padrão? 

 

4.2 Noções de lógicas de produção das marcas 

 

Segundo Chevalier e Mazzalovo (2007) as principais marcas se desenvolveram entre 1900 e 

1945, acelerando seu crescimento entre 1945 e 1990. E a tendência desde 1990 tem sido a 

concentração e a redução de marcas das maiores empresas. Percebe-se na figura 14, que 

apenas 10 empresas comandam as grandes marcas mundiais. Isso pode ser explicado, segundo 

os autores, pelo alto custo de manutenção de uma marca: custo de renovação de registro, 

publicidade, vendas, distribuição, para manter sua competitividade.  O custo real é 

influenciado por dois fatores:  

1) Orçamento em propaganda, para se manter no mercado 

2) Orçamento em vendas, para se manter nas lojas 

Uma análise de curva de eficácia da propaganda mostra o surgimento do “efeito limiar”, um 

indicador que revela que gastos com propaganda, tendo um público muito amplo, tornam-se 

eficazes somente a partir de 3 milhões de dólares e uma marca que não consiga investir 150 

milhões em publicidade não é capaz de permanecer no mercado internacional. Isso levou a 

uma uniformização dos elementos que compõem uma marca e seu discurso. Segundo os 

autores, na década de 80 um mesmo produto teve diferentes nomes na Espanha, Alemanha, 

Bélgica e cada um, uma análise de marketing local. Atualmente, tal prática é inviável, pois 

implica produção e pesquisa diferenciadas e investimento também diferenciado em 

publicidade para cada nome de produto.  

 

Após a percepção disso, o discurso unifica-se e usa-se o mesmo comercial em todos os 

lugares. Podemos ver exemplos de grandes marcas como a Red Bull, que com um comercial 

simples em desenho e uma locução em off, que pode ser produzida na língua local, atinge seu 
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público de forma criativa e barata em diversos países.  Essa internacionalização, a nosso ver, 

influencia também as lógicas de produção dos nomes de marcas. 

 

Como vimos, para Chevalier e Mazzalovo (2007), a produção intencional de significados é a 

tarefa essencial da publicidade. Tudo que a marca diz ao público através da publicidade e de 

todas as novas formas de comunicação com o seu público forma a identidade da marca. E 

nisso, dizem os autores, é preciso separar sua essência das percepções do consumidor. Para  

eles, identidade é uniformidade, individualidade, permanência. A identidade da marca é sua 

capacidade de ser reconhecida como única ao longo do tempo, graças aos elementos que a 

individualizam. De novo, o padrão a que se refere Fontenelle (2002). 

Os autores citados ressaltam a confusão que há entre imagem de marca e identidade da marca. 

Imagem da marca: percepções induzidas nos diferentes consumidores, receptiva por natureza. 

(Exemplo: você forma uma ideia do que é o trabalho de alguém). É o que se comunicou da 

identidade mesmo que não tenha sido percebida com clareza. Identidade da marca: Substância 

da marca, expressa pelos métodos de comunicação, ela é emissora por natureza.(Exemplo: o 

que é esse trabalho na realidade). É o que se deseja transmitir. 

 

Características das marcas: 

1) Reconhecimento do nome por meio da propaganda 

2) Confirmação de um compromisso assumido com o consumidor 

Para os autores, as marcas existem porque podemos reconhecê-las. E as reconhecemos porque 

percebemos as mensagens que enviam, especificidades passadas ao longo tempo: 

comunicação, diferenciação e duração. Em uma sociedade em que a comunicação está no 

centro das relações em formas e conteúdos as marcas tomam o centro da vida contemporânea: 

orientam as compras, influenciam os julgamentos que fazemos dos outros a partir dos valores 

comunicados sobre elas. Elas circulam, são copiadas, exibidas e apreendidas e afetam a 

sociedade. Elas ocupam nossa paisagem urbana e nossos corpos. “Uma marca é um contrato, 

implícito por natureza, e que norteia as relações entre uma empresa e seus clientes” 

(CHEVALIER e MAZZALOVO,2007,p.25). Esse relacionamento é bidimensional: não 

somente econômico, mas criador de vínculos emocionais, papel desempenhado pela 

publicidade e seus discursos, inclusive o nome. 
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O que é marca? O simples fato de codificar a grafia de um nome, mesmo sem símbolos 

visuais, já constitui um logotipo. Ele é a codificação em um símbolo ou cores. Um signo 

único e reconhecível, que designa uma corporação. Ela sempre existiu como elemento de 

diferenciação pois comunicar-se é uma atividade humana, como vimos com os artesãos da 

antiguidade, mas hoje os “logotipos representam para a comunicação moderna e para as 

atividades de consumo, o que os números representam para a matemática ou as palavras para 

a língua. Constituem uma nova tipologia dos signos convencionais. Para os autores, é o novo 

alfabeto de uma sociedade que se comunica por símbolos. O  logo  preenche a necessidade de 

síntese comunicativa: há nela um máximo de informação em um número mínimo de signos. 

Para Chevalier e Mazzalovo (2007) chama a atenção a expressividade sintética de signos tão 

diferentes, de modo independente de seus referentes, que com tão pouco, porque não dizer o 

micro,  conseguem transmitir o máximo de valores. 

 

Segundo os autores, Peirce propôs uma classificação dos signos em 3 categorias: ícones, 

índices e símbolos, cada um remetendo a um tipo particular de relação entre o signo e o que 

ele representa. 

 

1) Ícone = Representa literalmente o objeto, desenhamos uma maçã como ícone de maçã 

 

2) Índice = Corresponde a uma relação entre signo e objeto, fumaça para fogo 

 

3) Símbolo = Estabelece uma relação arbitrária entre o signo e o que ele representa. O 

leão representa o time do Vitória. Esse símbolo não é decodificado por todos, só pelos 

locais. Se o símbolo for nacional, como os Gaviões, por exemplo, ele remete ao 

Corinthians, daí se vê que o símbolo é um elemento de união arbitrário. 

A função simbólica de um logo é a mais utilizada visto que funciona arbitrariamente para 

expressar uma marca. 

 

Contudo, a marca procura ser índice para que uma pequena indicação dela já remeta à fumaça 

do fogo. Empresas que não podem veicular, como cigarros e cerveja se utilizam disso. 

Animais são muito usados como marcas, cavalos, jaguar, elefante, jacaré, tartaruga, leão 

rementem à tradição heráldica dos brasões. Tommy Hilfiger com o triângulo vermelho, azul e 

branco, extrapolando a bandeira americana, o jogador de polo da Ralph Loren, concha da 

Shell, chaves do banco UBS, são exemplos de logos. Tiras da Citroen que representa uma 
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engrenagem, borboleta da Shell, estrela de três pontas da Mercedes, três círculos da Toyota 

etc. Há casos em que não há uma logo, nem por isso é forte. Coca-Cola e o P estendido da 

Pirelli. “Um bom logo deve ter o poder de expressar e sintetizar as características da marca, 

constituir força simbólica e ser facilmente retido, por causa de sua simplicidade formal” 

(Chevalier e Mazzalovo,2007,p.52). 

 

4.3 O fetiche e a aura da marca 

 

Para Douglas e Isherwood (2006) o homem precisa de bens para comunicar-se com outros e 

para entender o que se passa a sua volta. Essas duas necessidades são uma só, “pois a 

comunicação só pode ser construída, em um sistema estruturado de significados.” 

(DOUGLAS e ISHERWOOD,2006,p.149). A  marca então participa desse sistema de 

significação no processo ritual que os objetos engendram nas relações sociais, sobretudo, 

através do fetiche e da aura, integrando essas duas necessidades. Vejamos. 

Para Marx, “na produção a pessoa se objetiva, no consumo a coisa se subjetiva” 

(MARX,1991,p.7). Essa citação nos leva a perguntar como se dá essa subjetivação do objeto. 

Ainda que não seja uma citação sobre o que diretamente Marx conceituou como fetiche, ela 

nos parece apropriada pois a importância da marca, segundo Fontenelle (2002), está no debate 

sobre o fetichismo da imagem e não do fetichismo da mercadoria como pensou Marx, um 

grau de fetichismo mais avançado. A autora ressalta que esse avanço deve-se às mudanças 

econômicas ocorridas desde a formulação do conceito. Para a autora, na passagem para a nova 

forma de lidar com os objetos, Adorno é quem melhor entende esse processo e cunha o termo 

indústria cultural para falar do fetichismo da cultura. Esse fetichismo é feito através do 

totemismo desempenhado pelo marketing tendo a publicidade como parte visível desse 

fetichismo. Para Slater, esse processo é fetichista, “porque envolve a projeção ou 

externalização de valores humanos na imagem de um “Deus” ou totem independente – o 

mundo dos objetos é dotado de faculdades, propriedades, valores e significados 

(SLATER,2002,p.112). Para Fontenelle, a imagem da marca é na verdade um conjunto de 

mitos, fábulas, que correspondem às representações, fantasias e sonhos de uma época.  Essa 

perspectiva se aproxima  da definição de totemismo de Rocha (1995).  

Contudo é Benjamin (1985) quem nos mostra de maneira mais simples como as formas de 

produção das imagens mudaram. Na conceituação sobre as fantasmagorias, acrescenta ao 

conceito de fetiche de Marx a visão de Freud. Benjamin cunha também o conceito de Aura. 
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Para ele, a “era da reprodutibilidade técnica” mudou a crença na aura, aquela forma 

enigmática, com elementos que recolocam o objeto no espaço e no tempo, uma “aparição 

única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja” (BENJAMIN,1985,p.170). Para 

Benjamin, fazer as coisas ficarem mais próximas é um desejo moderno, como tendência a 

superar o caráter único dos objetos através da sua reprodutibilidade. Fazer as coisas “ficarem 

mais próximas”, segundo Fontenelle, é um desejo que cada dia fica mais irresistível, que 

supre a necessidade de “possuir o objeto de tão perto quanto possível, na imagem, ou antes, na 

sua cópia” (BENJAMIN,1985,p.170). 

Assim, aura e fetiche são dois lados de uma mesma moeda no processo de dar sentido aos 

objetos. Para Fontenelle, “a aura parece permanecer de alguma forma sob a forma de imagens, 

e mesmo não sendo “aurática” no sentido original dado por Benjamin, a marca, de alguma 

maneira, preserva o seu sentido mais profundo como aquilo que “revela e esconde, que está 

perto e, ao mesmo tempo, distante” (FONTENELLE,2002,p.221). Para a autora, a análise da 

marca nos permite compreender como se processou a “perda da aura” nas imagens 

contemporâneas e como, paradoxalmente, “a própria marca emerge com uma aura de segunda 

natureza, elevando-se à categoria de fetiche” (FONTENELLE,2002,p.23). Para Fontenelle, o 

fetichismo tem agora um estágio avançado. A aura da marca é também um estágio avançado 

de aura e se fundem. 

 

Essa condição de fetiche avançado e de aura de segunda natureza nos remete à característica 

essencial da marca em dar familiaridade, que descrevemos no começo deste capítulo. Quando 

ressaltamos que as marcas mapeiam nosso mundo conferindo familiaridade e segurança, 

percebemos isso a partir das lógicas de produção que a engendram trazendo características 

visuais e sociais e assim é a presença de uma ausência. E é dessa forma que os nomes de 

marcas são linguagem, discurso, são símbolos e estão, através das marcas, em qualquer lugar 

do mundo mantendo uma realidade, uma realidade globalizada, como defende Ortiz (1994). 

O capitalismo imagético traz uma questão apresentada por Baudrillard quando pontua que 

essa forma de atuar na cultura do consumo é descartável, e como consequência gera-se a 

angústia do vazio e da incessante falta. Podemos dizer que essa angústia é trazida pelo 

fetichismo de tudo e que o preenchimento dessa falta é feita pela aura de segunda ordem. É 

aqui que se localiza a marca como fetiche e como aura.   

Acreditamos que a força da marca como fetiche passa também por sua dualidade, que 

denominamos de dualética, pelo significado que o nome estabelece e a flexibilidade que a 
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imagem propicia: o nome fica sempre fixo enquanto a marca vai se renovando no tempo, isso 

realimenta o fetiche. Ou nas palavras de Matos: “Maquiagem e fetichismo extraem sua força 

da duplicidade das coisas e por isso a mulher é sósia de Satã ( 2010, p.254). É o que veremos 

a seguir. 

4.4 A dialética da marca 

Vimos que a modernidade contém suas próprias contradições e tensões. Essa forma de 

pensamento solidifica nossa visão de mundo e suas representações, dentre elas, a marca, como 

representante de seus objetos. Vimos que a modernidade é o lugar de duplos, de 

ambiguidades, do fetichismo e da aura. Nosso cotidiano na cultura do consumo pode ser 

resumido pela seguinte assertiva de Matos: “A ambiguidade das passagens, ambiguidade do 

ser e do nada, é também a das mercadorias”(2010, p.222). Podemos acrescentar à 

ambiguidade da mercadoria, as ambiguidades da marca, como representante da estetização 

dessa mercadoria. O fetiche nos remete a um caráter ambíguo da mercadoria. A aura remete a 

um duplo, à presença de uma ausência. Podemos dizer que as ambiguidades de uma época 

estão presentes na constituição da marca, que é ao mesmo tempo palavra e imagem, fixação e 

renovação.  

Fontenelle sustenta que as pessoas fazem uso das imagens das marcas para definirem a si 

mesmas, e que é partir do nome da marca que podemos perceber como funciona o processo 

ideológico das imagens.  “A marca reflete o nosso espírito de época, ela é oca, e tal como o 

sujeito diante de uma cultura descartável, procura desesperadamente por padrões no qual se 

mirar.” (FONTENELLE,2002,p.331). Para Fontenelle a marca é oca e o nome é padrão. Para 

a autora, a marca “é uma imagem, sua força está exatamente em sua capacidade de criar uma 

diferença como imagem, embora seja o nome da marca que sustenta essas imagens, e só por 

meio dele poderemos compreender o funcionamento do fetichismo” (FONTENELLE, 2002, 

p.23). 

Para a autora, mesmo que uma marca faça pequenas mudanças em função de mudanças 

sociais, ainda persiste o seu nome. “Não é a imagem, mas o nome da marca que importa, já 

que as imagens se deslocam o tempo todo em torno do nome que é fixo” 

(FONTENELLE,2002,p.25). A marca necessita de um lugar de ordem para continuar 

operando, em meio às oscilações sociais. O sentido de permanência é dado pelo nome. A 

marca é sua flexibilidade é dada pela personalidade que a publicidade vai afirmando. Para a 
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Fontenelle, marca é um nome que você tem na mente, já que esse nome precisa constituir-se a 

partir de algum significado. Vejamos, a evolução da marca Fiat na figura 17: 

 

 

Figura 17 - Evolução da marca Fiat  

 

Partindo da perspectiva de que o nome sustenta a imagem, podemos dizer que a marca tem o 

princípio dialético ressaltado desde o começo deste estudo. Apontamos isso, na medida em 

que temos um duplo: imagem e nome em uma mesma representação, uma dualética. A marca 

tem a perenidade do nome e a fugacidade da imagem, apontadas por Fontenelle. Podemos 

acrescentar ainda que a marca também se utiliza de elementos como a familiaridade e, ao 

mesmo tempo, a distinção, intrínsecas à sua condição. A marca fetiche e aura. Essas 

ambiguidades conferem à marca ainda mais riqueza como elemento simbólico no ritual do 

consumo.   

Para Fontenelle (2002), a marca é um meme (replicador que adota a mente como seu habitat) 

poderoso, está na mente independente de você. “Ela se autonomiza a tal ponto que atinge esse 

estado de poder significar a si mesma através de seu próprio nome” (FONTENELLE,2002, 

p.274).  A marca McDonald’s tem seu nome fixado enquanto se renovou durantes anos e 

continua se renovando, com pequenos ajustes durante o tempo mas se renovando. A partir 

dessa dualidade, percebemos nas marcas outro fenômeno.  

Outro exemplo: semiologicamente, o nome Itaú é assimilado como imagem. Seu significante 

é lido plasticamente e não mais linguisticamente. E mais: Itaú é uma instituição financeira. 

Visualizar a marca Itaú não significa perceber a palavra indígena dentro dela, que significa 

“pedra sólida”. Lendo exclusivamente o nome vê-se que temos um paradoxo: um banco com 

nome indígena. Esse é o momento exato em que nos damos conta de que existe um nome 

dentro da marca, que parecia obscurecido. A leitura da imagem parece ser feita de maneira 

“natural”, com aponta Hall no capítulo 2. Nesse mesmo capítulo trouxemos à tona o discurso 
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que há dentro da marca através da subversão delas, já que a representação pela imagem 

figurativa ganha mais importância. Desde muito pequenos aprendemos a ler imagens antes 

mesmo de aprendermos a ler, e a própria imagem serve de suporte para o aprendizado da 

linguagem.  

Tomando o aspecto mais importante da socialização, a linguagem aparece à 

criança como inerente à natureza das coisas, não podendo perceber a noção 

do caráter convencional dela. Uma coisa é aquilo que é chamada, e não 

poderia ser chamada por um nome diferente  (BERGER e LUCKMANN, 

1973, p.85) 

 

Assim, a marca como imagem é símbolo, depois seu significado é assimilado como texto, 

passa ser uma convenção que só tem uma interpretação. A marca Mercedes é originalmente o 

nome de uma mulher, não se percebe  mais o nome na marca e sim sua imagem: a de um carro 

potente, alemão, de alta tecnologia. Até chegar a isso houve muito investimento em 

comunicação que “encobriu” o nome. Este aspecto dialético da marca pode revelar muito 

sobre a força fantasmagórica dos nomes de marcas, como microdiscurso da publicidade. 

Nosso objetivo aqui, mais uma vez, além do que foi feito quando mostramos as marcas 

absolutas subvertidas é deslocar o nome de dentro da marca e tentar extrair seu caráter 

exclusivo de imagem e, destacando o discurso. 

Isso encontra um grande aporte quando Fontenelle (2002) afirma que a marca é oca e o nome 

é padrão. Padrão significa repetição em busca de segurança, pois quando se consome 

determinada marca, o que se busca é algo já definido anteriormente. O padrão advém do 

nome, padrão que significa segurança e também familiaridade, essas características perenes na 

marca advêm do seu microdiscurso. 

O outro aporte vem de Chevalier e Mazzavolo (2007), quando ressaltam que é através de seus 

sinais que marca se afirma. Para os autores, a marca se expressa usando elementos diferentes 

e complementares de várias formas e inter-relacionados.  Segundo os autores, o nome 

proporciona a mediação entre os valores de uma empresa, sua identidade, e a percepção que 

os consumidores têm dela, sua imagem. A começar pelo nome. A marca constitui uma parte 

visível importante de uma realidade complexa. A marca é o que vem à mente, mas o nome, 

segundo os autores, é sua dimensão “literal” e sonora. E é sobre ele que agora nos 

debruçaremos. 
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5.0 Lógicas de produção do micro discurso do consumo 

 

Algo é o nome do homem 

Coisa é o nome do homem 

Homem é o nome do cara 

Isso é o nome da coisa 

Cara é o nome do rosto. 

