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Resumo:  

Este trabalho dedica-se a examinar a marca comercial ou publicitária como entidade 
simbólica central da contemporaneidade. A crise dos valores tradicionais, principal reflexo 
sócio-cultural da transição entre a era moderna do capitalismo industrial e a cultura atual do 
capitalismo tardio, operou profundas mudanças nos processos de subjetivação e vinculação 
social do indivíduo. Através de uma investigação articulada entre as áreas de marketing, 
comunicação, psicanálise e semiótica, buscaremos desvendar a natureza destas mudanças, 
bem como as razões que alçaram a marca à posição de potente instância cultural neste novo 
cenário. 
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1. Introdução 

 
As marcas fazem parte de nossas vidas. Elas estão presentes nas roupas que vestimos, 

nos perfumes que usamos, nos restaurantes que freqüentamos, enfim, em todos os produtos e 

serviços que consumimos e utilizamos. As marcas comunicam-se conosco várias vezes ao 

dia, através de imagens, sons e palavras – quando lemos sobre elas em revistas e jornais, 

assistimos a seus comerciais na televisão, interagimos com os produtos que levam seu nome 

ou quando nos deparamos com placas e outdoors que as exibem, espalhados pelas ruas da 

cidade. Nutrimos sentimentos e expectativas em relação às marcas: somos fiéis a certas 

marcas, não nos identificamos com outras, algumas delas nos trazem boas lembranças, outras 

nos são indiferentes. Vivemos tempos onde quase tudo pode ter uma marca – de uma bola de 

futebol até um partido político –, desde que sejam criados e gerenciados conforme a lógica 

capitalista do mercado.  

                                                
1 Doutoranda em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E-mail: 
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A história da marca é, ao mesmo tempo, antiga e recente. De forma embrionária, 

observa-se a utilização da marca desde a Antigüidade, em atividades envolvendo a produção 

e a troca de mercadorias. No entanto, só com a Revolução Industrial e, notadamente, a partir 

da metade do século XIX, é que as formas modernas de marca fazem a sua aparição mais 

notória. Um século mais tarde, a eclosão do consumo de massas opera uma transformação na 

lógica de funcionamento da marca, que passa a ser disseminada com a rapidez dos meios de 

comunicação e transporte. No entanto, são a transição para o capitalismo dito informacional e 

o desenvolvimento de uma economia de bens imateriais os fatores que determinam uma 

transformação ulterior no papel e na natureza da marca. É no seio do capitalismo tardio, 

pautado pela aceleração tecnológica e pela globalização, num mundo cada vez menor e numa 

sociedade invadida pelos meios de divulgação, que a marca parece atingir seu auge enquanto 

fenômeno de comunicação.  

2. Do produto à imagem de marca 

 
A importância crescente da marca no mundo de hoje pode ser atribuída aos avanços 

técnicos que possibilitaram uma homogeneização dos produtos fabricados. Enquanto que, 

desde o início do século XX, já se havia descoberto a marca como forma de diferenciação 

entre produtos em função de fatores materiais atribuídos à mercadoria, foi em meados deste 

mesmo século que começou a emergir um novo enfoque no processo de concepção das 

marcas: o enfoque da “imagem de marca”. Para além das características e benefícios 

funcionais de produtos e serviços, a marca passou a refletir os “valores, ideais, sonhos, 

desejos de uma sociedade numa determinada época” (FONTENELLE, 2002, p. 179). Desta 

forma, a fonte de distinção entre produtos e serviços transferiu-se do plano material para o 

plano perceptual, o das associações e imagens mentais.  

Se nos recordarmos da representação marxista da estrutura social como um edifício 

que se sustenta sobre sua base econômica (infra-estrutura) – sendo, em última instância, 

determinado por ela –, fica evidente que estas transformações nas maneiras de gerenciar e 

perceber a marca nos dias de hoje tiveram sua origem no próprio cerne da transformação do 

modo de produção capitalista. É na passagem do modelo de produção moderno, dito 

industrial, edificado sobre a valorização de grandes massas de capital fixo material, para o 

modelo informacional do capitalismo tardio, focado no investimento do que André Gorz 

chama de um “capital imaterial ” para a criação de valor econômico, que a marca, por sua 