Arnaldo Antunes (2010) 

 

 

5.1 O microdiscurso dos nomes de marcas 

Fazendo referência às crianças do livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, Carrascoza (2014) 

aponta que até mesmo a cachorra Baleia tem nome, enquanto que o “filho mais velho” e o 

“filho menor” não têm. É com o nome, como salienta Charaudeau (2008), que uma coisa 

passa a ser algo. A cachorra que tem nome é alguém. Os filhos sem nome nem chegam a ser 

algo. A produção do discurso sobre esse algo é o que veremos agora. 

Como vimos no capítulo 2, segundo Douglas e Isherwood (2006) não se pode explicar a 

demanda por objetos apenas por suas propriedades físicas. O homem precisa de produtos para 

comunicar-se com outros e para entender o que se passa a sua volta. E faz essa comunicação 

não somente pelas propriedades físicas dos objetos que leva, o que realça a importância dos 

aspectos simbólicos dos bens. Não sendo somente matéria, mas também símbolo, o nome da 

marca ou produto tem sua parcela de carga simbólica na composição desses bens. É estratégia 

de comunicação, produção de mensagem, ao nosso ver, um microdiscurso, o microdiscurso do 

consumo.  

De acordo com Douglas e Isherwood (2006), é através do consumo que nos relacionamos, é 

através dos nomes que damos significado ao que nos rodeia e fazemos a realidade da vida 

cotidiana, o nome de um objeto está impregnado de significações: 

O desfrute do consumo físico é só uma parte do serviço prestado pelos bens: 

a outra parte é o desfrute do compartilhamento de  símbolos. Essas alegrias 

de compartilhar nomes são as  recompensas de um longo investimento de 

tempo e de atenção e também de dinheiro” (DOUGLAS e ISHERWOOD, 

2006,p.125) 

 

Para os autores, o sujeito precisa dos bens para prestar e obter serviços de marcação, isto é, 

estar presente nos rituais de consumo dos outros para poder por em circulação seus próprios 
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valores. O objetivo do consumidor é operar um sistema coerente de informações, utilizando 

esses serviços de marcação. Sua necessidade de bens serve à sua necessidade de envolver-se 

com outros consumidores, comunicando e recebendo informação. Segundo eles, o 

compartilhamento de nomes é a recompensa de um longo investimento de tempo, atenção e 

também de dinheiro. Os autores vêm o nome como um serviço de marcação nos processos 

fluidos de classificação. “Os bens reais são a ponta visível do iceberg. O resto é um catálogo 

submerso classificado de nomes de pessoas, lugares, objetos e datas. A principal atividade é 

uma tentativa continua de padronizar seus valores da maneira mais precisa possível” 

(DOUGLAS e ISHERWOOD,2006,p.212). O consumo físico dos objetos como prova de que 

a experiência é viável, “mas a maior utilidade não está na prova mas no compartilhamento dos 

nomes. Isso é cultura”(DOUGLAS e ISHERWOOD,2006,p.125).  Os autores prosseguem 

ressaltando que utilizamos a nomeação como um truque útil para deslocar a visão do consumo 

dos bens para a cultura e que qualquer escolha entre bens é resultado da cultura, e contribui 

para ela. E concluem: “Os nomes são um aspecto do consumo, intelectual e muito abstrato, 

para ceder as rústicas ferramentas de investigação sociológica” (2006, p.125). Vemos, a partir 

desses autores paradigmáticos nos estudos sobre o consumo, que o nome participa dos rituais 

de socialização como componente fetichista da mercadoria e como cultura compartilhada. 

Se utilizarmos “nomes” como alavancas para captar os processos cognitivos mais 

recônditos para sintetizar o consumo, e se vemos os bens e seus nomes como 

partes acessíveis de um sistema de informação, o problema do consumidor na 

realização do seu projeto de vida fica mais claro. (DOUGLAS e 

ISHERWOOD,2006, p.131) 

 

Assim, partimos da perspectiva de que os bens são vistos como meio. O objeto é a mensagem. 

E mais: que o nome da marca participa da atividade ritual de classificar pessoas e eventos. 

Podemos dizer que o nome é fetiche, tem sua função de marcação e pode ser mais que isso.  

Nosso levantamento sobre como autores clássicos que percebem a importância do 

microdiscurso do consumo vai mais além. De sua parte, Adorno e Horkheimer não só 

percebem o papel da Indústria Cultural e da publicidade, como destaca também, o papel do 

nome nessa indústria:  

 
O próprio nome que mais se liga à magia hoje sofre uma transformação 

química. Transforma-se em etiqueta arbitrária e manipulável, cuja eficácia 

pode ser calculada, mas mesmo por isso dotado de uma força e de uma 

vontade própria como a dos nomes arcaicos. Os nomes de batismo, resíduos 

arcaicos forma elevados à altura dos tempos, sendo estilizados como siglas 
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publicitárias –nos astros mesmo os cognomes têm essa função- ou sendo 

estandardizados coletivamente. Soa como antiquado, ao invés, o nome 

burguês, o nome de família, que, em lugar de ser uma etiqueta , individualiza 

seu portador em relação a sua própria origem. (ADORNO e 

HORKHEIMER,1985,p.154) 

 

Adorno e Horkheimer percebem a importância do nome e ainda salientam a perda da força do 

nome patronímico como elemento de persuasão. Para os autores, isso diz respeito tanto a 

língua que designa, quanto ao próprio objeto designado. Para ele, em vez de conduzir o objeto 

à experiência, “a palavra o expõe como caso de um momento abstrato, e todo o resto, excluído 

da expressão (que não mais existe) por uma exigência de clareza desapiedada, parece mesmo 

realidade. (ADORNO e HORKHEIMER,1985,p.211). Aqui, os autores parecem já prever o 

simulacro que se intensificará nas lógicas de produção desse discurso. 

Por isso, aos estudos sobre a cultura do consumo, faz-se cada vez mais necessário diversificar 

e ampliar a análise dos elementos persuasivos em torno da mercadoria, também tendo como 

referente a afirmação de Bakthin: 

 

É preciso fazer uma análise profunda e aguda da palavra como signo social 

para compreender seu funcionamento como instrumento da consciência. É 

devido a esse papel excepcional que a palavra funciona como elemento 

essencial que acompanha toda criação ideológica seja ela qual for 

(BAKTHIN,1998,p.37). 

 

 

Para Rocha (1995) estudar o consumo e seus significados abre uma importante discussão 

sobre o imaginário que nos cerca. Segundo o autor, “a cultura organiza a economia em seus 

aspectos básicos: o valor dos bens depende do seu valor cultural, mais que do seu valor 

funcional ou econômico” (ROCHA,1995,p.39). Para o autor, o consumo é um discurso capaz 

de criar mensagens a partir de um código que dá valor cultural aos bens. Para isso, segundo o 

autor, é preciso acionar os valores produzidos para o consumo, no campo das narrativas, seja 

a novela, filmes, publicidade, a marca, pois essas narrativas constroem a vida cotidiana, com 

uma força que poucos fenômenos têm. Podemos ampliar a análise dos elementos persuasivos 

que propõe Rocha a outros dêiticos em torno da marca e seus discursos: seu nome é um deles. 

Rocha (1995) defende que o anúncio publicitário é um fato cultural e tem um significado que 

é de domínio público e que pode ser lido como um mito, uma narrativa. Podemos dizer, que a 

marca é também um fato cultural e que através dela se pode focar o universo de significações 

de seus nomes. Percebemos que a função do nome ganha cada vez mais força dentro da marca 

e avança também com seus próprios recursos persuasivos no entendimento das relações entre 
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consumo, cultura e comunicação e é com este olhar sobre o fenômeno que Baudrillard 

ressalta: 

De tal maneira se leva a cabo a reestruturação psicológica do consumidor em 

uma palavra: Phillips, General Motors, capaz de resumir de uma só vez, uma 

diversidade de objetos e múltiplos significados difusos. Esta linguagem é, 

sem dúvida, a mais pobre de todas: carregada de significações e carente de 

sentido. (BAUDRILLARD,1969,p.217) 

 

Vimos também que tanto Klein (2002) quanto Fontenelle (2002), identificam que a fase das 

marcas como a conhecemos hoje se inicia nos anos 1950 com a explosão de produtos “iguais” 

fabricados por empresas diferentes, tornando-se necessário criar uma imagem de marca como 

elemento de diferenciação, processo operado pela publicidade. É quando o capitalismo 

começa a se voltar para a importância da criação de signos através da publicidade e esta passa 

a ser parte importante da indústria cultural. Isso é reforçado pela afirmação de Adorno e 

Horkheimer: 

Quanto mais a linguagem se resolve em comunicação, quanto mais as 

palavras de tornam, de portadoras substanciais de significados, em 

puros signos privados de qualidade, quanto mais pura e transparente é 

a transmissão do objeto intencionado e tanto mais se tornam opacos e 

impenetráveis. (ADORNO e HORKHEIMER,1985, p.213) 

 

Como já vimos o nome não é um elemento solitário na marca. Há nela nome e imagem, ela é 

dialética. Fontenelle (2002) vê a marca representativa de um capitalismo de imagens sendo 

preciso apreender a dimensão desse fenômeno, a partir da análise da própria marca para saber 

qual o papel que ela desempenha no consumo. A autora sustenta que as pessoas fazem uso das 

imagens das marcas para definirem a si mesmas e que “é a partir do nome da marca que 

podemos visualizar como funciona o processo ideológico contemporâneo, com relação ao 

império das imagens” (FONTENELLE,2002,p.293-294). Segundo a autora, a marca de 

produtos é uma imagem, “sua força está exatamente em sua capacidade de criar uma diferença 

como imagem, embora, seja o nome da marca que sustenta essas imagens, e só por meio dele 

poderemos compreender o funcionamento do fetichismo” (2002,p.23). A função do nome 

dentro da marca serve para revisitar a teoria do fetichismo e avançar no entendimento das 

relações atuais entre comunicação e cultura.  

Para que o mundo da publicidade tenha uma certa realidade, segundo Harvey ( 2011), basta 

que ele seja expresso por um signo. Ou nas palavras de Lazarrato: “A guerra econômica 



75 

 

 

travada em nível planetário é uma guerra estética.” (LAZZARATO,2006,p.100). Naming é 

um bem simbólico do capitalismo imagético, está inserido na publicidade, no branding, no 

design, faz parte da embalagem. O nome entra como o acabamento final, elemento feito para 

o consumo, como apontado por Marx (1991). E é uma das armas da guerra estética apontada 

por Lazzarato. Se a propaganda é a alma do negócio, na perspectiva de Fontenelle, 

corroborada por Chevalier e Mazzalovo (2007) o nome é a “alma na marca”. Segundo este 

autor , na França, 81 % dos consumidores compram Nescafé e não a marca da loja que é mais 

barata, fiados no capital de confiança, acumulado ao longo do tempo, tendo o nome como 

núcleo dessa confiança. “Na percepção do cliente esse capital esta vinculado ao nome.” 

(CHEVALIER e MAZZALOVO, 2007,p.24) 

Vemos então, aspectos ligados à indústria cultural, à comunicação e à publicidade, conteúdos 

simbólicos fetichistas, significativos para nossa discussão, lembrando que essa discussão 

perpassa a passagem do fordismo para o toyotismo e como tal transição implicaram em 

mudanças nas características simbólicas dos nomes de marcas e que assim, em meio a 

transformações históricas e culturais, o nome da marca ganhou força como discurso simbólico 

com propriedades particulares. No universo de 20 mil marcas mundiais (Chevalier e 

Mazzalovo, 2007), que continua crescendo, percebe-se uma mudança na sua forma produtiva, 

na criatividade, no modo de fazer.  Como técnica persuasiva, o nome dado a uma marca ganha 

mais força como parte integrante do composto de comunicação, já imprimindo personalidade 

a ela. O nome nunca é neutro e constitui, segundo os entrevistados, um ativo vital, pois passa 

a marcar cada vez mais posição na estratégia da marca, requerendo maiores investimentos das 

empresas para a criação desse seu microdiscurso.  

No capítulo 3, vimos que a marca não é um fenômeno novo. Recorremos à definição de marca 

como ato de identificação que existe desde, pelo menos, a Antiguidade. Esta pesquisa foi no 

nascedouro da criação de nomes, para entender a concentração simbólica associada às marcas. 

Assim, percebemos que estamos diante de uma produção de discurso que não é nova. Nova é 

a percepção da marca, de como ela pode ser mais persuasiva em seus discursos, incluindo o 

microdiscurso de seu nome e como, cada vez mais, a marca se desliga do seu posto de 

fabricante de produtos, de produtora de mercadorias, para se tornar produtora de discurso 

sobre seus produtos, por isso, o investindo em valores cada vez mais altos para essa produção. 
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Para se falar do poder simbólico que o nome da marca adquire historicamente, é preciso 

retomar a discussão em torno da forma como o fetiche, a fantasmagoria, o espetáculo e o 

simulacro atuam. Retomemos brevemente. 

A nova vida urbana de Paris propicia e modifica o consumo das mercadorias, mas também do 

“processo pelo qual palavras, pessoas e processos se tornam mercadorias, elas se travestem de 

uma aparência que encobre uma essência” (PESAVENTO,1997,p.33). Daí o recurso de 

Benjamin ao pensar a realidade por meio de alegorias, as fantasmagorias. Imagens 

condicionadas pelo fetiche da mercadoria e sua aura. Incluímos nessa imagem, que encobre 

essa essência, a que se refere Pesavento, além da marca, também o seu nome. Podemos dizer 

que a visibilidade do nome é camuflada pela dualidade da marca que nos faz enxergar 

somente a imagem, como já foi discutido. Um dos objetivos deste trabalho é trazer à tona o 

que o nome engendra como significado dentro da marca daí a percepção de sua dialética e, 

mais, de sua dualética. 

Para Maingueneau (2004) dizer “Paris” é diferente de dizer “esta cidade”. As duas maneiras 

indicam de forma diferente o referente. Ao ouvir “Paris” somos remetidos diretamente a uma 

determinada cidade, com toda carga de referencias que esta cidade traz. Quando uma empresa 

resolve por o nome de Luigi Bertolli em sua marca e a vemos estampada nos principais 

shoppings do Brasil, está tentando persuadir seu público de que um costureiro italiano está por 

trás daquele objeto, o está manufaturando, e assim, está conferindo a ele fetiche, mais poder 

simbólico. O naming é um bem simbólico, entra como acabamento inicial da mercadoria, 

como elemento fetichista para o consumo, persuadindo e exercendo poder. 

 

5.2. As características do discurso 

 

Para alcançar nossos objetivos neste trabalho é preciso trazer definições sobre o discurso, 

delineá-lo teoricamente e fortalecer os pontos de vista que trouxemos até aqui e que ainda 

defenderemos sobre nosso objeto. Buscamos circunscrever suas características e em que 

modo de discurso o micro discurso dos nomes de marcas opera e, assim, apoiar ainda mais a 

base teórica dessa pesquisa, à medida que avançamos na análise do objeto.  

 

Para Maingueneau (2004), no senso comum, discursos são os enunciados solenes, ou de uso 

restrito: discurso médico, parlamentar etc. Nas ciências da linguagem, segundo o autor, o 

discurso tem as seguintes características:  
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1) É uma organização situada para além da frase 

2) É orientado, tem função de uma finalidade 

3) É uma forma de ação 

4) É interativo  

5) É contextualizado 

6) É assumido por um sujeito 

7) É regido por normas 

8) Está no bojo de um interdiscurso, adquire sentido no meio de outros discursos 

 

Além dessas características, segundo o autor, as principais leis do discurso são: 

1) Pertinência: faz o destinatário procurar a pertinência 

2) Sinceridade: engajamento do enunciador  

3) Informatividade/finalidade: o enunciado tem que dizer alguma coisa, modificar algo 

4) Exaustividade: enunciador deve dar a informação máxima 

 

As leis do discurso, para este autor, desempenham um papel importante na interpretação dos 

enunciados. Enunciado e enunciação são o produto e ato de produzir. O enunciado é o 

resultado da enunciação, “o enunciado é a marca verbal do acontecimento que é a 

enunciação” (MAINGUENEAU,2004,p.56). O autor salienta que um enunciado pode ser uma 

palavra ou um livro inteiro. “Alguns linguistas definem enunciado como uma unidade 

elementar da comunicação verbal, dotada de sentido e sintaticamente completa” (2004,p.56). 

O micro discurso do consumo é um enunciado com um modo particular de ser produzido, 

vamos analisa-lo a partir dessas características e leis.  

 

Segundo Charaudeau (2008) para produzir efeitos de sentido, ao falar ou escrever, usamos dos 

elementos destacados abaixo. 

 

a) Língua: o que dá forma e sentido  

 

b) Texto: resultado material do ato de comunicação, feitas pelo sujeito, dentro da língua, 

e com os modos de organização do discurso, e com aas restrições impostas pela 

situação, e com uma totalidade coerente .  

 

c) Parceiros: locutor/emissor e interlocutor/receptor, os protagonistas: enunciador e 

destinatário, internos ao ato com características físicas: parceiros com características 
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identitárias ou canal de transmissão. Para este tópico o autor se detém na determinação 

do que sejam esses sujeitos, da seguinte forma:  

 

Sujeito Destinatário TUd  x Sujeito Interpretante TUi 

 

Segundo o autor, o TUd é o interlocutor fabricado pelo EU como destinatário ideal, 

tem sobre ele total domínio, supondo que a intenção de fala será totalmente 

transparente para TUd. Como exemplifica o autor, em “Saia” TUd executa a ordem do 

EU. Já o TUi escapa ao domínio do EU. Age independente do EU.e institui a si 

próprio responsável pelo ato de interpretação. Em “Saia” TUi pode transgredir não 

executando a ordem.  

 

Sujeito Enunciador EUe  x Sujeito Comunicante  EUc 

 

Pelo lado do processo de produção,  EUe é uma imagem construída pelo EUc e 

representa seu ato de  intencionalidade. Pelo lado do processo de interpretação , EUe é 

uma imagem de enunciador construída pelo TUi com uma hipótese da 

intencionalidade do EUc realizada no ato de produção.  Em “Saia”  EUe dá a TUd um 

ato de submissão. “Saia confere a EUe e a TUd não prejulgarem a natureza do EUc(se 

teria ou não autoridade), nem a reação de TUi(se vai se submeter ou não). Segundo o 

autor, EUc é como TUi um sujeito agente. 

 

d) A situação de comunicação é o enquadre físico, psicológico e social na troca 

linguageira. Situação: ambiente físico e social do ato de comunicação, externa ao ato 

de linguagem. O que é preciso considerar nesse item é se os parceiros estão presentes, 

se o canal de transmissão é oral ou gráfico e se a troca é permitida ou não e, portanto, 

define duas situações:  

 

Situação Dialogal: parceiros estão presentes fisicamente, o contrato permite a troca, a 

transmissão é oral e o ambiente é perceptível pelos dois 

 

Situação Monologal: os parceiros não estão presentes fisicamente, o contrato não 

permite a troca, o canal pode ser oral ou gráfico, mas não se pode perceber 

imediatamente as reações do interlocutor, então produz sua mensagem de forma lógica 
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e progressiva. Nela locutor/enunciador e destinatário sem encontram mas o 

interlocutor não está presente. 