 
 

natureza eminentemente comunicativa, ganha relevância. Isto porque, ainda com base no 

pensamento de Gorz, a marca comercial ou publicitária adquiriu um “poder de monopólio 

simbólico” na era informacional. Como resposta ao perigo da comoditização dos produtos, 

restritos ao seu valor-utilidade, a “imagem de marca” confere à mercadoria um tipo de valor 

“quase artístico, simbólico, do que é inimitável e sem equivalente” e sua produção torna-se 

“o ramo mais florido e lucrativo da indústria do imaterial” (2005, p. 44; 47). O foco na 

produção e venda de produtos, visão típica do sistema capitalista industrial, sofreu um 

processo de re-significação e passou a ter como núcleo de interesse o consumo (e não mais a 

venda) de imagens (e não mais de produtos). Jeremy Rifkin resume bem esta tendência, 

explicando que: 

 

Na nova economia de rede, o que de fato está sendo comprado e vendido são idéias e 
imagens. A personificação física de tais idéias e imagens torna-se progressivamente 
secundária em relação ao processo econômico. Se o mercado industrial era 
caracterizado pela troca de produtos, a economia de rede se caracteriza pelo acesso a 
conceitos, implícitos em bens físicos (2001, p. 7). 

 

Este fenômeno econômico encontra-se diretamente refletido na transformação da 

sociedade, a partir da modernidade “sólida” e “pesada” do capitalismo industrial, guiada por 

princípios universais, pela valorização da sociedade estruturada, da ordem e do controle, até a 

modernidade “leve” e “líquida2” do capitalismo informacional, desorganizada, individualista, 

organizada em torno do consumo e marcada pelo excesso de escolhas. Neste novo contexto, a 

marca, por sua própria natureza de símbolo, plástica e volátil, migrou para o centro das 

transações comerciais e, de forma mais ampla, dos processos sócio-culturais. O publicitário 

Sal Randazzo nos diz que “sem marca, o produto é uma coisa – uma mercadoria, um 

saquinho de café ou uma lata de sopa” (1996, p. 25). É a marca que dá vida ao produto, que o 

transforma em uma entidade dotada de “alma”, “personalidade”, “valores” e “identidade”. 

Ela é o veículo que possibilita a conquista de um espaço dinâmico e emocional no cotidiano 

do público consumidor e dentro do contexto de seu sistema de valores, transformando o ato 

de consumo em uma experiência cultural.   

 

3. O sujeito contemporâneo e a sociedade de consumo  

                                                
2 “Modernidade sólida” e “modernidade líquida” são termos cunhados por Zygmunt Bauman (2001). 



 
 

 

Partindo do pressuposto de que a constituição das subjetividades dá-se a partir de 

referentes sociais, ou seja, de que novas formas de organização social via de regra originam 

novas formas de organização da subjetividade, e que cada sociedade estimula aqueles traços 

de personalidade mais adequados à sua manutenção, trataremos de investigar como se dão os 

processos de subjetivação em uma sociedade que vive sob o signo do consumo. 

 

3.1 O mal-estar na contemporaneidade 

 

Sigmund Freud publicou, em 1930, o livro que ficou consagrado em português como 

“O mal-estar na civilização”. Em poucas palavras, a mensagem de Freud nesta obra era a de 

que o triunfo da civilização – leia-se aí cultura ou modernidade – traz consigo a necessidade 

de renúncia ao instinto. Ou seja: ganha-se de um lado (o da ordem, do progresso, da limpeza 

e da beleza) e perde-se de outro (o do prazer, ligado à sexualidade e à agressividade do 

homem). 

A transição da ordem tradicional para a ordem moderna – sobre a qual Freud teorizou 

– implicou uma série de transformações sociais, materiais, políticas e intelectuais a partir da 

emergência e difusão do Iluminismo, que acabaram por se misturar à Revolução Industrial e 

às mudanças geradas pelo capitalismo. A mentalidade iluminista, enunciando o “ideal de 

felicidade” segundo o qual o homem dominaria a natureza com base na razão científica e 

construiria, a partir daí, uma sociedade igualitária, inspirou as realizações e aspirações 

humanas dessa época, gerando uma dinâmica social caracterizada pela inovação permanente, 

pela busca da certeza e da segurança e por uma ambição implacável pelo progresso. Como se 

sabe, o ideal iluminista não se concretizou, e a experiência proporcionada pela “aventura 

moderna” resultou, para dizer o mínimo, traumática para a humanidade. Não nos esqueçamos 

da Guerra do Vietnã e da bomba atômica de Hiroshima, por exemplo.  

Da mesma forma que a modernidade alterou a ordem social com suas conquistas 

tecnológicas, científicas, culturais e políticas, algo semelhante ocorreu no século XX, 

sobretudo nas últimas décadas. Vimos surgir novos estilos, costumes de vida e diferentes 

formas de organização social, decorrentes da  “crise de valores” vivida na atualidade. Alie-se 

a esta tendência o novo cenário capitalista que, como já foi dito, resulta de uma mudança da 

produção industrial de bens à produção cultural de imagens, instrumentada pela revolução 



 
 

tecnológica cada vez mais intensa. Entretanto, no nosso entender, esta nova organização 

social não foi capaz de superar o mal-estar moderno, resultado do excesso de ordem e da 

escassez de liberdade. Ao contrário, na sua máxima radicalização, o que fez foi apenas re-

configurar este sentimento, uma vez que, conforme nos explica Bauman, a tensão geradora 

do mal-estar – ganhar algo, mas, em troca, perder algo – mantém-se hoje tão verdadeira 

quando o era na época de Freud: 

 

Só que os ganhos e as perdas mudaram de lugar: os homens e as mulheres pós-
modernos trocaram um quinhão de suas possibilidades de segurança por um quinhão 
de felicidade. Os mal-estares da modernidade provinham de uma espécie de segurança 
que tolerava uma liberdade pequena demais na busca da felicidade individual. Os mal-
estares da pós-modernidade provêm de uma espécie de liberdade de procura do prazer 
que tolera uma segurança individual pequena demais (1998, p. 10). 

 

De um ponto de vista psicanalítico, o mal-estar contemporâneo é fruto do excesso 

pulsional e da fragilidade de simbolização. Por um lado, o discurso dominante – 

principalmente o discurso publicitário – opera não mais pela interdição social às monções 

pulsionais e sim pela obrigação da assunção dos fantasmas: “não mais a repressão ao gozo, 

mas o gozo como imperativo” (SAFATLE in DUNKER e PRADO, 2005, p. 127). Ao mesmo 

tempo, observa-se o enfraquecimento da figura paterna em nossos dias, não tanto enquanto 

genitor (o pai na realidade), mas, sobretudo enquanto função simbólica normativa. 

Recorramos, aqui, à noção lacaniana de “Nome-do-Pai”. Para Lacan, o “Nome-do-Pai” é o 

representante de uma lei que não é simplesmente lei da família, mas lei que determina o 

princípio geral dos vínculos sociais. O esvaziamento da autoridade paterna nos últimos 

tempos provocou os mais variados efeitos psicológicos – desamparo, solidão, incerteza, 

ansiedade –, e sociais: o sujeito contemporâneo é indiferente e desengajado, distante de seu 

passado e negligente em relação ao seu futuro, exclusivamente preocupado com o 

desempenho particular imediato em detrimento das causas coletivas. Cristopher Lasch teoriza 

sobre um dos desdobramentos desta tendência: 

 

O fascínio pelas relações pessoais, que cresce à medida que diminui a fé em soluções 
políticas, esconde um radical desencantamento com estas mesmas relações [...]. 
Quanto mais o homem “liberado” clama por auto-realização, mais ele sucumbe à 
hipocondria, à melancolia ou a um ódio suicida de si mesmo que se alterna, não com 



 
 

ocasionais picos de arrebatamento, mas com uma moderada depressão crônica – 
estado de espírito predominante da época (1991, p. 232).  

 

Esse esvaziamento é concomitante ao fortalecimento do sentimento de autonomia do 

sujeito, determinado pelo individualismo e pelo hedonismo, que crê não ter mais de 

submeter-se a nenhuma lei simbólica, quer ela se apresente sob a forma da tradição, da 

religião, da sociedade etc. Essa autonomia frente às interdições e constrangimentos 

simbólicos alça o sujeito à posição (ilusória) de comandante de seu destino, capaz de criar e 

re-criar a sua própria identidade.  