 

O ato de linguagem é um objeto transparente, quando tem um emissor e um receptor 

definidos, em um momento presente, e está ligado a uma situação dialogal e atividades 

de elucidação. O ato de  linguagem é um objeto não transparente quando é um ato 

feito por um emissor em dado momento histórico, e está ligado à atividade de 

abstração, do que fala a linguagem, numa situação monologal. 

 

e) Contexto: ambiente textual da palavra, é interno ao ato de linguagem. Subdividindo –

se em Contexto Linguístico: vizinhança verbal da palavra e Contexto Discursivo: atos 

de linguagem existentes na sociedade e que intervêm na produção do texto a 

interpretar. Já para Maingueneau (2004) o contexto não é o ambiente físico, o 

momento ou o lugar da enunciação e destaca 3 tipos de contextos: 

 

1) O ambiente da enunciação: lugar, verbos, eu ou você 

2) Cotexto: sequencias de frases, antes ou depois da unidade a interpretar 

3) Saberes anteriores: referencias a nomes próprios, formato oficial de avisos de 

interdição 

 

f) Por fim, Charadeau diferencia os modos de organização do discurso em: enunciativo, 

descritivo, narrativo e argumentativo. 

Vamos fazer algumas considerações preliminares, sobretudo sobre os primeiro itens elencados 

acima, percebendo neles características acerca do nosso objeto, os nome s de marcas. As 

características do discurso descritas acima serão pormenorizadas quando descrevermos as 

lógicas de produção desse discurso em seus níveis Estratégico, Criativo, Linguístico e Legal. 

Contudo, destacamos o item F acima, que aponta os modos de organização do discurso, mais 

precisamente o modo de organização descritivo, pois vemos nele características marcantes da 

produção de nomes de marcas e assim avançamos delineando suas lógicas. 

 

O que podemos analisar preliminarmente sobre a produção de nomes de marcas é que é uma 

Situação Monologal, pois os parceiros não estão presentes, não se permite a troca, não se pode 

perceber imediatamente as reações do interlocutor. O enunciador e destinatário se encontram, 
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contudo o interlocutor não está presente, ou seja, naming é uma situação monologal não 

transparente.  

 

Prossigamos. Quando um entrevistado relata a criação de uma marca como Brado Logísticas, 

por exemplo, é que foi dada a ela, em seu processo criativo, características como força e 

vigor. Em Quemdisseberenice?,  marca muito citada nas entrevistas, por mais de um 

entrevistado, percebemos que a interrogação suscita um questionamento, pouco visto em 

marcas. O que se pensava antes sobre maquiagem pode ser visto de outra forma. Ao incluir no 

nome de uma marca, o nome de uma mulher, resgatando uma  expressão reconhecível, o 

discurso desse nome de marca é de aproximação, de questionamento sobre o estabelecido, 

como se convidasse a consumidora a mudar sua opinião. Se está querendo modificar um 

pensamento já enraizado, já dado, colocar uma dúvida, abrir uma possibilidade, ou seja, 

persuadir. O nome da marca tem algo a dizer, tem pertinência, sinceridade, informatividade e 

exaustividade. É aqui que o nome da marca  “é orientado”, “ tem função de uma finalidade”, 

“é uma forma de ação”, é contextualizado”, enfim, é  discurso.  

 

Percebemos nas entrevistas, que o contexto, a que se refere Charaudeau (2008), é controlado 

por uma etapa do processo de criação de nomes, fase chamada de Disaster Check, que vamos 

pormenorizar no tópico Nível Linguístico. O Sujeito Destinatario TUd e Sujeito Interpretante 

TUi, assim como o sujeito Enunciador EUe e o sujeito Comunicante EUc serão 

pormenorizados no tópico Nível Linguístico,  pois o Disaster Check busca justamente cercear 

a recepção de TUi para ter uma controle maior do discurso produzido e evitar interpretações 

não desejadas e que contemplem estritamente as interpretações previstas no Nível Estratégico. 

Assim, sinalizamos desde já, que a lógica de produção de nomes é marcada pelo cerceamento 

da interpretação, em que os parceiros mesmos não estando presentes, exercem grande 

influência nessa produção cerceada. 

 

5.3 Modo de organização do discurso dos nomes das marcas: descritivo 

 

Para Charaudeau (2008), descrever e argumentar são atividades interligadas, na medida em 

que a primeira toma emprestado da segunda, operações lógicas para classificar as coisas. A 

segunda, por sua vez, só pode exercer-se a respeito das coisas que têm uma identidade e uma 

qualificação. O autor, não prioriza nenhum dos modos de organização do discurso 

Enunciativo, Normativo, Descritivo e Argumentativo, esse destaque é nosso, mas vê a 
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interdependência desses dois modos, ou seja: para argumentar temos antes de descrever. 

“Descrever consiste em identificar os seres do mundo classificando-os” (CHARAUDEAU, 

2008, p.112). Para o autor, descrever é um ato de identificação e qualificação do que está a 

nossa volta. Vejamos, os componentes desse modo de organização para entender em que 

ponto queremos chegar à luz dos conceitos de Charaudeau: 

 

1) Nomear: é dar existência a um ser através de uma dupla operação: a de perceber uma 

diferença e simultaneamente relacionar essa diferença a uma semelhança, o que na 

verdade é o principio da classificação. Nomear não corresponde a um simples 

processo de etiquetagem é o resultado de uma operação que consiste em fazer existir 

coisas ao classificá-las procedimentos de identificação. Nomear “faz com que um ser 

seja”. (CHARAUDEAU, 2008, p.117) 

 

 

2) Qualificar: É a atividade que complementa a denominação, a de atribuir a um ser uma 

qualidade que o caracteriza e o especifica. Uma atividade que permite manifestar o 

imaginário, individual e/ou coletivo. A denominação estrutura o mundo de maneira 

não orientada, a qualificação atribui um sentido as coisas. Qualificar: “faz com que o 

ser seja alguma coisa”. (CHARAUDEAU, 2008, p.118) 

 

Em concordância, para Chevalier e Mazzalovo (2007), dar nomes significa classificar e 

organizar a realidade. Segundo o autor, as marcas também constituem uma linguagem, sempre 

dizendo algo. O procedimento linguístico para nomear é uma denominação sob forma de 

nomes comuns ou nomes próprios que identificar as coisas do ponto de vista geral (classe de 

pertinência) ou particular (especificidade).  

 

Já para Maingueneau (2004), os procedimentos linguísticos para qualificar, utilizam a 

analogia, que consiste em por em correspondência os seres com as qualidades a que 

pertencem, as duas em âmbitos diferentes. Essa analogia pode ser explícita, pela comparação 

ou implícita, pela antropomorfização, ou seja, pela personalização dos objetos. 

 

As características relatas por Charaudeau (2008), Mangueneau (2004) e Chevalier e 

Mazzalovo (2007),  nos remetem ao totemismo proposto por Rocha (1995). Para este autor, o 

consumo é um indexador simbólico, um modo de status, que opera um sistema de 

classificação. Isto quer dizer que pode agrupar/separar as pessoas e as coisas e, ao agrupá-las, 

consequentemente, constrói uma estrutura de diferenças. Como funciona na prática essa 

espécie de sistema totêmico? Como nossa sociedade moderna-industrializada-capitalista-
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imagética se segmenta e classifica seus grupos traduzindo-os pelos diferenciais de consumo 

de objetos? 

 

Para Rocha (1995) o totemismo da publicidade faz a passagem da mercadoria do domínio da 

produção, onde os produtos são anônimos para o domínio do consumo. Esta passagem 

também é a do nome da mercadoria ao nome próprio da marca “onde o produto tem nome, 

nobreza, mistério e vida” (ROCHA,1995,p.62). O sistema de nomeação na publicidade 

corresponde a passagem da economia de produção à economia de mercado, através dessa 

operação totêmica. Para ele, o sistema publicitário atribui conteúdo, representações e 

significados ao universo dos produtos. A tarefa é transmitir mensagens de um e de outo nível, 

do não humano ao humano. A intercambialidade que se instaura entre pessoas e produtos 

encontra paralelo na ligação entre espécies naturais e grupos sociais. “O totemismo é um 

sistema de classificação que opera em diversas sociedades procurando manter uma 

complementariedade entre natureza e cultura” (ROCHA,1995,p.104). Esse sistema funciona 

transmitindo informações que sustentam o conhecimento sobre a marca.  Para o autor, como 

“operador totêmico” a publicidade tem também como função a nomeação. “É através do 

nome que o produto se pessoaliza e passa a integrar uma rede de relações composta de outros 

produtos. É quando adquire personalidade, começa a viver enquanto objeto” 

(ROCHA,1995,p.69). O produto recebe, então, um tratamento antropomórfico ao ganhar um 

nome e uma marca, como também destaca (Maingueneau, 2004) 

 

Ao nomear os produtos, ao identificá-los e climatizá-los, a publicidade, segundo Rocha, os 

diferencia e os traz para o nosso mundo, tornando-o humano. E assim a “publicidade” 

categoriza o mundo. A passagem da economia de produção a economia de mercado não é 

apenas a passagem do não-nomeado ao nomeado é a passagem da matéria (nome comum) ao 

simbolismo (nome próprio), já que as lógicas de produção dos discursos da marca faz 

analogia da pessoa. A essa analogia será incorporada uma história numa sequência de 

operações totêmicas, ao vir da produção é inserida para ser consumida como ente simbólico, 

que a publicidade humaniza (CARRASCOZA, 2008). 

 

Vimos que o consumo é o lugar dos sentidos, do simbólico. A publicidade/branding faz a 

mercadoria entrar no circuito da pessoa, do simbólico. E esse primeiro sentido é dado pelo 

nome, o primeiro código. O nome é assim, a primeira instância simbólica. É a primeira 

operação totêmica de entrada da mercadoria no mundo do consumo, vinda do mundo da 
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produção, enfim, como ressaltamos, seu batismo, “a publicidade é antes de tudo um grande 

batistério” (PÉNINOU,1974, p.95). Para ele, dessa água batismal surge a marca que, de selo 

de propriedade, passa a sinal de troca, com o objetivo de conquistar mercados pelo uso do 

nome próprio. Segundo este autor, é a redução de todo um mercado a um nome: a geladeira é 

Brastemp, a caneta é Bic, “o nome próprio varre o caráter geral do nome comum somente ele 

pode inaugurar e garantir esta impressionante superestrutura de imagens” 

(PÉNINOU,1974,p.101).  Para Peninou, não há gasolina distinta, ela fica distinta quando lhe 

emprestamos um nome: Shell ou Esso. O naming é a primeira parte da “alma” da mercadoria 

e assim o produto passa a viver entre os humanos, participando de suas relações 

(Carrascoza,2008). No momento em que o produto ganha um nome ele passa a ter vida. O 

nome está no limiar do mundo da produção ao mundo do simbólico, espaço do consumo, do 

fetiche e do espetáculo.  

 

Para Péninou (1974), os três atos fundamentais da publicidade são nomear, qualificar e 

exaltar: 

a) Nomear: Conferir identidade através de um nome 

b) Qualificar: posto o nome resta imprimir um caráter e impor a imagem da marca, 

conferindo traços distintivos e atributos.  

c) Exaltar: a afirmação garante uma promoção através da celebração do nome e do seu 

caráter, com a emissão ininterrupta de mensagens com o mesmo signo.  

Segundo Peninou esses três atos favorecem a entrada do objeto no ciclo social e econômico 

do consumo,” de simples objeto, torna-se ídolo.” (PÉNINOU,1974,p.94). Na metáfora da 

pessoa, para o autor, a mercadoria ganha nome próprio (identidade), atributo (caráter) e a 

afirmação (discursos). Para o autor, posto o nome resta imprimir um caráter. Passa-se da 

publicidade do nome próprio à publicidade do atributo. Para o autor, esses atos são estanques 

e consecutivos. “Em si mesmo o nome da marca é apenas uma promessa” 

(PÉNINOU,1974,p.98).  

Discordamos desse posicionamento, recorrendo ao que já expomos sobre a visão concordante 

de Charaudeau (2008) e Maingueneau (2004) quando identificam, entre os modos de 

discursos, o modo descritivo e nele a nomeação/ qualificação, como operações simultâneas 

desse modo do discurso. O que estamos defendendo é que a analogia dada no batismo dos 

objetos, essa operação totêmica, não é apenas denotativa, é conotativa. Ainda que nomes 
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como Maria e Angélica possam ganhar conotações, não se consegue imprimir nenhuma 

personalidade às pessoas pelo nome. Nomes mais neutros como Marcelo ou Ricardo acabam 

tendo a mesma função de Piedade, a de só denotar. Mas quando se coloca nome Veloster 

(Figura 18) em um carro imprime-se um caráter “masculino”, “agressivo” e “veloz” a ele. 

Esses atributos estão sendo passados no prefixo “velo” e pelo caráter masculino do sufixo 

“ter”, dada a conotação que os aspectos semânticos e fonéticos deflagram deles. 

 

 

 

Figura 18 - Automóvel Veloster  

 

Quando se escolhe o nome QQ (Figura 19) para um carro “pequeno”, “simples e “ágil”, o 

fabricante já está imprimindo um caráter a essa mercadoria, e não apenas uma nomeação. O 

fonosimbolismo de duas letras repetidas, a morfologia dessas duas letras, que aparenta ser 

menos que um nome, quase um apelido. Estrategicamente, isso aproxima muito mais esse 

carro das pessoas que quer atingir, a partir da aparência do seu nome.  

 

 

 

Figura 19 - Automóvel QQ 

 

Com o exposto acima, damos mais um passo no construto teórico para respaldar que o nome 

da marca é o primeiro sentido dado mercadoria, seu primeiro investimento sígnico. 

Acrescentamos, com bases teóricas a partir, sobretudo de Charaudeau (2008) e de 

Maingueneau (2007) como se dão as lógicas dessa produção no processo de nomeação que, ao 

nosso ver, não é um ato estanque, único, meramente formal, pois ao mesmo tempo que 

nomeia qualifica, o que garante a esse discurso mais investimento sígnico.  
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Vemos que o nome do produto ou da marca comunica, persuade. “é orientado”, “ tem função 

de uma finalidade”, “é uma forma de ação”, é contextualizado”, enfim, é discurso, e agora 

acrescentamos: discurso no modo descritivo que nomeia e simultaneamente qualifica. 

 

5.4 Nomes de categoria, produto e marca 

 

Antes de seguirmos pormenorizando os aspectos em torno das lógicas de produção do nosso 

objeto, a partir das características e leis do discurso, faz-se necessário a distinção entre os 

conceitos de categoria, produto e marca. Essa distinção, ao mesmo tempo em que elucida a 

diferença entre elas, delimita o nosso objeto, visto que, identificamos três tipos de descrição 

do microdiscurso e que ampliam o entendimento do que seja a nomeação/qualificação das 

mercadorias. Vejamos. 

 

5.4.1 Nome de categoria 

 

As características comuns de produtos, segundo Maingueneau (2004) formam uma categoria.  

O nome da categoria refere-se a classes de produtos, como carro, perfume e iogurte. Segundo 

o autor, salvo um objeto totalmente novo, toda mercadoria tem antecessores na mente do 

público. Quando se introduz um produto no mercado, segundo o autor, deve-se levar em conta 

que os consumidores já têm uma categorização preestabelecida que pode: 

 

1) Ratificar a denominação estabelecida 

2) Inventar nova denominação mantendo elo com categoria estabelecida 

3) Criar nova categoria (tablet, por exemplo) 

 
Há casos em que as marcas que têm muita força de penetração no mercado que atuam, têm 

seu nome transformado numa categoria e os exemplos clássicos são  Gilette, Xerox e Jeep, 

contudo isso se caracteriza a exceção da regra. 

 

Essas premissas impõem que para entrar no mercado, para que lhe seja atribuído um nome, 

segundo o autor e comprovado nas entrevistas, a marca deve negociar com as coerções 

impostas pela sua categoria de produto. Essas coerções se estabelecem no Nível Estratégico. 

Nesse nível, antes de ser reduzida a um nome, uma marca é enquadrada descritivamente em 

uma categoria, esse enquadramento, para nós, já se pré-figura um protocolo de classificação, 

isso só reforça a necessidade da categorização nos níveis que iremos propor aqui mais adiante. 
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5.4.2 Nome do produto 

 
Segundo Maingueneau (2004), o nome do produto é um nome próprio que designa um 

número ilimitado de mercadorias de uma marca. Refere-se não um objeto único, mas um 

grupo de objetos que, por modelos e series, têm o mesmo nome. Segundo os entrevistados, os 

nomes de produtos têm sua produção mais demandada que os nomes de marcas. As lógicas de 

produção de nome de produtos e as lógicas de produção de nomes de marcas não chegam a 

diferir em seus aspectos criativos e sim em seus aspectos estratégicos.   

 

Para entrar no mercado, para que lhe seja atribuído um nome, o produto, por sua vez, também 

deve negociar com as coerções impostas pela sua categoria. Segundo os entrevistados, a 

plataforma da marca, do Nível Estratégico, estabelece como a marca irá se comunicar, e esse 

produto deve obedecer esse tom de comunicação. A coerção é exercida internamente pela 

plataforma da marca e externamente pela categoria e pela a concorrência, pois  “vender um 

Renault impõe certas coerções” (MAINGUENEAU,2004,p.221). Nomes de produtos como o 

automóvel Clio, Logan, Sandero, Fluence são exemplos de nomes de produto. 

 

5.4.3 Nome da marca 

Para Maingueneau (2004), o nome de marca é um tipo de nome próprio que desempenha um 

papel privilegiado na comunicação midiática, a marca “povoa de entidades que não são nem 

seres humanos, nem animais, nem objetos”( MAINGUENEAU,2004, p.207).  Para o autor, o 

nome da marca é ainda mais exclusivo que o nome da pessoa. Conhecemos outras Tânias, 

Joãos e algumas Isleides, mas só existe uma Coca-Cola, uma Apple. Para o autor, o nome da 

marca designa uma entidade única: é um tipo de nome próprio, ainda mais especifico pois 

pode haver mais de uma Isleide, de uma Tania, de um João e de uma Irene, mas nome de 

marca, por motivos verificáveis nessa pesquisa, sobretudo, em seus níveis estratégico e legal, 

só tem um. Esse ponto é crucial no entendimento das lógicas de produção do microdiscurso 

das marcas. 

Sendo exclusivo, sendo inicial, esse discurso acaba tendo uma característica interessante, que 

o difere dos outros discursos da marca. Ele é o discurso fundante. Vejamos. 

 

Para Charaudeau (2008)  o modo descritivo serve para construir uma imagem atemporal do 

mundo. “A partir do momento que os seres do mundo são nomeados, localizados e 
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qualificados, é como se eles fossem impressos numa película para sempre”.( 

(CHARAUDEAU,2008,p.116). Maingueneau (2004) corrobora essa perspectiva quando 

assegura que o discurso produzido pela marca deve estar em harmonia com seu nome. Para o 

autor, um nome patronímico como Jack Daniel’s, desenvolve o discurso centrado na tradição, 

o s em inglês, indica que se trata de uma coletividade de um individuo ligado a uma 

comunidade e, então, seu discurso publicitário acompanha seu discurso fundante.  

 

O nome da marca Quem disse Berenice?, citado nas entrevistas por pelo menos 4 

entrevistados, não é somente uma etiqueta, um adendo, ele condiciona, por meio do seu ethos 

o que a marca pretende estabelecer e já o incorpora nessa primeira enunciação. Ele estabelece 

uma relação de aproximação, quebra paradigmas do mundo da moda cheio de preceitos e 

regras. Com esse nome a marca se mostra receptiva à consumidora que quer conquistar, 

dizendo que tudo é possível e acessível, sobretudo pela interrogação, incomum em marcas.  O 

ethos já está presente nesse micro discurso, pois o que conta no nome são seus efeitos de 

sentido. O primeiro passo do ethos desta marca está dado com um nome e com ele funda-se 

um discurso. Portanto, acreditamos que o micro discurso da marca opera como discurso 

fundante, pois o sentido empregado nele vai constituir a identidade das marcas e a sua 

distinção. O nome mais que nomeia, qualifica e essa qualificação fundante vai continuamente 

ser transmitida nos novos discursos. Dessa forma, a marcas fala sobre nós quando funda e 

reproduz um discurso coerente sobre ela mesma. 

 

5.5 Percurso analítico 

Feita a delimitação entre categoria, produto e marca, já reconhecendo o micro discurso das 

marcas como discurso fundante, tendo sinalizado as categorias de análise nos Níveis 

Estratégico, Criativo, Linguístico e Legal, se faz necessário apresentarmos o ranking das 

marcas brasileiras mais valiosas em 2013, que servirá como corpus de análise. 

O ranking (Figura 21) é um parâmetro anualmente estabelecido pela Interbrand, empresa de 

branding internacional com escritório em 22 países, diga-se, empresa participante de nossa 

pesquisa, feita no escritório de São Paulo. Este ranking4 é uma referência mundial e nacional 

do tema. Ele estabelece valores de símbolo. Não estão nessa lista aspectos estruturais das 

empresas ranqueadas, de quanto vale a estrutura física de cada uma delas, mas as valora como 

                                                 

4 http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/itau-e-a-marca-mais-valiosa-do-brasil-em-2013-veja-lista visto 

em 10.02.2014 

http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/itau-e-a-marca-mais-valiosa-do-brasil-em-2013-veja-lista
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estrutura simbólica. E seu valor de mercado única e exclusivamente como marca, portanto de 

nosso interesse. Vale lembrar que esse não é um corpus formal, visto que nossa premissa 

básica é a lógica de produção dos nomes e não um corpus pré-definido de análise de marcas. 

Ele é um referencial para a aplicação das categorias de análise e tipologias verificadas no 

processo de produção, identificado nas 10 entrevistas realizadas com criadores de marcas 

entre as maiores agências de branding e publicidade do Brasil. 

 

POSIÇÃO MARCA VALOR VARIAÇÃO 

1 Itaú R$ 19,329 bilhões -13% 

2 Bradesco R$ 14,085 bilhões -7% 

3 Banco do brasil R$ 11,839 bilhões -4% 

4 Skol R$ 9,399 bilhões 11% 

5 Petrobras R$ 8,736 bilhões -18% 

6 Natura R$ 7,455 bilhões 2% 

7 Brahma R$ 7,201 bilhões 42% 

8 Antarctica R$ 3,134 bilhões 29% 

9 Vivo R$ 2,632 bilhões 24% 

10 BTG Pactual R$ 1,924 bilhões Nova no ranking 

11 Cielo R$ 1,172 bilhões 35% 

12 Casas Bahia R$ 993 milhões 42% 

13 Renner R$ 842 milhões -10% 

14 Lojas Americanas R$ 757 milhões 14% 

15 Caixa Econômica Federal R$ 702 milhões 3% 

16 Oi R$ 699 milhões 19% 

17 Extra R$ 621 milhões 6% 

18 Hering R$ 616 milhões 58% 
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19 Ipiranga R$ 607 milhões Nova no ranking 

20 Porto Seguro R$ 475 milhões Nova no ranking 

21 Tovts R$ 382 milhões 29% 

22 Havaianas R$ 375 milhões 23% 

23 Pão de Açúcar R$ 347 milhões 1% 

24 Ponto Frio R$ 346 milhões 28% 

25 Arezzo R$ 294 milhões Nova no ranking 

 

Quadro 1  – Ranking das marcas mais valiosas do Brasil em 2013  

 

Tanto Fontenelle (2002) quanto Klein (2002) ressalvam que marca e publicidade não 

representam o mesmo processo, para ambas as autoras o consumo de nomes não se confunde 

com o consumo de publicidade. Slater compartilha do mesmo ponto de vista quando faz 

distinção entre propaganda e marketing e quando enfatiza que o marketing é anterior à 

produção em massa por causa da necessidade de personalizar o impessoal. Com as mudanças 

no modo de produção ocorridas na passagem do Fordismo para o Toyotismo, atribuições tidas 

como exclusivas da publicidade passaram também a ser desempenhadas por outras áreas de 

estudo, dentre eles o branding, caracterizando-se cada vez mais como pia batismal, 

desenvolvendo e aprimorando uma metodologia de criação desse discurso, pelos  

profissionais especializados e incorporados a seu processo. Naming ou a técnica de dar nomes 

se coloca atualmente como um dos elementos do marketing, feito em sua grande maioria em 

agências branding, nossas entrevistas contemplam essa maioria. 

As entrevistas em empresas de branding e publicidade foram nossa ferramenta de 

identificação das lógicas constituem nosso objeto. Elas são fruto de um questionário que 

buscou entender como os criativos, em sua maioria advindos da função de redator(a) 

publicitário(a), estruturam em uma metodologia, o processo de criação de nomes, desde sua 

concepção até sua apresentação. Os trechos significativos e que exemplificam nossas analises 

serão colocados no decorrer do texto. As entrevistas transcritas na integra, com cerca de 190 

páginas, fazem parte do CD em anexo no apêndice. Da análise das lógicas verificadas nessas 
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entrevistas, surgiram as categorias de análise propostas aqui, que, como dito, são 

exemplificadas com o ranking acima citado e exposto.  

 
5.6 O processo criativo dos nomes de marcas 

 

A lógica de produção de nomes de marca obedece a seguinte premissa apontada por Chevalier 

e Mazzalovo: “o nome ideal seria um nome fácil de lembrar em todas as línguas, que evocasse 

suas qualidades, sugerisse a filosofia da empresa, conotasse inteligência e criatividade e 

começasse com a letra A ou Z para ter destaque nas listas de cotações” (CHEVALIER e 

MAZZALOVO, 2007, p.46). Com essa definição, os autores nos ajudam a delinear um 

quadro de análise a partir de 4 níveis processuais dessa lógica de produção: Estratégico, 

Criativo, Linguístico e Legal. Esses níveis se colocam como categorias do corpus de análise, 

ao mesmo tempo se apresentam como etapas subsequentes do processo criativo em si, 

delineadas pelos entrevistados de maneira geral e, claro, com especificidades de cada uma das 

empresas. Com elas, buscamos construir uma categorização que abarcasse melhor as lógicas 

dessa produção. 

 

Em um processo que dura em média quatro semanas, cerca de 600 nomes chegam a ser 

criados, para se chegar a uma média de 8 nomes apresentáveis ao cliente.  

 

A gente chama esses 8 nomes de "nomes com boas possibilidades de 

registro", a gente nunca fala em um nome livre, porque a gente sabe 

que isso é uma maluquice, a busca Para-legal, também, nunca vai 

assumir isso, então a gente coloca como até 8 nomes com boas 

possibilidades de registro.  

 

O nome escolhido, segundo um dos entrevistados, não chega a ser o melhor nome, mas o 

nome que sobreviveu aos principais pontos dos 4 níveis descritos acima, a plataforma do 

Nível Estratégico, ao Disaster Check, do nível linguístico e, sobretudo, no nível legal onde ele 

pode ser completamente vetado. Vejamos: 

 

5.6.1 Nível estratégico  

 

Um bom nome deve ter duas características: ser memorável e envolver um componente 

emocional e racional. Para isso, a criação de um nome é feita com intenção, advinda do 
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briefing/plataforma que determina o posicionamento da futura marca para que seja o primeiro 

elemento comunicativo dela. O vínculo estratégico/criativo com o nome patronímico, que 

formou grande parte das marcas que conhecemos como Ford, Nestlé, Gilette, conferia a 

garantia familiar e tradição como posição.  Contudo, apesar de a solução não ser mais de 

colocar nomes com essa característica como era a maioria dos nomes nas primeiras décadas 

da revolução industrial, o contrato de longo tempo entre marca e consumidor é intrínseco ao 

conceito de marca. Para existir, uma marca precisa estabelecer premissas de durabilidade em 

seu posicionamento. Assim, segundo Carreira (2007), a perspectiva cronológica é 

fundamental para compreender o fenômeno das marcas.  Essa preocupação estratégica de 

longa vida e de construção de um processo que se inicia com a produção do microdiscurso é 

parte integrante do nível estratégico. Segundo Carreira, as empresas são responsáveis pela 

circulação de 2 tipos de bens: 

1) As mercadorias impulsionadas pela fabricação. Circulação impulsionada pela 

fabricação 

 

2) O discurso: significado, simbolismos do produto, posicionamento da marca na mente 

do consumidor, a marca é seu vetor. Circulação impulsionada pela comunicação.  

 

Portanto, temos uma funcionalidade prática e outra estética. Como já vimos, a mercadoria não 

está fundamentada somente na satisfação de necessidades funcionais, mas também se insere 

em um jogo de significações. Essas significações começam a ser dadas pelo nome e são 

fundamentadas na plataforma da empresa, gerida nas agências de branding e de publicidade.  

O briefing é a síntese desses dois sistemas e da consequente plataforma. Todos os 

entrevistados relatam que o briefing nunca chega completo. Como a plataforma da marca é 

feita a partir dessa coleta de informações, que vai conectar o sentido da marca aos valores em 

circulação na sociedade, mais informações são coletadas como, por exemplo, a diferenciação 

da marca de sua concorrência, etc. Chevalier e Mazzalovo (2007) e Carreira (2007) 

concordam quanto aos aspectos estratégicos impostos: 

 

Para a companhia a marca é um componente essencial de seu valor 

cumulativo e de estratégia de longo prazo. Ela impõe certas 

limitações. Requer que escolhas sejam feitas com coerência e 

continuidade de valores específicos. Trata-se de um ativo fundamental 

da corporação. (CHEVALIER e MAZZALOVO, 2007, p.18) 

 

Para Carreira (2007), o sucesso da marca não está só nas estratégias, que sempre dominaram o 

marketing, mas, sobretudo, num discurso que tenha um significado forte. Segundo o autor, a 



92 

 

 

identidade da marca deve ter um discurso coerente e coeso com o seu conceito. Posicionar 

uma mercadoria nesse ponto de vista é colar nela, pela comunicação, os significados possíveis 

de ser agregados. “Posicionar é compartilhar um significado, por intermédio da marca, com o 

maior número de pessoas, dando-lhe motivos para comprá-la” (CARREIRA,2007,p.106). O 

posicionamento consiste em selecionar um conceito e estruturá-lo, dando-lhe uma forma que 

vai proporcionar à mercadoria ser reconhecida e desejada. “O ato de consumir determinada 

mercadoria de certa marca também é um texto com uma linguagem e um significado que o 

cliente quer transmitir pelo seu uso”. (CARREIRA,2007,p.107). O posicionamento é a 

identidade com a qual a empresa une as manifestações públicas da marca, assim o público 

pode reconhecê-la e valorizá-la, constituindo um texto da marca. Por isso, é fundamental 

entender o caminho estratégico que será dado ao nome, a coerência com os produtos da 

categoria que abarcará, a correlação conceitual com o público e diferenciação em relação aos 

concorrentes. O nome é uma das manifestações públicas da marca, o primeiro componente de 

seu texto de posicionamento, texto que começa a ser delineado no nível estratégico, como 

vemos no trecho da entrevista abaixo. 

Em 90% dos casos é vendida também uma etapa de posicionamento, 

que é feita pela parte de estratégia. Bom, isso significa que eu tenho o 

subsídio de posicionamento pra fazer esse nome. Eu vou pegar esse 

posicionamento – que ele tem: propostas, ideia da marca, valores, 

história da marca, toda a auditoria que foi construída por estratégia,. 

Eu tenho um universo de coisas pra fazer. Porque a gente, claro, fala 

que marca é ação de experiência, e essa estratégia vai direcionar, não 

só o nome, como o logo que vier depois. Porque, o que é mais comum 

aqui é o projeto ter essas três entregas: estratégia, nome e logo.  

 

O nível criativo levará em conta elementos estratégicos definidos para marca. Por isso, o 

nome não figura, como pretende Péninou ser algo por se fazer. Com o que é estrategicamente 

planejado, ele já é já posiciona. Inicia um discurso que se estenderá e que para conferir 

garantia terá que ser coerente visando sua longa vida, essa coerência é objeto de análise do 

nível estratégico. A criação de nomes de marcas por meio de uma metodologia, leva em conta 

valores presumidos, em que o nome será a primeira parte de um texto que posicionará uma 

marca, isso reforça nossa posição em estabelecer que mais que nomear, hoje o nome também 

qualifica.  

Como vimos, para entrar no mercado, para que lhe seja atribuído um nome, a marca deve 

negociar com as coerções impostas pela sua categoria. Essas coerções se estabelecem no nível 
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estratégico da criação de nomes de marcas, sobretudo a partir da concorrência direta e indireta 

da marca. Após a análise do briefing, um dos passos da plataforma é localizar a futura a marca 

como inovadora, tradicional etc. A tarefa é definir em que parte dessa escala semântica o novo 

nome vai se posicionar, e perceber também onde se encontram  os nomes dos concorrentes, 

segundo disposto abaixo:  

 

Escala Semântica: 

Jovem         -2        - 1                  0       1                 2               Adulto 

Feminina    -2          - 1                 0       1                 2               Masculina 

Inovadora   -2         - 1                  0       1                 2               Tradicional 

Tecnológica  -2        - 1                 0       1                 2               Artesanal 

 

Seguindo a metodologia no Nível Estratégico se discute e defende junto ao cliente qual tipo 

de nome será mais coerente com os aspectos semânticos. Se a concorrência tem nomes mais 

tradicionais, perceber se um nome inovador será mais conveniente, ou ao contrário, se 

pertinente for, posicionar-se com um nome ainda mais tradicional. Tudo depende da análise 

da categoria em que se encontra a marca, ela em relação à concorrência e ao que almeja para 

estabelecer, enfim, que estratégia será adotada. 

Diferente da classificação de Maingueneau (2004) que aponta apenas 3 tipos de nomes de 

marcas: siglas, nomes humanos e nomes evocadores, ou a classificação feita por Rodrigues 

(2012) em patronímicos, descritivos, toponímicos, metafóricos, encontrados, artificiais , 

abreviações e nomes de status, reconfiguramos essas categorias a partir das entrevistas e de  

nossa experiência profissional com o assunto.  

 

Assim, trazemos três categorias principais. Essa primeira categorização orienta o 

cliente/agência no nível estratégico para o nome mais indicado para a nova marca e tem as 

características do quadro 2, da página seguinte: 

 

 

 

 

 

: 
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Descritivo  Evocativo/Associativo/Sugestivo Abstrato/Simbólico/Imaginário 

 

Descrevem um 

atributo 

Ex: Petrobras 

Evocam características da marca 

 

 

Ex: Oi 

Não tem relação direta com a 

categoria 

 

Ex: Itaú 

Descrevem uma 

atividade 

Ex: Banco do Brasil 

Associações fonéticas ou 

semânticas feitas à marca 

Ex: Caixa Econômica 

São inventados. 

 

Não há exemplos na tabela 

Vantagens:  

São Informativos 

Têm mensagem 

Menos investimento 

na marca 

 

Vantagens:  

Mais distintivos  

Transmitem mais conceitos 

 

 

Vantagens:  

Pode ser registrado com mais 

facilidade 

Melhor lido em outros idiomas 

Mais distintivo 

Notório 

Único 

Mais flexíveis 

 

Desvantagens:  

Difícil de 

registrar(está perto do 

genérico) 

Mais óbvios/outros 

podem fazer 

Pouco flexíveis 

 

Desvantagens:  

Necessitam um pouco mais de 

comunicação que os descritivos 

 

Desvantagens:  

Não comunica nada concreto, 

não são informativos 

Necessitam mais comunicação 

para seu posicionamento  

 

 

Quadro 2: Categorias de Nomes  

 

A tabela acima exemplifica o que o entrevistado relata abaixo: 

 

A gente usa “descritivo”, “sugestivo” e “abstrato”. E aí a gente mostra: 

Banco do Brasil, descritivo, é o “banco do Brasil”; sugestivo poderia ser a 

Caixa, caixa tem uma relação financeira, você pode, já começa a falar 

"Caixa Econômica", acho que está relacionada ao meio financeiro; e aí, Itaú, 

seria o abstrato, um “pedra preta”. Então a gente faz essa lógica, se a gente 

começar a separar muito, fica muito complexo, inclusive pra ele. Porque 
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nesse momento ele já tem dúvida, e aí a gente fala os prós e os contras. O 

descritivo é o que 90% dos clientes querem, por quê? Porque ele não quer ter 

que investir muito e aquilo as pessoas já vão saber o que é. 

 

Pela metodologia aplicada e por nos descrita no quadro acima, destacamos exemplos do 

ranking da Interbrand. Esse quadro tem a função primordial, em uma etapa chamada Kickoff 

demonstrando suas vantagens e desvantagens, a luz da melhor estratégia percebida. Essa etapa 

norteia, portanto, os criativos e o cliente, sobre que tipo de nomes serão criados. 

 

Até por desconhecimento de naming, de palavra, de semântica. o cliente fala 

o que ele quer  e isso não é exatamente o que ele quer. Então ele pode falar 

assim: "eu quero um nome super abstrato, tipo Nextel". Isso é comum a 

gente ouvir, ai você fala "Nextel é a próxima telefonia; é próximo telefone: 

Next + Tel. Não é abstrato é evocativo. 

 

Podemos perceber aspectos teóricos5 na prática de criação e que nos ajudam a entender que a 

metodologia de criação desse discurso traz elementos de diferentes campos do conhecimento. 

Esse ferramental serve para que as agências de branding se afirmem perante o cliente como 

especialistas, criando valor para este trabalho, para essa especificidade, cobrando 

investimentos entre R$ 40.000,00 a 120.000,00 por projeto, média que, segundo os relatos, 

não era investida para tal discurso. Eles percebem que há cerca de cinco anos o valor para 

esse investimento vem crescendo no Brasil. 

 

5.6.2 Nível criativo  

 

Autores como Rocha (1995), Péninou (1974), Akeer (1998) mencionam a importância de 

nomear, mas não descrevem como fazer isso. Chevalier e Mazzalovo (2007), aponta a 

preocupação crescente com o nome que já traga alguma qualidade da marca, que para ele,  

leva a um distanciamento gradual da realidade concreta da empresa. Percebe isso, mas não 

aponta o que seja uma categorização. Para o autor, o nome representa o espírito da marca. 