Para esse sujeito, em realidade carente de referenciais simbólicos capazes de nortear 

sua existência e legitimar suas decisões, o mercado adquire uma função essencial: ele lhe 

oferece alternativas de escolha de universos imaginários com os quais ele possa se identificar, 

criar vínculos e através dos quais ele possa se transformar, via o consumo de produtos e 

serviços. O problema é que é justamente essa amplitude de possibilidades de escolha a grande 

responsável pela constante sensação de vazio – ainda que em meio à abundância de opções – 

que define a experiência humana contemporânea. A ausência da instância simbólica 

ordenadora, aquela que no passado cerceava a liberdade e determinava, de forma explícita, as 

nossas escolhas, significa a perda de um referencial que nos norteia justamente por exigir 

algo de nós. Na linguagem lacaniana, vivemos tempos de ausência de um “Outro3”  

demandante. Sobre este tema, Renata Salecl esclarece: 

 

Embora a questão relativa ao desejo do Outro sempre apareça formulada na questão 
“Quem sou eu para o Outro?” e o tema da jouissance

4 do Outro venha a ser percebido 
como o roubo de nossa própria jouissance, o problema que que enfrenta o sujeito em 
relação à exigência do Outro implica uma outra lógica. O indivíduo mantém o 
constante desejo de obter uma demanda da parte do Outro, de sorte que o horror 
irrompe precisamente quando constatada a ausência dessa demanda [...] (ibid., p. 84).  

 

Ao analisarmos o papel que o mercado desempenha na cultura atual enquanto 

instância poderosa e totalizante, onisciente e onipresente, capaz de julgar e condenar 

                                                
3 O “Outro” lacaniano corresponde ao registro Simbólico: é o lugar do código fundamental da linguagem. É a 
instância da lei, estrutura regulada sem a qual não haveria cultura. O “Outro”, grafado em maiúscula, foi 
adotado para mostrar que a relação entre o sujeito e o grande Outro é diferente da relação com o outro recíproco 
e simétrico. 
4 O termo “jouissance”, na acepção que Lacan lhe conferiu, pode ser traduzido como "orgasmo", "gozo", 
"fruição" "prazer", "satisfação", "posse", "apetite" ou "desejo". 



 
 

quaisquer ações ou intenções divergentes de seus preceitos, uma interpretação possível é a de 

que este é precisamente a forma contemporânea do “Outro” lacaniano. O sucesso do projeto 

de integração global dos mercados – a globalização –, aliado à vitória do sistema capitalista 

sobre seu rival, o socialismo real, alçou a economia de mercado à posição de meio e 

finalidade entre os países ocidentais. A instância poderosa do mercado, ainda que invisível e 

intocável, estabelece-se como “pensamento único” em nossos dias, e sua lógica de 

funcionamento invade e subverte todas as esferas da vida contemporânea. Dito de outra 

maneira: o valor de mercado hoje, de modo quase unânime, passou a ser percebido como 

preponderante sobre todos os outros, e o sistema de troca mercantil – determinado pelas 

regras da razão instrumental – passou a reger as mais diversas dimensões da vida humana. 

Com isso, os próprios ideais que orientavam o imaginário dos cidadãos nas sociedades 

ocidentais foram radicalmente modificados. Ou, como exemplifica, com certa ironia, Renata 

Salecl: 

 

Na atual sociedade de consumo, procurar um parceiro segue a mesma lógica de 
adquirir um carro novo: primeiramente, é necessário proceder a uma extensa pesquisa 
no mercado; depois, assegurar-se com um acordo pré-nupcial; passado determinado 
tempo, trocar o velho pelo novo, ou, a fim de evitar discussões, optar por um 
arrendamento a longo prazo (2005, p. 76). 

 

3.2 A relação sujeito-objeto na sociedade de consumo 

 

A fim de investigar como se estabelece a relação entre o sujeito consumidor e o objeto 

de consumo no sistema de mercado atual, optamos por utilizar o conceito lacaniano de objeto 

a. 

É a partir do Seminário 4 – “A relação de objeto” (1956-57) que Lacan começa a 

construir o que, mais tarde, ele consideraria a sua maior contribuição à teoria psicanalítica: o 

conceito de objeto a, ou objeto perdido, do qual o sujeito teria se separado em sua 

constituição. O objeto a é um objeto que vale justamente pela sua ausência, uma vez que, 

para a psicanálise, a completude é da ordem do imaginário e o sujeito é marcado pela falta 

ontológica. Desta forma, por mais paradoxal que possa parecer, o objeto que poderia 

completar o sujeito trazendo-lhe a satisfação total do desejo é um objeto perdido, faltoso. E é 



 
 

precisamente esta condição da falta a condição necessária à existência do desejo. Por isso o 

objeto a é também conhecido como “objeto causa do desejo”.  