Mais que um atributo é um fator estratégico. Apesar de apontar questões relativas ao Nível 

                                                 

5  Vimos que segundo Chevalier e Mazzalovo (2007), Pierce propôs uma classificação dos signos em 3 

categorias: ícones, índices e símbolos, cada um remetendo a um tipo particular de relação entre o signo e o que 

ele representa, uma categorização clássica sobre o assunto à luz da semiótica: Pela descrição dos tipos de 

nomes, podemos fazer a correlação entre Ícone e Nomes Descritivos, Índice e Nomes Evocativos e Símbolo e 

Nomes Abstratos dadas as características de ambos os correlatados. 
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Estratégico, ele não estabelece uma categorização completa, que reflita sobre os aspectos 

criativos de se construir esse discurso. 

 

Ainda que descreva algumas categorias de nomes e etapas do processo, Delano (2011) 

também não pormenoriza as lógicas criativas de produção desse discurso em sua metodologia, 

visto que, explicita que seu objetivo é outro: “a intenção principal é entender como 

profissionais de design lidam com projetos de Naming”(Rodrigues,2011,p.19).  

 

A maioria dos entrevistados tem origem na redação publicitária e relatam a falta de 

metodologia empregada nas agências de publicidade.  

 

Algumas pessoas me perguntam "por que você não é redator?". Aqui a gente 

é chamado de consultor de identidade verbal, e aí o que eu justifico: "é 

porque eu preciso conhecer a parte de estratégia". Eu acabo levando isso 

para o cliente e ele acaba reconhecendo esse trabalho como mais 

profissional. Eu sou um consultor de identidade verbal, preciso conhecer de 

estratégia para poder absorver o posicionamento. Eu posso fazer um nome 

muito criativo, como redator e ok, não é um problema, mas no momento da 

justificativa, eu não posso ficar falando "essa palavra é bonita, ela é legal, é 

criativa" mas o que ela é estrategicamente?  

 

Essa metodologia tem algumas mudanças em uma ou outra agência de branding, mas que 

perseguem um mesmo caminho e cada vez mais incorporados também pelas agências de 

publicidade. Pelo relato dos entrevistados, mesmo os que não têm origem como profissionais 

de redação publicitária, sendo jornalistas ou formados em letras, a Rede Semântica 

(Carrascoza, 2003) é utilizada como recurso criativo, como declara o entrevistado abaixo: 

 

A gente cria de modo individual, cada um na sua tela, cada um com seus 

meios de criação. Na nossa equipe tem um gosta desse exercício, de escrever 

palavras num papel. Então o vamos imaginar que o valor de um cliente é 

“inspirador”: ele começa a fazer quase uma nuvem de palavras inspiradoras: 

“lúdico”; é “feliz”; “amoroso”. Ele cria sinônimos delas ou variações. 

 

O processo criativo de nomes, segue também alguns princípios gerais do processo criativo 

descrito por  Graham Wallas em 1926 e que figura como processo clássico, em grande parte 

da bibliografia sobre criação e redação publicitária, destacando Carrascoza (1999), Salles 

(2009) e Ostrower (2009) está presente também nessa construção, como descrito abaixo: 

 

Preparação : coleta de informação e primeiras tentativas 

Incubação: deixar o problema dormir 
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Iluminação: aparição das soluções  

Verificação: seleção, reflexão, adequação e avaliação das soluções 

 

É notório nos relatos das entrevistas, que a etapa de verificação do processo criativo, muito 

mais amena em qualquer outro processo de construção de discurso, acaba estando presente em 

todos os níveis, Estratégico, Linguístico e Legal. Ainda que isso pareça um contrassenso, 

sobretudo no nível Criativo, já que é delimita o que foi criado e não propriamente o expande.  

É que sendo um discurso que necessita de registro, a verificação e seu aspecto de 

policiamento está presente de forma ainda mais contundente e é proibitiva nos níveis 

linguístico e legal. 

 

Como técnica criativa vimos que  há ainda a clássica bricolagem que descreveremos quando 

abordamos a tipologia Neografismo. 

Para a criação de nomes, além da preocupação semântica e estética há um elemento 

linguístico que deve ser levado em conta: a estrutura silábica fonética. A melhor formação 

fonética é a sequência consoante, vogal, consoante, vogal, descrita por CVCVCVCVCV. 

Segundo a metodologia, ela facilita o entendimento da palavra, ao tempo em que cuida da sua 

aparência. Verificamos que as marcas do ranking elencadas abaixo apresentam esta 

característica:  

 

CVCVCV 

NATURA 

VIVO 

OI 

HAVAIANAS 

AMERICANAS 

TOT(U)S 

ARE(ZZ)O 

RE(NN)ER 

 

Para entender melhor o processo criativo, a partir do quadro preliminar estratégico das três 

vertentes de nomes, ordenamos  cada uma das tipologias a partir dessas categorias, analisando 

nelas seu caráter descritivo, evocativo ou abstrato e verificando em nosso corpus como essas 
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tipologias se apresentam de acordo com seus aspectos criativos, e claro, advindos também de 

um pensamento estratégico. Maingueneau (2004) ressalta que não tratou de casos puros, e que 

muitos nomes, analisados por ele, estão na interseção de duas categorias. O mesmo 

consideramos em relação às categorias e tipologias de agrupamento que estamos propondo. 

Elas não são puras, podemos perceber mais de uma característica em um dado nome, contudo 

em linhas gerais, essas tipologia propostas no quadro 3 abaixo são norteadoras na lógica de 

criação de nomes de marcas.  

 

Descritivo  Evocativo Abstrato 

Acrônimos/siglas/abreviações Toponímico  Neologismo 

 Neografismo Arbitrários/Desviados/Deslocados/ 

Ready Made 

 Patronímico  

 
Quadro 3: Tipologia de Nomes  

 

Descritivos: 

 

O nome Banco do Brasil (Figura 20)é citado por um dos entrevistados como o exemplo 

clássico do nome descritivo, pois o nome descreve a natureza da marca, o inserindo em uma 

categoria (banco) através de seu próprio nome.  

 

 

 

Figura 20 - Marca do Banco do Brasil  

 

Acrônimos/Siglas:  

A sigla guarda a descrição da marca e dá a possibilidade de autonomia a esta descrição. Com 

o passar do tempo não se identifica a origem, sobretudo com a retirada dos pontos entre as 

letras. Não importa mais saber que HSBC significa Hong Kong and Shanghai Banking 

Corporation, o que inclusive modificaria sua percepção, assim como não percebemos mais 
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que BMW vem de Bayerische Motoren Werke, que significa Fábrica de Motores da Baviera. 

As siglas transmitem eficiência tecnológica, segurança, conota um sentido de coletividade. A 

sigla de partidos políticos, por exemplo, tende a reforçar esse sentido de coletividade. 

 

De nossa lista referência, nome BTG (Figura 21) é uma sigla que foi associada a outra 

empresa, a Pactual, O BTG Pactual resultou da aquisição do UBS Pactual pela BTG 

Investments, configurando um nome composto de sigla e evocativo. A sigla BTG descreve a 

marca Banking and Tranding Group. 

 

 

 

 

Figura 21- Marca do banco de investimentos BTG Pactual  

 

O acrônimo também “esconde” algo que não é bom. A Union Carbide, por exemplo, foi 

responsável pela intoxicação de mais de 200 mil pessoas que tiveram que ser atendidas em 

hospitais da Índia. A Union Carbide ficou conhecida em todo mundo como a fábrica que 

matou milhares de pessoas e animais. Hoje é está atuante, mudou seu nome para UCAR e 

exerce a mesma atividade. A mudança estratégica de nome foi feita criativamente através do 

acrônimo que encobriu em outra denominação a antiga reputação da empresa.6 

 

Voltando à nossa lista, o nome Petrobras-Petróleo Brasileiro S/A (Figura 22) é um bom 

exemplo de acrônimo. Petrobras, o petróleo brasileiro. 

 

 

 

 

Figura 22 - Marca da Petrobras em 1972 

                                                 

6 http://oglobo.globo.com/mundo/relembre-acidente-em-uma-fabrica-da-union-carbide-que-matou-milhares-na-

india-em-1984-2998271 visto em 13.03.14 

http://oglobo.globo.com/mundo/relembre-acidente-em-uma-fabrica-da-union-carbide-que-matou-milhares-na-india-em-1984-2998271
http://oglobo.globo.com/mundo/relembre-acidente-em-uma-fabrica-da-union-carbide-que-matou-milhares-na-india-em-1984-2998271
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A ligação do acrônimo com seu nome de origem pode, por sua vez, se mostrar forte. Por conta 

da ligação que o acrônimo mantem com a descrição Petróleo Brasileiro, a marca sofreu uma 

tentativa de mudança de nome. A estatal passaria assim de Petrobras para PetroBrax. O 

objetivo seria facilitar o seu processo de internacionalização. A mudança do nome e da marca 

custou R$ 700 mil e a mudança em todas as instalações da empresa iria custar US$ 50 

milhões.7 Vejamos suas justificativas. Um dos argumentos era de que o sufixo "bras" estaria 

associado à ideia de ineficiência estatal brasileira. Um dos ônus, para o caso de expansão na 

América Latina, seria o de passar a ideia de um imperialismo brasileiro invadindo os países 

vizinhos. Outro argumento para a mudança era o de tirar a associação excessiva que o nome 

Petrobras (Figura 23) tinha com o Brasil. Essa desvinculação, segundo defendia o criador do 

novo nome, seria importante para que a empresa não arcasse com mais este ônus.  

 

Figura 23 - Marca atual da Petrobras  

Mais um argumento, este relacionado ao mercado interno, é de que a marca Petrobras ficou  

escondida pelas iniciais BR que integram o atual logotipo. A marca BR aparece, associada ao 

nome Petrobras nas diversas unidades da companhia e isso estaria diluindo o nome da 

empresa. A marca BR, adotada por toda a empresa em 1993, estaria excessivamente baseada 

no braço de distribuição de combustíveis, enquanto o novo foco seria tecnologia. O nome do 

produto Lubrax, do qual foi tirado o sufixo da pretensa nova marca, seria a forma mais correta 

de associar a empresa ao seu novo foco e já, através da coerção, criou-se o nome do produto 

em função do que viria ser a pretensa marca. Até uma suposta dificuldade fonética dos 

falantes do inglês e do espanhol com a palavra Petrobras foi incluída entre os argumentos para 

a mudança. 

Percebemos que no ranking, Bradesco (Figura 24) tem as mesmas características que 

relatamos, já que originalmente se chamava Banco Brasileiro de Descontos.  

                                                 

7 http://relacionamento.petrobras.com.br/memoria/minisites/memoria/marca/90_03.htm visto em 13.02.2014 

http://relacionamento.petrobras.com.br/memoria/minisites/memoria/marca/90_03.htm
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Figura 24 - Marca do banco Bradesco 

 

As vantagens dessa tipologia é que ela diminui um nome longo, de difícil manejo em peças 

publicitárias, pode transforma-se em nome distintivo, esconder uma denominação antiga ou 

não desejável. São nomes mais fáceis de registrar. Já as desvantagens são o desconhecimento 

do significado, ele é vazio de conteúdo, e alguns podem ter pronúncia difícil o que dificulta 

sua vida longa sobretudo se a intenção estratégica for de internacionalização da marca. 

 

 

Evocativos: 

 

 

Sugestivos: 

  

Os nomes sugestivos, como a palavra diz, evocam através de aspectos semânticos e fonéticos 

características que remetem à aspectos ligados à categoria da marca. Podemos perceber que 

marcas como a Oi (Figura 25) trazem esse traço.  

 

Figura 25 - Marca da empresa de telefonia Oi  

Oi é simples, apenas duas letras, uma saudação que foi apropriada pela marca, portanto 

adequação com a categoria telefonia. Apesar de ser uma empresa que opera no Brasil, este foi 

mais um case de Naming feito por um escritório no exterior, por uma empresa inglesa. Isso 

aponta para a incipiência do Naming no Brasil. Essa incipiência é relatada pela maioria dos 

entrevistados citando essa marca como referência. Desde então, as empresas de branding 

brasileiras estão aprimorando sua metodologia e criando as principais marcas brasileiras e 

seus produtos, a exemplo de Natura e sua variedade de produtos com nome criados no Brasil. 
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Segundo Chevalier e Mazzalovo (2007), a escolha dos nomes de marcas não mais descritivos 

tem sido uma tendência. Essa afirmação dos autores pode ser comprovada, pois percebemos 

que os nomes evocativos sugestivos e toponímicos são maioria entre as marcas elencadas, 

como percebemos abaixo e no próximo tópico. 6 marcas sugestivas e 7 marcas toponímicas 

figuram no ranking de um total de 25 empresas ranqueadas, 12, até agora, têm características 

evocativas. Abaixo faremos uma breve análise de seus microdiscursos. 

O nome Porto Seguro (Figura 26) evoca seguridade. Poderia também ser um nome 

toponímico, se lembrarmos da primeira localidade a que Cabral chegou ao Brasil, dando a ela 

esse nome. São elementos utilizados na defesa do nome, dado que, estrategicamente ele 

necessita comunicar segurança e amparo. 

 

Figura 26 - Marca da seguradora Porto Seguro 

A marca Caixa Econômica, reduzida à Caixa (Figura 27) , remete a um depositário, lugar de 

guardar algo que se poupa, característica mais acentuada da marca, que se posiciona como a 

grande poupança dos brasileiros, isso claramente está vinculado a seu nome fundante. 

 

Figura 27 - Marca do banco Caixa Econômica Federal   

O nome Ponto Frio (Figura 28) foi criado a partir da tradução do nome americano 

“ColdSpot”. O jovem imigrante romeno Alfredo João Monteverde fundou a empresa Globex, 

apostando na importação de eletrodomésticos. Eles despertaram grande interesse nos 

consumidores, sobretudo um refrigerador americano chamado “ColdSpot” que de tanta 
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aceitação passou a ser nome traduzido da loja. O nome, portanto, evoca elementos do lugar 

onde se comprar eletrodomésticos de linha branca, aquela voltada à refrigeração8. 

 

Figura 28 - Marca das lojas de eletrodomésticos Ponto Frio  

  

A marca Extra (Figura 29) nasceu da necessidade que o Grupo Pão de Açúcar de reformular e 

modernizar o conceito de sua rede de hipermercados Jumbo: grandes lojas, com amplo 

estacionamento, comercializando produtos alimentícios, eletroeletrônicos, móveis e itens de 

bazar, enfim, um grande hipermercado com algo a mais que um mercado, um extra. 

 

 

 

Figura 29 - Marca do hipemercado Extra  

 

Skäl transformada em Skol (Figura 30) significa taça em dinamarquês. E é também uma 

saudação, como Saúde, que falamos batendo os copos uns nos outros. Apesar de ter duas 

consoantes juntas o som S parece ter um I antes, uma vogal que não existe, mas falamos, o 

que facilita a dicção. Falamos ISCOL, e com um L quase mudo. É um nome curto, fácil e com 

uma ótima aparência.  

 

Figura 30 -  Marca da cerveja Skol  

 

                                                 

8 http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/09/ponto-frio-voc-pode-comprar-melhor.html visto em 

13.02.2013 

http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/09/ponto-frio-voc-pode-comprar-melhor.html
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Toponímicos: 

 

Toponímicos são nomes que fazem referência evocativa ao lugar de origem ou ao idioma, 

sugerindo características toponímicas, o que Maingueneau (2004) chama de “espirito 

nacional”.  O idioma francês, por exemplo, evoca luxo. O japonês sugere tecnologia, algo 

minimalista etc. Um caso clássico dessa criação é a da marca Häagen Dazs, já mencionada 

neste trabalho, remete falsamente a Escandinávia, algo nórdico. O caso é referência em 

trabalhos de branding como um nome vazio de sentido, mas morfologicamente persuasivo. 

Para Chevalier e Mazzalovo  “a ruptura com as características reais do setor chegou a incluir a 

invenção de nomes fictícios” (CHEVALIER E MAZZALOVO, 2007), p.45).  Esse fenômeno 

acontece hoje com os nomes patronímicos assim como com os nomes toponímicos.  

Nomes como Arezzo, Antarctica, Lojas Americanas, Casas Bahia, Ipiranga, Pão de Açúcar, 

Havaianas ranqueadas entre as marcas mais valiosa do Brasil, trazem características 

toponímicas, que apontam para o espírito nacional e transferem esse espírito e as 

características culturais ou geográficas para as marcas, como evocadores intencionais, as 

qualificando. Faremos uma breve descrição do nome de cada uma delas. 

 

Os irmãos Anderson e Jefferson Birman escolheram a cidade de Arezzo (Figura 31) para 

nomear a loja de sapatos masculinos. A letra Z duplicada é característica da língua italiana, 

que faz referencia direta à elegância e ao know how em moda relacionado a esta cidadania. 

 

Figura 31: Marca das lojas de sapatos e bolsas Arezzo 

 

A Antarctica (Figura 32)  foi fundada em 1885 e inicialmente era um frigorífico. Em 1891 foi 

oficialmente fundada a "Companhia Antarctica Paulista", atuando na fabricação de cerveja e 

refrigerantes, daí a referência ao continente e aos pingüins no rótulo. O nome permanece bom, 

evocativo porque remete a uma região gelada do mundo e a cerveja e o refrigerante seus 

produtos, tem como prerrogativa estarem gelados, ou seja, está no seu discurso fundante o 

atributo necessário para designar seus produtos. 
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Figura 32: Marca da fabrica de bebidas Antarctica  

 

Casas Bahia (Figura 33) é uma homenagem aos imigrantes nordestinos, público-alvo da loja, 

e que haviam se mudado para a região de São Caetano em busca de trabalho na indústria 

automobilística. Samuel Klein, seu fundador, aumentou a variedade de produtos para vender 

móveis, colchões, entre outros itens para sua clientela homenageada. Esse discurso fundante é 

replicado em outros discursos, sempre com o foco em seu público. 

 

 

 

Figura 33: Marca das lojas de eletrodomésticos Casas Bahia 

 

A origem do nome das Lojas Americanas (Figura 34) é a seguinte: John Lee, Glen Matson, 

James Marshall e Batson Borger pediram demissão da Woolworth em Nova York, para 

começar um negócio por conta própria em Buenos Aires: uma loja com preços baixos nos 

moldes das que já faziam sucesso nos Estados Unidos e na Europa. Durante a viagem de 

navio conheceram os brasileiros Aquino Sales e Max Landesman que os convidaram para 

conhecer o Rio de Janeiro. Eles perceberam que havia na cidade muitos funcionários públicos 

e militares com pouca renda, mas estável e a maioria das lojas não era destinada a esse 

público.  Decidiram que o Rio era a cidade para lançar o empreendimento planejado 

desistindo de Buenos Aires para sua loja americana. 

 

 
Figura 34 - Marca das lojas Americanas  
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Essa é a origem do Pão de Açúcar (Figura 35): um dos maiores grupos empresariais 

brasileiros começa quando o  imigrante português Valentim dos Santos Diniz cruza o 

Atlântico em busca de uma nova vida na América. Chegando no Rio, encanta-se com a beleza 

do Pão de Açúcar. Fundou uma padaria como o nome Pão de Açúcar. O nome faz referência 

toponímica ao lugar turístico do Rio de Janeiro e ao mesmo tempo pão de açúcar é um tipo de 

pão, portanto, um alimento ligado à categoria atual da marca. 

 

 
 

 

Figura 35 - Marca da rede de supermercados Pão de Açúcar 

 

Embora o design das sandálias Havaianas (Figura 36) seja de origem oriental, a partir de uma 

típica sandália de dedo, “as japonesas”, feita de palha de arroz (por isso a textura que 

reproduz os grãos) usada pelos agricultores, seu nome foi inspirado no Havaí, paraíso de sol e 

mar, onde ricos passavam suas férias. Esse nome foi considerado ideal, já que a sandália é 

para o uso em países de clima tropical, deixando os pés descobertos.  

 

 

 
 
Figura 36 - Marca das sandálias Havaianas 

 

 

 

Ipiranga é uma palavra de origem tupi que significa "rio vermelho". A Ipiranga (Figura 37) 

foi fundada em 1937. A história da empresa começou em 1933, no Rio Grande do Sul, quando 

os empresários brasileiros João Francisco Tellechea e Eustáquio Ormazabal se associaram a 

empresários argentinos e fundaram a Destilaria Rio-Grandense de Petróleo S/A. Eles foram 

surpreendidos por uma medida do governo argentino que proibiu a reexportação de petróleo, 

inviabilizando o esquema de recebimento de matéria-prima da empresa. A partir daí o grupo 

de empresários se articulou para montar uma refinaria de petróleo no sul do país. Brasileiros, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_tupi
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argentinos e uruguaios encontraram uma estreita faixa de terra entre o oceano e a Lagoa dos 

Patos e definiram que este seria o local ideal para instalar uma refinaria dando a ela o nome 

do rio onde o Brasil se tornou independente. A Ipiranga é a maior empresa privada brasileira 

do setor de distribuição de combustíveis que deu início ao processo de refino de petróleo no 

país. 

 

 

 
 
Figura 37 - Marca da distribuidora de combustíveis Ipiranga  

 
 
Como principal vantagem, o nome toponímico toma emprestada a imagem do lugar.  Já como 

desvantagem, ele é pouco distintivo, restringindo sua possibilidade de registro e 

principalmente porque esse empréstimo e da imagem do lugar pode limitar seu mercado, a 

exemplo de Nordeste Linhas Aéreas, empresa que limita seu campo de atuação à área 

geográfica a que se refere. 

 

Patronímicos: 

Como destaca Harvey (2011), no domínio da produção de mercadorias, a ênfase nos valores 

instantaneidade para alimentos com refeições instantâneas e da descartabilidade de copos, 

xícaras, pratos de plástico é a dinâmica de uma sociedade do descarte que começa a ficar 

evidente a partir dos anos 1960. Como dar o nome da família a algo efêmero, descartável 

impresso pelas novas formas de produção?  

Microdiscursos nos moldes de Mercedes, Gilette, Nestlé, dão lugar a nomes evocativos ou 

abstratos como Apple, Oi, BlackBerry etc. A globalização pode ser resumida como a 

passagem das identidades fordistas para as toytistas. As identidades modernas eram 

territoriais e quase sempre monolinguísticas, as identidades toyotistas são transterritoriais e 

multilinguísticas. Se objetos perderam a relação de fidelidade com os territórios originários, 

os seus símbolos também, entre eles o nome. Novos significados foram dados às mercadorias 

através das marcas. A tradição do nome não é mais algo significativo para todas as marcas 

indistintamente. Para certa categoria de produtos, como os produtos tecnológicos não faz 

sentido dar nome que evoque tradição. Passou-se a criar o nome de marca com intenção, que 
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determina seu posicionamento para que seja o primeiro elemento comunicativo, relacionado 

diretamente ao seu diferencial e assim, podemos afirmar que os nomes de marcas 

acompanharam a transformação da produção e do consumo. 

A marca Hering (Figura 38), presente na nossa lista de 25 marcas mais valiosas do Brasil, foi 

fundada pelos irmãos alemães Bruno e Hermann Hering. É uma das mais antigas companhias 

brasileiras ainda em atividade. 

 

 
 
Figura 38 - Marca das lojas de roupas Hering  

 

 

Hering é a palavra em alemão que designa o peixe do tipo arenque, daí o logotipo da 

companhia ser composto de dois peixinhos, um simbolizando cada irmão. É um nome 

patronímico, notadamente alemão e que no Brasil confere garantia de qualidade, austeridade. 

O nome do dono traz além da reputação, da tradição, um elemento humano reconfortante, é 

“quando ela retorna a sua forma mais primitiva do compromisso pessoal de parte do 

fornecedor ”(CHEVALIER e MAZZAVOLO,2007,p.43).   

 

Quanto aos aspectos semânticos, os patronímicos dividem-se em 3 grupos:  

 

 

1) Sobrenome: Ford evoca coletividade, retirada do primeiro nome imprime menos 

individualidade 

 

2) Prenome e sobrenome: Jack Daniels (dimensão biográfica, criação individual para 

roupas e gastronomia. 

 

3) Prenome: Paul Nomes com o prenome Paul, Marie - conferem intimidade e  mostram 

mais familiaridade. Essa característica do nome já tinha sido percebida por Adorno: 

 
Para mascarar a incômoda distancia entre indivíduos particulares, chamam-

se entre si de Bob e Harry, como membros substituíveis de times. Esse 

hábito reduz as relações entre os homens à fraternidade do público 

desportivo, que protege na verdadeira fraternidade. A significação que é a 

única função da palavra admitida pela semântica, realiza-se plenamente no 

sinal. (ADORNO,1985, p.212) 
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Quanto aos aspectos estratégicos/criativos: 

 

Patronímicos Reais: 

 

O nome patronímico imprime individualidade à marca, evoca contextos históricos e até 

mesmo geográficos, referindo-se à tradição com a confecção de certo tipo de produto. A Itália 

com massas, pizzas e roupas, por exemplo. Se para certas categorias o nome patronímico 

perdem força, para outras, ele transmite a força da tradição, e cada vez mais requerida para 

categorias em que know-how humano declara em seu micro discurso a expertise. Categorias 

como moda e comida são exemplos disso. O “patrão” é um tipo de apelo à autoridade 

(CARRASCOZA,1999). A notoriedade do “dono” é uma desvantagem quando o personagem 

contagia o produto desfavoravelmente. Quando, por exemplo, Henry Ford declarou-se ser 

nazista viu o desempenho de sua empresa cair.  

Das marcas brasileiras melhor ranqueadas em 2013, tanto a marca Hering já mencionada, 

quanto a marca Renner (Figura 39), fazem parte da tipologia patronímica real e com histórias 

parecidas. Descendente de alemães, Antônio Jacob Renner começou fábrica de banha da 

família no Rio Grande do Sul. Em 1912, iniciou o grupo A. J. Renner com uma indústria têxtil 

e comercializava capas de pura lã e capas do vestuário masculino, resistentes ao frio, 

tornando-se uma peça de roupa indispensável, para o gaúcho do campo como também ao 

homem da cidade. O primeiro ponto de venda para a comercialização de artigos têxteis foi 

inaugurado em 1922, com o nome de Lojas Renner.  

 

Figura 39 - Marca das lojas de roupas Renner 

 

 

Patronímicos Simulados: 

 

Como vimos no capítulo 3, no início as marcas estavam vinculadas ao nome de uma pessoa, 

com a intenção de transferir uma qualidade familiar a um produto padronizado, trazendo esse 

aspecto da tradição e de garantia de qualidade. Hoje quando se emprega a criatividade em um 

nome patronímico esse nome serve estrategicamente para enfatizar a existência de know-how 

humano. Se, conforme dissemos, uma marca engloba em primeiro lugar um capital de 
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confiança, então “colocar o nome de uma pessoa em um produto é, para o fornecedor, o modo 

mais simples de conquistar essa confiança” ( CHEVALIER e MAZZAVOLO,2007,p.24).  As 

marcas utilizam o micro discurso de nomes patronímicos para evocar uma tradição 

pretendida. Como vimos, categorias como moda e comida necessitam o recurso estratégico 

desse tipo de nome, que imprime a elas individualidade, evocando contextos de expertise e 

know-how humano diretamente ligado à feitura do produto que a marca abarca.  

 

Já relatamos casos como Massimo Dutti e Luigi Bertolli como marcas de moda simuladas. 

Ainda que também não seja um nome que figure no ranking, pois nela não há nenhum com 

essa característica, vale mencionar que a marca de sorvetes Diletto usou desse recurso 

discursivo para invocar sua procedência italiana, ganhando mídia por conta da percepção dos 

clientes sobre essa simulação. Diletto, com a repetição da letra “T”, reforça a percepção 

patronímica de nomes italianos, pois tal repetição é comum em nomes de origem italiana, e 

então aparenta ser um produto importado. Criativamente em português, o nome se aproxima 

da palavra “predileto”. Percebemos então recursos criativos de naming  em que o nome se 

caracteriza como um nome evocativo do tipo patronímico simulado. Segundo Kolasky (2013), 

em “Diletto” (Figura 40), além do componente emocional envolvido para reafirmar a 

construção da história da marca como essa semelhança de grafias, portuguesa “predileto” e a 

italiana “diletto”. A própria sonoridade dessas palavras semelhantes à sonoridade de “gelato”, 

auxiliam a definição da categoria do produto sorvete, numa clara intenção da marca em se 

declarar legitimamente italiana, mesmo não sendo. 

 

 

 

Figura 40: Quiosque da marca Dilleto 

 

As vantagens de se fazer nomes patronímicos são a evocação da notoriedade do personagem, 

sua tradição, por sua distinção esse nomes são mais fáceis de registrar. Como desvantagem, 

podemos dizer que com a internacionalização das marcas ela pode acarretar dificuldade de 

leitura e pronuncia. 
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Neografismo 

 

Segundo Chevalier e Mazzalovo (2007), na produção de descrições a meta é criar nomes 

fáceis de memorizar e plenos de significados. Para ele, a concentração de marcas nos últimos 

anos tem sido acompanhada pelo surgimento de duas tendências: 

 

1) Empresas com imagem séria e conservadora voltaram-se para a evocação 

2) Neologismos com uma preocupação para a neutralidade geográfica 

 

Os autores salientam que por conta disso, buscaram-se “neologismos compostos” com o 

objetivo de evocar as qualidades do produto, como Frigidaire. Preferimos denominar essa 

forma de criação de nomes de neografismo por entender que ele difere da lógica de produção 

do neologismo, pois os nomes evocativos ou associativos podem ser vistos pelo conceito de 

dialogismo apontado por Bakthin (1998), para qual todo discurso contém ou cita, direta ou 

indiretamente, outros discursos, isso é perceptível na construção de neografismos. E mais: o 

neografismo se enquadra como nome do tipo evocativo, pois busca sugerir os sentidos que 

serão dados a partir de uma bricolagem de outros léxicos ou parte deles, com  prefixos e 

sufixos, fusões e contrações, que veremos mais adiante. 

Segundo Carrascoza (2010), no processo de criação de ideias, os criativos atuam cortando, 

associando, unindo e, consequentemente, editando informações que se encontram no nosso 

repertorio cultural. Para o autor, a bricolagem assim como o pensamento mítico é a operação 

intelectual da publicidade. Podemos dizer que na construção, sobretudo, dos nomes 

neográficos a bricolagem, como processo criativo, é empregada em sua essência.  

O namer é um bricoleur, que une um sufixo, um prefixo a uma palavra, ou um sufixo à um 

prefixo, gerando uma novo micro discurso. As particularidades fônicas de vogais e 

consoantes, constituintes sonoros (fonosimbolismo) de partes dos léxicos evocam e liberam 

conotações. Em nossas entrevistas, percebemos isso se configura no processo produtivo de 

nome de marcas brasileiras.  

O processo criativo da neografismo tem as seguintes denominações de acordo com as partes 

do léxico que são unidas/suprimidas: 
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Contração: abrevia a palavra 

Fanta > vem de Fantasy 

Lov 

 

Derivação: coloca prefixo ou sufixo a uma raiz 

Sanex 

Transworld 

 

Junção: é junção de duas palavras que permanecem intactas 

Power Book 

Photoshop 

Netshoes podemos ver o novo nome da  

                                           

Fusão: uma das palavras tem uma parte suprimida 

Victorinox: Victory + Inox 

Directv: Direct + Tv 

Eveready: Ever + Ready 

Toblerone = Tobler + Torrone 

Danone = Daniel  + One 

Telecine= Televisão + Cinema 

Microsof= Microcomputador + Software 

 

O nome Totvs (Figura 41), do ranking das empresas mais valiosas do Brasail,  é uma 

referência para essa categoria. Ele remete a total, faz referência também a um elemento de 

origem grega, conferindo-lhe tradição, através da sua aparencia na troca do U por V, sinal 

dessa referência grega. Vamos voltar a análise dessa marca no Nível Linguístico, contudo ela 

serve como exemplo de neografismo. 

 

 

 

Figura 41: Marca da consultoria Totvs  
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Os neografismos têm como vantagem, as múltiplas possibilidades criativas e cada vez mais 

requisitados, dada a “saturação das palavras” que alguns entrevistados chegam a relatar. O 

neografismo oferece mais possibilidades de registro. Como desvantagens, por ser justamente 

tão distintivo, ele requer mais investimento publicitário para associar seu nome à uma 

determinada categoria de marca ser reconhecido como tal. 

 

 
Abstratos 

 
Deslocados 

 

Para Lipovetsky (2000), a publicidade se liberou da racionalidade, pela qual se obrigava a 

argumentar sobre a composição dos produtos, com uma lógica utilitária, e partiu para o 

imaginário puro, aberto à criatividade, “longe do culto da objetividade das coisas" 

(Lipovestsky,2000,p.8).  

 

Para Charaudeau (2008) nomear é uma atividade que permite a coisa ser. Segundo todos os 

entrevistados, o processo de produção do microdiscurso se acentua cada vez mais para o lado 

imaginário na linha cronológica apresentada abaixo, nomes cada vez mais evocativos e 

também caminhando para a direção dos abstratos, ou seja, o modo de discurso que faz  com 

que as mercadorias “sejam” e, ao mesmo tempo, “sejam algum coisa.”  Charaudeau (2008) 

 

Descritivos  >  Sugestivos > Abstratos 

 

Para Chevalier e Mazzalovo (2007), quando um fabricante de perfumes destaca um elemento 

imaginário pode parecer natural e comum, mas no caso da Apple em 1976, cita o autor, isso 

representou inovação, pois se tratava de um meio dominado por siglas como IBM. O nome 

havia consolidado um valor, um “espírito de marca” mais do que as qualidades do produto ou 

serviço”(CHEVALIER E MAZZALOVO, 2007,p.45). Na análise das entrevistas percebemos 

que dentro do que os criadores chamam de nomes abstratos, há o que Maingueneau (2004) 

denomina de nome desviado: aquele que explora valores semânticos de léxicos existentes e 

traz consigo carga semântica para um novo lugar. Segundo o autor, mesmo que um nome de 

marca seja fonética e ortograficamente idêntico a uma palavra da língua, ao mudar de status, 

ele adquire outra propriedade linguística. “Uma palavra do léxico associa propriedades físicas 
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e culturais já existentes” (MAINGUENEAU, 2004, p.222).  A esse tipo de nome, Delano 

(2011) denomina de “encontrado” fazendo referência à consultoria de marcas inglesa Wolff 

Olins criadora da marca de telefonia móvel Vivo. A Apple é referencia mundial dessa técnica.  

 

A essa lógica de produção de nomes a que os autores citados chamam de “desviado” e que 

“encontrado”, propomos o termo deslocado, por entender que ela não sofre propriamente um 

desvio de rota, como ressalta Appadurai, mencionado no capítulo 2, “os desvios só são 

dotados de significado se relacionados às rotas de que foram extraviados” 

(APPADURAI,2010,p.45). também discordamos do termo “encontrado, pois parece ser uma 

descoberta, como se o nome estivesse escondido e fosse encontrado por acaso. 

 

E aqui necessitamos de mais referenciais para referendar nossa denominação. Quando o novo 

significado necessita do léxico original como referência se dá a subversão de sentido. É 

necessário então o reconhecimento da marca absoluta como repertório, para entender seu 

desvio. Nesse caso, muda-se o sentido original, muda-se o léxico, ainda que com apenas uma 

letra, como em Starbucks e Starfucks, dá-se a paródia, o desvio, como vimos nas camisas 

subvertidas demonstradas no capítulo 2 e lembrada na figura 42: 

 

 

  

Figura 42 - Camisa com  marca Starbucks/Starfucks parodiada  

 

O que defendemos, diferentemente do desvio, que caracterizaria a paródia, é que no 

deslocamento não há mudança de sentido, não há mudança alguma na palavra, o sentido é 

trazido para outro ambiente, mantendo-se o léxico e seus múltiplos sentidos, denotativos ou 

conotativos. Em outro ambiente a palavra mantém seus significados. Apple e suas conotações 

de fruta, criação, ideia, pecado ou Newton vão designar telefonia, após seu deslocamento. A 

criatividade está em associar estes ambientes e trazer para o novo ambiente a carga semântica 

do léxico original. 
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Expliquemos melhor adotando o que Carrascoza denomina de ready-made.  Essa técnica 

criativa que consiste “em separar o objeto do seu contexto original alterando seu significado” 

(CARRASCOZA,2008,p.79), foi trazida à cena por Duchamp. É a utilização ipsis literis de 

uma frase ou o uso sem interferências de uma imagem em uma peça publicitária, o que 

caracteriza o ready-made. Na criação de nomes abstratos desloca-se um léxico conhecido e 

com ele que é feito também um ready-made, pois ao ser deslocado de seu ambiente original, 

ele é reconhecido com a carga semântica que carrega originalmente e é inserido em outro 

ambiente, conotando sentidos criativos.  

 

Segundo a pesquisa, ao ter sua carga semântica reconhecida em outro campo, os nomes 

deslocados, também ampliam a possibilidade de registro, pois o sentido é deslocado para uma 

outra categoria de produto e assim pode enfrentar melhor as dificuldades que a criação de 

nomes tem no nível legal. Mais de um entrevistado relata ter ouvido de advogados 

especialistas na área, que o movimento atual é de usar a palavra conhecida do léxico e 

desloca-la daquele segmento. Ela tem um fator de proteção porque ela está fora da sua 

categoria. Ao mesmo tempo você tem um universo de possibilidades, um universo inteiro de 

palavra conhecidas do léxico, todas as palavras do dicionário ou até mesmo palavras em outro 

idioma a serem deslocadas, o ponto é ser criativo e encontrar adequação nesse deslocamento. 

 

Sob a designação de nomes abstratos então, na verdade, temos nomes deslocados, e eles vêm 

cada vez mais sendo utilizados por conta dessa carga criativa deslocável. Do ponto de vista 

criativo, é o nome que possibilita mais abertura para os criadores, como vemos no relato 

abaixo: 

O abstrato que é o que a gente gosta de fazer, que ele dá mais possibilidades 

criativas, ele tem esse custo, ele tem esse problema do investimento, a empresa tem 

que investir pra esse nome ser reconhecido como marca 

 

Vejamos a partir das marcas brasileiras mais valiosas o emprego dessa técnica criativa. A 

marca Vivo (Figura 43) foi criada em 2003 pela já citada consultoria inglesa Wolff Olins. 