Ao longo da vida, o sujeito empreende uma busca incessante pelo reencontro do 

objeto perdido, positivando-o, “seja sob a forma de dejetos, daquilo que se destaca do corpo, 

seja recortando-o sobre o corpo feminino” (TEIXEIRA, 2005, p. 157). O consumo é uma das 

formas de que o ser humano lança mão no afã de reencontrar este objeto perdido. E, diga-se 

de passagem, não é por acaso que o consumismo desenfreado é um fenômeno tão corriqueiro 

em nossos dias. É justamente a partir da lógica do desejo que a ideologia capitalista estrutura 

seu discurso. Através da publicidade, promove-se a exacerbação constante da falta, ao mesmo 

tempo em que se acena com a possibilidade de obturá-la com o objeto de consumo. Ou, como 

nos esclarece Teixeira: 

 

A falta, nesse discurso [o Discurso do Capitalista], é incessante e consecutivamente 
ampliada e repleta. De modo análogo ao fetichista, que para cada novo gozo necessita 
acrescentar um novo fetiche a sua coleção uma vez que os antigos não mais têm o 
poder de tapar a castração, o consumidor deve renovar suas aquisições, sempre em 
busca de um objeto melhor, mais perfeito, que garantiria um gozo pleno, enfim (ibid., 
p. 157). 

 

No centro desta dinâmica, calcada no apelo ao excesso e à repetição, existe um 

veículo de comunicação poderoso, que torna viável a transmissão das promessas de 

completude oferecidas pelo mercado ao público consumidor. Este veículo é a marca, que 

funciona como dispositivo de mediação, traduzindo a cultura sistêmica da empresa para o 

“mundo da vida5” do público consumidor, ao mesmo tempo em que se alimenta desta cultura 

cotidiana para forjar seu próprio discurso.   

 

4. A marca 

 

O sucesso da passagem da sociedade moderna do capitalismo industrial à sociedade 

contemporânea do capitalismo tardio relaciona-se intimamente com a transformação do papel 

e do poder das marcas e é, em contrapartida, determinado por esta transformação. Em uma 

                                                
5 O “mundo da vida”, ou lebenswelt, é um conceito desenvolvido por Habermas (1987) para designar o mundo 
da cultura em contraposição ao universo sistêmico e racional. 



 
 

sociedade de referências tradicionais fragmentárias, o indivíduo expressa-se através de suas 

posses e, de forma mais sofisticada, através das marcas que escolhe e às quais se associa. 

O que é uma marca? Se utilizarmos uma aproximação semiótica, uma marca é um 

signo que, de acordo com Peirce, representa algo e funciona como substituta deste “algo”, 

gerando um efeito interpretativo em uma mente, efeito este que pode ser real ou potencial, 

isto é, à espera de se realizar. Há três tipos de signo, na concepção peirceana: o ícone, o 

índice e o símbolo. Enquanto o ícone representa seu objeto por similaridade e o índice o faz 

por conexão existencial, o símbolo “extrai seu poder de representação porque é portador de 

uma lei que, por convenção ou pacto coletivo, determina que aquele signo represente seu 

objeto” (SANTAELLA, 1983, p. 67). Pode-se dizer que todo nome próprio é um símbolo, e a 

marca é, antes de tudo, um nome próprio.  

Embora as categorias sígnicas peirceanas sejam onipresentes e interligadas, há sempre 

a preponderância de uma delas, quando se analisa um fenômeno. No caso da marca como 

sistema de representação convencional, fica claro seu aspecto simbólico predominante: a 

carga publicitária nela investida a determina como tal, pois é através da publicidade que a 

marca nasce e se expande como representação arbitrária do objeto que pretende substituir. 

Segundo Peirce, os símbolos se expandem, crescendo em complexidade. Ou conforme 

nos esclarece Santaella (2000, p. 132), eles são apenas uma mediação, “um meio geral para o 

desenvolvimento de um interpretante6”. Desta forma, sua razão de ser signo reside na geração 

de interpretantes e “sua função é crescer nos interpretantes que gerará”. Isto porque o símbolo 

é um signo que se relaciona com seu objeto através de seu interpretante – apresenta, portanto, 

uma aptidão natural para a mudança, no decorrer do tempo, quando ocorrem transformações 

em seu hábito interpretativo.  