Como o próprio nome diz, representa vida, energia, alegria e uma atitude positiva, traduz a 

postura convidativa e os valores da empresa: proximidade, transparência, simplicidade, 

brasilidade e acessibilidade, tornando-a mais tangível e humana. 
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Figura 43: Marca da empresa de telefonia Vivo  

 

A origem do nome Brahma (Figura 44) tem 3 versões9: a palavra Brahma significa um deus 

indiano cultuado junto ao lago de Pushkar e quem se banha nele têm todos os pecados 

perdoados. Há fortes indícios também que o nome  tenha sido escolhido como homenagem ao 

inventor da válvula de chope, o inglês Joseph Bramah. A terceira versão fala da admiração do 

criador da marca, o suíço Joseph Villiger, pelo compositor Johannes Brahms. 

 

 

 

 

 

Figura 44 - Marca da cerveja Brahma 

 

A VisaNet passou a se chamar Cielo (Figura 45) a partir de 2009. A estratégia nasceu da 

necessidade de se adequar à regulamentação que aconteceu no setor. Entre elas, o fim do 

contrato de exclusividade entre a VisaNet e a bandeira Visa. O novo nome, que significa céu 

em italiano e espanhol, foi escolhido para enfatizar o novo posicionamento da empresa, 

baseado na abrangência de suas ações e na amplitude de sua rede. O termo é deslocado para 

designar todas as possibilidades que uma máquina de cartão de crédito tem, a primeira a 

aceitar todas as bandeiras e deixou de lado os chavões descritivos de transações de pagamento 

como Card e Pay.  

 

 

 

Figura 45 - Marca da recebedora de cartões Cielo 

 

                                                 

9 http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/06/brahma-nmero-1.html visto em 13.02.14 

http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/06/brahma-nmero-1.html
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No Brasil, o Itaú (Figura 46) nos parece o exemplo clássico de deslocamento de nome. Com 

ele temos quase um paradoxo: um banco com nome indígena, que significa “pedra preta”, 

descreve uma instituição financeira. É um nome que figura em ambientes distintos, um 

“natural” outro “capitalista”, mas ao mesmo tempo, esse nome funda o discurso de banco 

genuinamente brasileiro. Ele descreve muito bem o ready-made, levando a carga semântica de 

um ambiente ao outro, além disso, reforça nossa perspectiva de que os nomes saíram do 

âmbito descritivo para o âmbito sugestivo e cada vez mais para o abstrato. 

 

 

 

 

Figura 46: Marca do banco Itaú  

 

A migração de nomes descritivos para evocativos e abstratos é melhor exemplificada a partir 

do nosso corpus, colocando as marcas de instituições bancárias mais valiosas do Brasil como 

referência,  demonstrada abaixo: 

  

Descritivos  >  Sugestivos > Abstratos 

Banco do Brasil >  Caixa  >   Itaú 

 

Retomemos o autor citado no começo deste tópico e acrescentemos um: para Lipovetsky 

(2000), a publicidade se liberou da racionalidade, pela qual se obrigava a argumentar sobre a 

composição dos produtos, com uma lógica utilitária, e partiu para o imaginário. Para 

Carrascoza (2008) o discurso da publicidade vive a era dionisíaca. Dessa assertiva, derivamos 

que o  naming, como discurso da publicidade, discurso da marca, também vive a era 

dionisíaca, não mais racional dos nomes descritivos, mas agora centrado na exploração dos 

aspectos emocionais, e para além de evocativos, cada vez mais abstratos. O nome da marca 

passou da realidade para o conceito sobre a realidade. Indo além da simples ação de 

descrever, como podemos perceber na linha cronológica abaixo: 

 

Descritivos> evocativos > abstratos 

Apolíneos                           Dionisíacos 
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Para finalizar esse tópico, apresentamos também as vantagem e desvantagens dos nomes 

abstratos. Como vantagem, vimos que ele toma emprestada a carga semântica do léxico 

original, é distintivo e mais fácil de registrar, como desvantagem, é o tipo de nome que mais 

necessita investimentos de mais comunicação para fazer relação entre empresa e nome. 

 

Neologismo 

  

Como vimos, a tendência do microdiscurso das marcas é a de não ter mais,  necessariamente, 

uma relação com um fundador, uma região ou com as qualidades e atributos do produto ou 

serviço. O nome hoje busca responder a uma estratégia, com criatividade. Por outro lado, ao 

ser neutro aumenta a possibilidade de ser usado no mundo e acaba sendo vazio, sem raiz com 

nada, e que sem dúvida não deixa de ser uma referência à Baudrillard e os seus simulacros.  

 

Diferenciamos também o neologismo do neografismo da seguinte forma: percebemos que o 

neografismo se utiliza da evocação de prefixos e sufixos, com cortes e recortes em bricolagem 

de léxicos existentes. O neologismo a criação se utiliza, sobretudo, dos atributos fonéticos, 

morfológicos e semânticos das palavras sem evocar uma denotação ou conotação de um 

léxico existente. O processo criativo também é ilimitado. Reconhecemos que os atributos 

fonéticos, morfológicos e semânticos são levados em conta em todas as tipologias relatadas e 

também nos níveis do processo de criação, contudo, no neologismo como é criado um novo 

léxico que antes não tinha referência com nada, esses aspectos são bem mais demandados. 

Nomes como QQ, Quos, Kit-Kat fazem parte dessa tipologia que figura muito mais na 

produção de produtos, que de marcas. 

 

Descrevemos abaixo esses aspectos semânticos, fonéticos e morfológicos: 

 

Atributos Fonéticos: 

 

A marca de shampoos Schwarzkopp, por exemplo, tem como aparência para consequente 

sonoridade a formação CCCCVCCCVCC, foi pensada localmente e não globalmente, pois 

apresenta apenas duas vogais, um A e um O, dificultando sua pronuncia. 

 

Ritmo:  

Aliteração ou Rima 
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Coca-Cola 

Kit Kat 

Dunkin Donuts 

 

Fonosimbolismo: 

Os entrevistados mencionam não ter uma tabela referencial de fonosibolismo completa, 

relatam ter um “feeling” para o que significa o som de determinadas letras como percebemos 

na lista abaixo, em que cada letra ou grupo de duas letras tem um som e esse som um 

significado: 

 

SL= movimento 

I = movimento 

E = movimento 

T = rapidez 

K = rapidez 

A= lento 

O = lento 

D = lento 

G= lento 

Atributos Morfológicos 

Como atributos morfológicos vemos que cada vez mais a aparência do nome é levada em 

conta como elemento criativo com a utilização numerais ou a utilização de letras maiúsculas 

ou minúsculas em posições variadas das palavras como exemplo temos a utilização que a 

Apple faz de seus produtos iPod, iPhone, iPad etc. 

Um dos entrevistados relata que uma técnica criativa que expande as possibilidades de 

aparência de um nome de marca é o Word Spinning. Diferente de procurar sinônimos para 

uma mesma palavra, essa técnica esgota as possibilidades de escrita de uma palavra. Sky, por 
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exemplo, com Scai, Eskay. Assim, a defesa do nome que tem som de Sky, percebido como 

nome estratégico, que atende ao posicionamento da marca pretendida, pode ter este mesma 

sonoridade, mas com uma aparência diferente. 

 

Como maior vantagem, diremos que o neologismo é muito distintivo e, portanto, mais fácil de 

registrar. Como desvantagem, esse tipo de microdiscurso necessita de mais comunicação para 

fazer relação entre empresa e nome. 

 

Para finalizar, dispomos de forma geral, no quadro 4 abaixo, as categorias e tipologias das 

marcas analisadas: 

 

Descritivo  Evocativo Abstrato 

Acrônimos/siglas/abreviações Toponímico:  Neologismo 

 Neografismo Deslocado 

 Patronímico  

Banco do Brasil 

BTG Pactual 

Petrobras 

Bradesco 

Oi 

Porto Seguro 

Caixa 

Ponto Frio 

Extra 

Skol 

Arezzo 

Antarctica 

Casas Bahia 

Americanas 

Pão de Açúcar 

Havaianas 

Ipiranga 

Hering 

Renner 

Totvs 

Vivo 

Brahma 

Cielo 

Itaú 

 
Quadro 4 - Categorias e tipologias dos nomes das 25 marcas mais valiosa do Brasil  

 

5.6.3. Nível linguístico 

 

Acabamos de ver que em naming lida-se com o aspecto semântico, fonético e também 

morfológico das palavras. Há aspectos semânticos relativos à dimensão cultural que podem 

ser contundentes para a vida de uma marca por conta do seu nome. No caso de marcas 

globalizadas, por exemplo, quando um nome tem um significado inadequado em outros 

países, ou até mesmo em outras regiões do mesmo país, o posicionamento do produto é 
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prejudicado. Caso clássico, o automóvel Pajero teve que mudar seu nome na Espanha. Lá, 

Pajero é alguém que se masturba com frequência, assim, o carro da Mitsubishi, para os 

espanhóis, virou Montero.  

No Brasil, o automóvel Besta necessitou de alto investimento em publicidade para ser aceito. 

Não se lia Best.A como o fabricante imaginava, lia-se Besta. Entre outros sentidos, “besta” 

significa aquele que é bob. Ele é rejeitado, inclusive, por certas religiões, já que Besta também 

é a denominação para o Diabo e impronunciável.   

As marcas Chana e SSangYong apontaram problemas semelhantes de caráter semântico e 

fonético respectivamente, pela conotação que a palavra Chana tem no Brasil se referindo ao 

órgão sexual feminino. Por sua vez, SSangYong tem grande dificuldade de pronuncia junto ao 

público brasileiro. 

Vemos, assim, que o nome, como microdiscurso, entra como fator significativo na construção 

de uma marca, podendo, inclusive, contribuir para seu fracasso, isso em si demonstra o poder 

simbólico do nome da marca através de seus aspectos linguísticos. 

No nível estratégico falamos das coerções internas sobre esse discurso. Por exemplo, se o 

produto tiver que entrar numa família já estabelecida de nomes: Nestlé com seus Nescafé, 

Nestea, Neston é um exemplo. Ou a Danone com seus Danette, Danup, Danoninho e seu mais 

novo produto, o Danio. Marcas que têm um prefixo como determinante do nome de seus 

produtos. A essa coerção é dado o nome de Coerência Semântica.  

 

Há outras formas de coerção como a sequência alfa numérica de certas marcas de automóveis 

como Peugeout 206, 207, 307 ou Citroen com os C3, C4 e a Audi com os A1,A2, A3, A4, A6, 

A8. Nomes alfa numéricos, fáceis de serem assimilados por diversas línguas, facilitam a 

internacionalização desses produtos, deixando de lado as dificuldades semânticas que seriam 

um entrave à sua comunicação. Temos aqui atributos morfológicos e semânticos do nível 

linguístico, respondendo à necessidade de internacionalização prevista no nível estratégico, 

influenciando a criação de nomes. Como vimos com Bourdieu (2009), no capítulo 2, nosso 

objeto participa de uma micro distinção já que para o autor, o signo é um microcosmo da luta 

simbólica.  

Conceitos como conotação e denotação são pertinentes para entender melhor a influência dos 

aspectos linguísticos sobre a produção de nomes. Nossa primeira citação neste trabalho é 
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parte de um texto de Shakespeare (2004) que supõe que a rosa não sendo rosa teria outro 

perfume. Para entendermos melhor o significado dessa suposição, precisamos entender 

brevemente a distinção entre significante e significado de Saussure e como se opera esse 

processo. A palavra rosa, no papel, está no lugar do objeto rosa. A palavra (significante) se 

relaciona a projeção mental de uma rosa (significado). A construção do sentido é um 

conceito-chave para a lógica de produção de nomes, operando o signo.  

 

Significante = parte material do signo 

Significado = representação associada ao significante 

 

Retomando o que vimos preliminarmente no início deste capítulo, Charaudeau (2008) utiliza 

os conceitos de significado e significante para trazer o que ele designa de condições de 

produção/interpretação do ato de linguagem, o que denomina, enfim, de Circunstâncias do 

Discurso, que acontecem no momento da produção de sentido e do seu significado. Segundo o 

autor, no ato de linguagem, levam-se em conta os saberes do enunciador e do interpretante 

sobre o propósito do ato e os saberes do enunciador e do interpretante, um a respeito do outro. 

As Circunstâncias do Discurso de Charadeua (2008), podem ser definidas como o conjunto 

dos saberes supostos que circula entre os protagonistas do ato de linguagem, formando a 

situação e o contexto. O contexto extralinguístico seria constituído pelo ambiente para a 

codificação ou decodificação da mensagem.  O signo é elemento básico, unidade de relação 

recíproca, que se estabelece se expressa (significante) e o conteúdo (significado) no momento 

do ato de linguagem. 

Segundo Charaudeau (2008), a significação é autônoma pois depende de saberes dos 

envolvidos no ato de linguagem. Contudo, diz o autor, não se pode negar que as palavras 

detêm um sentido mais ou menos estável. O signo tem seu sentido apresentado por uma dupla 

face: uma qualificação referencial (carga semântica) e uma funcionalidade (valor de uso do 

signo). Para o autor, “não há uma unicidade de saber, nem uma pluralidade de saber sobre um 

signo (polissemia) mas que está pluralidade existe porque estamos sempre diante de vários 

signos”( CHARAUDEAU,2008,p.34).  

Retomemos Hall, para quem também “a operação de códigos naturalizados revela não a 

transparência e “naturalidade” da linguagem, mas a profundidade, o caráter habitual e a quase 

universalidade dos códigos em uso. Eles produzem “reconhecimentos aparentemente 
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naturais” (HALL,2003,p.7). Para o autor, isso produz o efeito ideológico de encobrir as 

práticas de codificação. A linguística vê a denotação quase que como uma transcrição literal 

da realidade, um “signo natural”. Já a conotação são os sentidos menos fixos, mais mutáveis. 

Hall não utiliza a distinção entre denotação e conotação dessa forma. Para ele, muito poucas 

vezes os signos organizados em um discurso significarão somente seus sentidos literais, dado 

o peso que as relações sociais têm. 

Para os autores citados, os sentidos constantes se constroem em razão do emprego de palavras 

em contextos semelhantes ou em contextos diferentes e variam de acordo com a situação, 

“empregos múltiplos, que vem depositar sedimentos de sentido, cujo conhecimento é 

formador de um certo saber metacultural sobre os signos, saber este que os integrem uma 

taxinomia geral” (CHARAUDEAU,2008,p.35).  Este autor denomina esse saber de Núcleo 

Metadiscursivo NmD. Para ele, os elementos do Núcleo Metadiscursivo tentam fixar o quanto 

possível o significante e tem as seguintes características: 

 
1) O autor, assim como Hall (2003), não conserva a oposição denotação e conotação. A 

denotação é definida como valor básico, primeiro e autônomo, o valor fundamental. 

Conotação é um valor segundo. A noção de conotação é intrínseca. Não há lugar 

neutro (denotação) para a palavra. O NmD não pode ser considerado como o 

significado denotativo, pois ele não existe enquanto tal, nem de forma autônoma. 

 

2) A significação é uma manifestação que combina signos em função de uma 

intertextualidade particular e que depende de Circunstâncias de Discurso particulares. 

Por exemplo, a palavra intelectual não é uma unidade plena de sentidos. Ela é uma 

marca, que em certa circunstância traz o significado “atividade do intelecto”. Para o 

autor, “o signo é algo complexo, que se constrói de uma determinada expectativa 

discursiva, esta expectativa convoca marcas portadoras de um determinado NmD” 

(CHARAUDEAU,2008,36). 

 

3)  O autor não usa o termo significado, pois não há como apreendê-lo, definí-lo, já que 

cada um dos componentes contribui para o surgimento do que está no discurso, por 

isso, o autor usa o termo marca linguística. O NmD é um sentido específico construído 

pelas Circunstancias do Discurso, cuja combinação é o resultado do ato de linguagem. 

 

 

Retomemos também um dos elementos dos componentes do discurso, o que define os sujeitos 

do ato de linguagem, e aprofundemos aqui esse tópico, como prometido, para entender melhor 

o processo de produção desse discurso.  
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Sujeito Enunciador EUe  x Sujeito Comunicante  EUc 

Pelo lado do processo de produção,  EUe é uma imagem construída pelo EUc e representa seu 

ato de  intencionalidade. Está sempre presente no ato de linguagem. 

 

Sujeito Destinatário TUd  x Sujeito Interpretante TUi 

O TUd é o interlocutor fabricado pelo EU como destinatário ideal, tem sobre ele total 

domínio, supondo que a intenção de fala será totalmente transparente para TUd. Pertence ao 

ato de produção produzido por EU. Para que o  TUi não escape ao domínio do EU.  

 

Para Charaudeau (2008) o ato de linguagem compõem-se de dois circuitos de produção: 

 

a) O espaço interno, da fala configurada, EUe e TUd 

b) O espaço externo, onde estão os seres agentes EUc e TUi que têm um saber ligado ao 

conhecimento da organização que sobredetermina esses sujeitos 

 

Pelo lado do processo de interpretação, EUe é uma imagem de enunciador construída pelo 

TUi com uma hipótese da intencionalidade do EUc realizada no ato de produção.  Em “Saia”  

EUe dá a TUd um ato de submissão. “Saia confere a EUe e a TUd não prejulgarem a natureza 

do EUc(se teria ou não autoridade), nem a reação de TUi(se vai se submeter ou não). EUc é 

como TUi um sujeito agente. Em principio,  EUc participa da totalidade do ato de linguagem. 

Para que um ato de linguagem seja percebido  é preciso que o EUe descreva uma ação e que 

TUi possa imaginar que o Euc tenha um poder efetivo com relação à ação descrita. 

 

Resumindo: 

EUe é um sujeito de fala. É responsável pelo efeito do discurso. Porém esse efeito depende do 

TUi. O EUe é sempre uma imagem de fala que oculta em maior ou menor grau o EUc. Para o 

autor, é a relação EUc-EUe que produz um certo efeito sobre o interpretante. O ato 

performativo não pode ser julgado apenas pelo ponto de vista do EU, pois TUi tem que julgar 

a relação EUc e EUe. EUc não é um ser único, fixado de uma vez. É um processo 

interpretativo. O ato de linguagem como evento de produção e interpretação, depende dos 

saberes dos protagonistas. O ato de comunicação não é o resultado da produção de uma 

mensagem que um emissor envia a um receptor e sim é um ato dialético, um processo de 

produção criado por um EU destinado a um TU. É também um processo de interpretação de 

um TU que constrói uma imagem do EU. 
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Em naming, Eu-enunciador-criação institui a si próprio responsável pelo ato de produção para 

um Tu-destinatário, cercando o contexto interpretativo, mais intensamente, com um Disaster 

Check, visando um Nmd para o Eu-interpretante-público.  

O Disaster Check é uma pesquisa que envolve linguistas e especialistas em naming ao redor 

do mundo e visa saber os possíveis significados que os nomes, incialmente selecionado, têm 

nos mais variados lugares e línguas, para concentrar-se em seu Nmd. No exemplo de Disaster 

Check do quadro 5 a empresa Nameworks nos enviou 3 palavras para serem avaliadas em 

português, uma delas é a palavra “Idequo”. Vemos no quadro 5, questões sobre semântica, 

fonética, pronúncia e aparência da palavra que devem ser avaliadas pelo nativo da língua e 

especialista em Naming.  