Ao aplicarmos esse raciocínio ao contexto da marca, temos, pelo menos, uma reflexão 

analítica possível, inspirada na evolução histórica da marca como signo simbólico. Conforme 

já vimos, a importância crescente da marca no mundo contemporâneo pode ser atribuída, 

numa perspectiva mercadológica, aos avanços técnicos que possibilitaram uma 

homogeneização dos produtos fabricados. A concorrência entre os produtos deslocou-se, 

assim, para aspectos menos tangíveis, não tão ligados às características físicas dos produtos. 

Ora, neste movimento, percebe-se claramente a transformação do símbolo marca nos seus 

aspectos referenciais e significativos. Isto porque, se temos, por exemplo, uma marca de 
                                                
6 Segundo a concepção de Peirce, o interpretante é o efeito interpretativo de um signo. 



 
 

eletrodomésticos como Brastemp, que representava seu contexto, em um dado momento do 

tempo – digamos em 1950 –, sob o prisma dos benefícios de seus produtos, gerando 

interpretantes como “qualidade” e “praticidade”, esta mesma marca pode representar o seu 

contexto atual pelo viés de um dado estilo de vida, desenvolvendo interpretantes como 

“prestígio” e “status”. Se dermos um passo adiante, é interessante analisar o movimento 

mercadológico mais recente desta marca, que migrou em 2005 do slogan “Não tem 

comparação” para a nova assinatura “Seja autêntico”. O que motivou esta mudança? Deve-se, 

basicamente, à nova tendência contemporânea que prega a “busca do melhor em si mesmo”, 

em contrapartida ao esforço para “parecer-se e comportar-se como um outro alguém”, 

filosofia adotada pelo discurso publicitário até os anos 90.  

Esta natureza plástica da marca transforma-a em uma entidade simbólica perene – 

pois pode sobreviver mesmo em tempos de mudança frenética – e, ao mesmo tempo, atual –, 

já que tem a capacidade de se reinventar de forma ágil e eficaz. Ademais, permite que se 

estabeleçam relações de longo prazo com os consumidores, o que é uma condição sine qua 

non para a sobrevivência das empresas nos mercado hoje, visto que o custo da produção de 

bens é baixo e o cenário comercial encontra-se absolutamente saturado de produtos. As 

empresas tornam-se, através de suas marcas, fornecedores vitalícios de seus consumidores, 

pois estes encontram, no universo imaginário construído pelo discurso destas marcas, novas 

possibilidades de vínculo que crêem serem capazes de mitigar seu desamparo diante do 

enfraquecimento dos laços sociais tradicionais. Ou, conforme sintetiza Teixeira: 

 

[...] o patronímico parece ter cedido lugar para as grifes que os consumidores 
ostentam sobre o seu corpo como – diríamos – emblemas heráldicos. Podemos 
observar também que os antigos princípios de lealdade e confiança na família e no clã 
parecem cada vez mais deslocados para as marcas, as quais assumem o papel de 
guardiãs das normas – na verdade, normas técnicas, mas que são assimiladas como 
morais – de respeito ao consumidor. Nesse sentido, o padrão de qualidade é 
identificado como referência imaginária num mundo onde as referências simbólicas 
estão cada vez mais ausentes (ibid., p. 137). 

 

Conforme a visão do semioticista Andrea Semprini, a marca é uma representação 

mental, um “complexo imaginário”, cercado de mitos, fábulas e sonhos, cuja intenção não é 

reproduzir a realidade objetiva, mas sim criar, na mente do público, o que o autor chamou de 

“mundos possíveis de uma marca”: 



 
 

 

Ces mondes sont remplis de personnages, d’aventures, de couleurs, de décors, de tous 

lês éléments qui confèrent un caractère saillant à un monde, qui lui permettent non 

seulement de produire du sens, mais aussi d’eveiller l’intérêt d’un public, d’allumer 

son imagination et de nourrir son imaginaire (1995, p. 77). 
 

Em termos de conteúdo, este novo discurso encontra-se cada vez mais distante do 

discurso publicitário tradicional que, há aproximadamente um século limitava-se a dizer que 

“na rua tal, número tal, vende-se tal coisa”. O apelo à sedução substituiu a objetividade 

informativa, e os anúncios de hoje funcionam “como uma forma romanceada de 

comunicação, uma elaborada narrativa que usa personagens, lugares e situações fictícios” 

(FONTENELLE, ibid., p. 179).  