Quadro 5: Exemplo de Disaster Check 

 

O Disaster Check também diz respeito à abrangência internacional da marca determinada no 

nível estratégico. Isso define, por exemplo, seu idioma e o custo de sua produção, pois, a 

depender dessa abrangência, o Disaster Check será ainda mais amplo, em consulta necessite 

ser feita é muitos países, implicando em maiores investimentos.  
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Segundo Charaudeau, no ato de linguagem de um discurso publicitário, pode-se dizer que é 

fabricada uma imagem de um TUd. Esse TUd deve procurar preencher essa falta. Então, “uma 

hipótese é criada por parte do EU-publicitário, que supõe que o TUi se identificará com a 

imagem do TUd que foi proposta. Porém já vimos que esse tipo de aposta fracassa” 

(CHARAUDEAU,2008,p.47). Sim ela fracassa. Por isso as empresas de branding, que detém 

uma metodologia mais consistente sobre a produção de nomes, incorporam o Disaster Check, 

como parte importante do nível linguístico, ainda que nem todos os entrevistados tenham 

noção de que estão passando pelos quatro níveis propostos e buscando o NmD concebido pelo 

autor citado.  

Por exemplo, o carro Besta foi lançado no Brasil sem um Disater Check que verificasse os 

sentidos de bobo, besta, diabo que o nome do carro tem. O TUi não interpretou o nome do 

carro como Best.A e sim como a denotação de um animal e suas conotações: um ser com 

pouca capacidade cognitiva ou até mesmo sobre aquele que não se menciona, sobretudo os 

religiosos. Pode-se dizer, então, que o contexto discursivo do nome de marca tem força 

restritiva representada pelo Disater Check, percebe isso muito claramente quando ele não é 

feito. 

Podemos dizer que Eu-marca é feito para um TUDisasterCheck e todos os elementos da 

lógica de produção (estratégico, linguístico, criativo e legal), que  controlam as possibilidade 

de recepção para o TUinterpretante-público. O contexto da lógica de produção é altamente 

controlado em todas as fases e, sobremaneira, pelo Disaster Check. Por isso, um dos 

entrevistados chega a dizer que o nome restante não é o nome escolhido, mas o que sobrevive. 

A essa fase chegam cerca de 40 nomes para restarem cerca de oito nomes apresentáveis. 

Para Charaudeau (2008) a produção o ato de linguagem pode ser considerado uma expedição 

e uma aventura: 

a) Expedição quanto a seu aspecto intencional. A garantia de sucesso da interpretação 

está entre o sujeito destinatário TUd e o sujeito interpretante TUi. Para ser bem 

sucedido o sujeito comunicante faz uso de contratos(pertence ao mesmo corpo de 

práticas sociais) e de estratégias>EUc concebe, organiza e encena suas intenções 

de forma a produzir determinados efeitos de persuasão sobre TUi)  

b) É aventura porque está inscrito no campo do imprevisível, porque o sujeito detecta 

e interperta à sua maneira tais contratos e estratégias, pois EUc só tem controle 

sobre TUd 
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A intenção de que o nome signifique o que quer tão somente significar, não contempla o 

caráter aventureiro a que se refere Charaudeau (2008). O EUcomunicante-marca quer ter 

controle sobre o TUi-público, usando um TUd-níveis como escudeiros. A lógica de produção, 

apesar de criativamente explorar as possibilidades do léxico, com os sentidos conotativos que 

ele demanda, busca obsessivamente um NmD.  

A lógica de produção de discurso dos nomes de marcas tenta ser uma expedição metodológica 

intencional, sem aventuras. A lógica dessa produção é a de controlar o contexto. O saber 

partilhado entre o protagonistas, o repertório dos significados dos léxicos construídos pelas 

formas criativas vistas, passa pelo crivo de pessoas ao redor do mundo, são eles o TUd para 

que se tenha um significado único, um NmD controlado pelo Disaster Check. A lógica de 

produção do naming quer eliminar o contexto e buscar o Núcleo metadiscursivo da palavra, o 

NmD, esse é o objetivo no nível linguístico. A metodologia é obsessiva na busca disso, 

diferente da não metodologia das agências de publicidade, que, em princípio, apenas criava os 

nomes sem esses cerceamentos, mas também com muito pouca assertividade legal pela 

impossibilidade de registro, visto que não executava as etapas pormenorizadas das empresas 

de branding.   

Paradoxalmente estes cerceamentos são requeridos pelos anunciantes, para tornar o processo 

mais seguro e eficaz.  Hoje as agências já vêm incorporando a metodologia trazida e 

implementada pelas agências de branding na busca dessa assertividade. 

A marca Totvs (Figura 47), na página seguinte, já citada, necessitou de uma campanha 

publicitária específica, que indicava que o V teria que ser lido como U. O EU-marca queria 

que o TUd, de antemão, soubesse como queria ser lido, a partir de uma leitura “grega”, mas o 

TUi não partilhava do saber que determina que em grego V lê-se U. Portanto, a lógica de 

produção de naming não contempla a aventura. 
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Figura 47 : Marca da consultoria  Totvs 

 

Portanto, naming é uma atividade produtora de um discurso controlado. Controlado pela 

estratégia, pelo campo linguístico em que semântica, sonoridade e aparência são vigiadas pelo 

Disaster Check e depois, no nível legal, mais restrições são impostas impossibilitando o 

registro. Vejamos. 

 

5.6.4. Nível legal 

 

Uma das questões mais delicadas da produção de discurso em todos os modos de discurso é a 

questão do plágio. Na produção de nomes de marcas o plágio é vetado por lei e isso diferencia 

e muito a lógica de produção desse discurso. 

Uma das entrevistadas refere-se a nomes de produtos criados por ela para a Natura. Nomes 

como “Vóvô” e “Tonhonhoin”, “Lalalá”, “Bambambã”, formam uma série de produtos, todos 

eles lúdicos, desobedecendo regras gramaticais, como, por exemplo os dois acentos na palavra 

“vóvô”, que criativamente quer mostrar que o produto serve aos dois gêneros. Segundo a 

entrevistada, isso rendeu alguns embates com a parte jurídica para que os nomes fossem 

registrados, o que reforça nossa assertiva de que a lógica de legalização do nome é muito 

presente em todos os níveis de produção de nomes marcas e sobremaneira quando ele se 

concretiza no nível legal. 

Esse nível consiste em duas atividades principais: a para-legal, com uma pesquisa rápida, on 

line no INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ou mesmo na internet nos sites de 

busca como Google. Não é um processo confiável, porque leva em consideração o atraso das 

bases do INPI, de dois a três meses (alguns entrevistados falam de 2 anos)  para retirar marcas 

que foram liberadas para uso e outras que já não podem ser mais usadas, mas que ainda não 

estão publicadas no site http://www.inpi.gov.br/portal/, enfim, ele nunca está totalmente 

atualizado. 

http://www.inpi.gov.br/portal/
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Quando eu falo isso para o cliente, sempre diziam assim: "mas já foi 

procurado, né?" eu falo "foi feito a busca prévia, que a gente chama de busca 

prévia Para-legal", ela é uma busca que já traz mais um conforto, mas é uma 

busca simplificada. 

 

A busca para-legal é feita com cerca de 40 nomes restantes selecionados entre os 600 criados 

incialmente criados, mas que foram sendo eliminados na fase de verificação do processo 

criativo e na fase seguinte, de validação estratégica etc. 

O para-legal é resultado também do Disaster Check e apresenta chances fracas, médias e 

fortes. Outros escritórios dispõem em baixa colidência, média colidência e alta colidência. A 

maior agência de branding do mundo, com escritório no Brasil, tem quatro critérios:  

1-  “Sem conflitos imediatos”. 

2- “Minor conflicts” . 

3- “Conflitos médios ”  

4 - “Major conflicts”  

 

Segundo o entrevistado, a recomendação é não apresentar nomes 3 e 4. Somente nomes com 

colidência 1 e 2.  

Apresentados os nomes, (a forma dessa apresentação será descrita mais adiante) há uma 

votação. O cliente deve sair dessa reunião com três nomes preferidos, por ordem de 

preferência. Esses três nomes vão para Full Search, feito pela parte jurídica da empesa ou 

advogados especializados contratados. O Full Search é de responsabilidade do cliente, o 

departamento jurídico do cliente ou um escritório terceirizado e que vai realmente registrar a 

marca. 

Após o registo, o nome pode “sofrer uma oposição". Quando isso acontece, muitos 

entrevistados relatam que  “a sensação é como se as palavras estivessem acabando ", dai a 

busca de nomes deslocados que aumentam as possibilidades de registro. Contudo, a oposição 

é um direito da outra parte que já tenha algum registro relacionado, se opor à tentativa de 

registro. Mais 60 dias podem transcorrer nesse processo de “oposição”. Então, por isso que o 

Full Search é importante. Por isso, as empresas mostram, em média, oito nomes em média, 

para que fique uma gama criativa passível de registro.  
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Um dos entrevistados relata ter ouvido de um advogado especializado, a seguinte frase: 

"quem tem verba, tem verbo", indicando que no futuro haverá um especialista em naming 

para saber que marca comprar. Seria, segundo o entrevistado, um especialista em criação de 

nomes, um profissional especializado criativamente e juridicamente. Como se em um futuro 

distante, tudo já tivesse registrado no INPI e que seria um processo apenas de compras de 

nomes de marcas.  

 

Em resumo, num projeto completo, a agência de branding/publicidade faz a plataforma da 

marca no nível estratégico. A criação recebe o posicionamento, faz um Kickoff, para, por 

exemplo, estabelecer quais das 3 categorias (descritivo, sugestivo, abstrato) é 

estrategicamente pertinente. Faz-se uma pesquisa conceitual inicial, o Naming Check Point, e 

se constroem territórios conceituais, como “bem estar”, “nutritivo”. Criam-se 5 nomes 

provisórios para cada um desses territórios, como se fosse um processo de naming completo, 

leva-se para o cliente e valida o território conceitual.  

Parte-se então para a criação em si, empregando-se os processos criativos que descrevemos. 

Valida-se com a equipe de estratégia cerca de 40 nomes, envia-os para o Disaster Check e 

faz-se o para-legal. Em seu retorno, o Disaster Check precisa de uma análise. Se alguém no 

Japão ou na Rússia responde, por exemplo, "essa palavra é parecida com uma rede de 

restaurantes daqui", a equipe de identidade verbal decide se leva isso à frente ou não. Se a 

recomendação é "não leve à frente, essa palavra é um termo vulgar aqui na Alemanha", o 

nome é vetado. Faz parte do trabalho da equipe de criação analisar esse retorno.  

Após a criação do nome há a forma de apresentação, que representa parte da metodologia, 

pois não é uma apresentação informal. A defesa do nome é feita na primeira pessoa do plural. 

O nome é personificado, como diz Rocha (1995) ele vira gente, já está “totemizado”. Nessa 

apresentação expressões como "eu sou um telefone que custa menos” ou “eu conecto as 

pessoas" são usadas, caracterizando essa humanização. 

 

As oito palavras escolhidas para serem apresentada ao cliente são “dissecadas”, defendidas. 

Por exemplo, “Maxphone”, “max”; de “máximo”, “vende mais”, “traz potência”, mostrando 

umarelação que o nome tem com o produto. “Maxphone”, “phone”, principal atributo do 

telefone: “funcional” e “fácil de ser entendido”.  
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Depois dessa tela de defesa, tem-se uma tela de aplicação, uma aplicação no universo do de 

atuação do cliente, mas sem nenhum elemento de sua identidade. O cliente vê o nome, cru, 

sem apresentação de qualquer outro elemento que configure uma marca, nem mesmo uma 

fonte de letra especial, pois apresentar o nome com uma marca ou qualquer outra produção de 

sentido, pode prejudicar todas as etapas de naming já que outros signos estarão envolvidos, 

influenciando a escolha.  

 

Apresentados os nomes há uma votação. O cliente deve sair dessa reunião com três nomes 

preferidos, por ordem dessa preferência. Após esse processo os nomes “sobreviventes” vão 

para a busca do Full Search que acabamos de descrever acima e que faz parte do nível legal. 
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Considerações finais 

 

O foco deste trabalho foi a lógica de produção do microdiscurso dos nomes de marcas e como 

essa produção é operada no Brasil. Conforme se procurou demonstrar, o nome de marca é um 

elemento significativo para a trajetória comunicativa da mercadoria, elemento simbólico das 

relações sociais de que participa. Como vimos com Rocha (1995), o que é a magia senão não 

ver o que está diante dos nossos olhos? Nosso trabalho veio desvendar o que está por trás da 

magia do discurso dos nomes de marcas. 

Fomos em busca do significado dos nomes dentro das marcas, cada vez mais onipresentes na 

vida cotidiana, discutindo seu papel no exercício de nossas escolhas. Identificamos o que esse 

discurso carrega de subjetividade e que humaniza os objetos, e como contribuem para o 

espetáculo do consumo em público e que vai construir identidades no particular. Enfim, 

fomos, em busca das técnicas criativas, junto aos criadores de nomes de marcas brasileiras 

para entender como esse processo totêmico se configura.  

Identificamos que o nome da marca sendo o primeiro sentido dado a mercadoria, seu primeiro 

investimento sígnico, essa nomeação  não é um ato estanque, único, meramente formal, pois, 

ao mesmo tempo que nomeia, ele qualifica, o que garante a esse discurso mais investimento 

sígnico. E é quando percebemos mais proximamente que o nome da marca comunica, 

persuade, modifica algo - “é orientado”, “ tem função de uma finalidade”, “é uma forma de 

ação”, “é contextualizado”, enfim, é  discurso.  

 

Além dessa premissa que identificamos e comprovamos nesta pesquisa, constatamos que o 

nome da marca é um discurso fundante, que nasce nos fundamentos estratégicos de sua 

produção. O nome é o primeiro canal de discurso da marca. A partir desse discurso fundante, 

de emissor planejado para ter vida longa, a empresa vai falar em distintos canais, mas o canal 

da marca fica aberto e sempre exposto com seu microdiscurso permanentemente estampado. 

 

Constatamos também que este é um discurso vigiado, que tenta ser ao máximo assertivo e 

conciliar assertividade com criatividade, e ainda lidando com aspectos legais. O nome 

“sobrevivente” persiste ao percurso metodológico a que se submete: sobrevive à equipe de 

criação, ao Disaster Check,  que tenta ao máximo uma assertividade linguística, ao mesmo 

tempo conciliar essa assertividade linguística com a assertividade estratégica/criativa, posto o 

que utiliza das possibilidades semânticas, fonéticas e morfológicas do léxico no nível criativo 



133 

 

 

e as cerceia nos níveis linguístico e legal. Parece não ser o que se quis comunicar, mas o que 

foi possível comunicar.  

Vimos com Charaudeau (2008), que ao analisar um ato de linguagem, não nos damos conta da 

intenção do sujeito porque o único objeto de observação que dispomos, nós, os analisantes, é 

um texto já produzido, sem observar o conjunto de mecanismos da produção do texto. Por 

isso, a análise de um ato de linguagem não pode pretender dar conta da intenção do sujeito em 

sua plenitude. O processo de produção de nomes parece querer dar conta dessa plenitude ao 

incluir tantas fases para controlar o que o EUcomunicante-marca fala para o TUinterpretante-

consumidor. 

Como comprovamos, os nomes evocativos sugestivos e toponímicos são maioria entre as 

marcas elencadas: identificamos 6 marcas sugestivas e 7 marcas toponímicas, de um total de 

25 empresas ranqueadas. Somadas as 2 marcas do tipo patronímico, temos um total de 15 

marcas evocativas, que constitui a maioria. Na história da criação das marcas o nome dos 

fundadores e a origem regional transformaram-se aos poucos em nomes mais simbólicos,  

percepção de Chevalier que seguimos em nossa análise: de que a produção dos nomes de 

marcas mundiais tende para os evocativos e abstratos e não mais descritivos. Essa assertiva 

confirma-se no Brasil.  

Assim como outras mudanças percebidas no discurso da publicidade, que não mais explica 

como usar o produto e sim imprime significados a ele, também o microdiscurso do consumo 

transformou-se na passagem do fordismo para o toyotismo. Podemos exemplificar isso com 

nomes da primeira mercadoria globalizada, o carro, da própria Ford, um exemplo de nome 

patronímico. Hoje temos nomes cada vez mais fáceis de serem globalizados, com fácil 

assimilação e com elementos universais com número e letras em seus produtos, por exemplo. 

O naming assim como aconteceu com a publicidade (Carrascoza,2008) vive agora a era 

dionisíaca centrada na exploração de aspectos emocionais não mais racionais dos nomes 

puramente descritivos. 

Confirmamos que estamos diante de uma produção de discurso que não é nova. Nova é a 

percepção da marca. De como ela é cada vez mais persuasiva, e como, cada vez mais a marca 

se desliga do seu posto de fabricante de produtos, de produtora de bens, para se tornar  

produtora de discurso sobre seus produtos, incluindo a produção de seu microdiscurso e 

investindo valores cada vez mais altos, sobretudo, porque os especialistas nessa produção 



134 

 

 

aprimoram cada vez mais a metodologia e os anunciantes respeitam a etapas de seu processo e  

o valorizam financeiramente.  

Enfim, voltemos à citação que abre este trabalho, em que de Shakespeare (2004) põe em 

dúvida, ainda que com uma quase certeza, de que o nome da rosa poderia não ser rosa para ter 

igual perfume. Agora podemos afirmar, com mais recursos teóricos, que quando se coloca o 

nome de um perfume com a palavra Paris no lugar da palavra Jabaquara, por exemplo, 

estamos dando à mercadoria algo mais, para que ela vá em direção ao espetáculo do consumo 

transbordando em fetiche. Estamos impregnando-a de significações para que comunique, 

participe das relações sociais e da cultura do consumo. O microdiscurso como discurso 

persuasivo, fundante, que além de nomear também qualifica, está buscando dar a essa 

mercadoria/perfume mais valor, muito mais poder.  
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ANEXOS 

 

Questionário de Pesquisa 

 

O que você leva em conta na hora de criar um nome? 

 

Você faz o Disaster Check no processo? 

 

Quanto tempo dura este processo de criação? 

 

Quem atua com você de forma decisiva neste processo? 

 

Você recebe sempre um briefing completo? 

 

Você pesquisa outros nomes semelhantes ou nomes concorrentes? 

 

Você cria a partir de alguma classificação de nomes( patronímicos, descritivos, 

evocativos, abstratos, toponímicos, acrônimos)? 

 

Se a resposta acima é afirmativa, com que objetivo? 

 

Você percebe se alguma classificação é mais utilizada que outra hoje em dia? 

 

Quantas sugestões de nomes são feitas e quantas são apresentadas? 

 

Quem aprova os nomes no circuito de criação? 

 

Você faz a defesa do nome, como é este processo? 

 

Como os nomes são apresentados ao cliente? De forma escrita ou com alguma 

tipologia/grafismo e recursos visuais? 

 

 

CD com entrevistas 

 

 

 

 