No tocante à forma, a revolução não é menos pungente: as manifestações 

comunicativas da marca proliferam no ritmo frenético da expansão das tecnologias de 

linguagem, partindo de combinações de estímulos de natureza diversa – sonoros, visuais, 

verbais, táteis, olfativos –, para produzirem efeitos igualmente diversificados – sensações, 

sentimentos, reações, pensamentos –, através de uma multiplicidade de meios e modos de 

expressão. Pode-se, por exemplo, assistir a um comercial de uma marca pela televisão, 

acessar o site da marca via internet (e assistir ao mesmo comercial), “interagir” com a marca 

através do serviço de atendimento (por telefone, carta, e-mail ou pessoalmente), receber uma 

mensagem personalizada (via carta, e-mail ou no visor do celular), assistir a um espetáculo 

cultural patrocinado pela empresa que detém a marca ou a um programa televisivo no qual 

um dos personagens apareça em uma situação de consumo do produto que leva o nome da 

marca, por exemplo. Este fenômeno de interpenetração entre mercado e mídia, que se 

intensifica na proporção das inovações tecnológicas, atenua as fronteiras entre o espaço de 

venda de produtos, de natureza eminentemente comercial, e o de entretenimento, de cunho 

presumidamente cultural. Desta forma, conforme nos esclarece Jameson: 

 

[...] os produtos vendidos no mercado transformam-se no próprio conteúdo da 
imagem da mídia, de modo que, por assim dizer, um mesmo referente parece 
prevalecer em ambas as esferas. Isso é muito diferente da situação mais primitiva, em 
que se anexava a uma série de sinais informativos (reportagens, folhetins, artigos) um 
anúncio que buscava conquistar fregueses para um produto comercial desvinculado 
deles. Hoje em dia, os produtos são difundidos, por assim dizer, ao longo de todo o 
espaço e tempo dos segmentos de entretenimento (ou até de notícias), como parte 



 
 

desse conteúdo, de modo que [...] nem sempre fica claro quando termina o segmento 
da narrativa e quando começa o intervalo comercial [...] (JAMESON in ZIZEK, 1996, 
p. 293). 

 

Através de sofisticadas estratégias de comunicação, as empresas integram o discurso 

de suas marcas ao ambiente cotidiano dos consumidores, transformando os interesses 

particulares do modo de produção capitalista em senso comum. Um conjunto de 

características peculiares da comunicação das marcas contemporâneas veio a potencializar 

esta ação ideologizante, a saber: 

a) A marca apropria-se dos principais signos do universo discursivo cotidiano dos 

consumidores, de forma a “naturalizar” seu próprio discurso; 

b) A marca é antropomorfizada através da carga publicitária nela investida. Adquire, 

desta forma, “identidade”, “personalidade” e “valores”; 

c) A marca condensa sentidos, de forma ágil e sintética, favorecendo a manipulação 

dos mecanismos de significação; 

d) A marca oculta seu conteúdo comercial sob o véu da produção cultural; 

e) As manifestações comunicativas da marca apresentam estrutura capilar e híbrida e, 

através das sofisticadas técnicas de divulgação da publicidade, tornam-se 

onipresentes, invadindo todo e qualquer espaço, individual ou social. 

 

5. Considerações finais 

 

Dadas a força histórica das instituições simbólicas tradicionais e a recência do 

processo de ascensão das marcas, afirmar que a tradição está sendo substituída por novas 

formas de relação pode parecer precipitado. Entretanto, os caminhos analíticos presentes 

neste trabalho parecem apontar para uma conclusão preliminar bastante precisa: que a marca 

transformou-se em um dos vetores mais atuantes de formação identitária do mundo 

contemporâneo, regido pelo consumo e carente de referências simbólicas. Ela passa a 

assumir, desta forma, parte do espaço simbólico anteriormente ocupado pelas instituições 

tradicionais da família, do Estado e da Igreja, constituindo-se como instância cultural de 

extrema importância nos processos de subjetivação e vinculação social contemporâneos. 

 



 
 

Referências bibliográficas 
 

BAUMAN, Z. O mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. 

______. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 

FREUD, S. O mal-estar na civilização. São Paulo: Imago, 2002. 

FONTENELLE, I. A. O nome da marca: McDonald’s, fetichismo e cultura descartável. 
São Paulo: Boitempo, 2002. 

GORZ, A. O imaterial: conhecimento, valor e capital. São Paulo: Annablume, 2005. 

HABERMAS, J. Teoría de la acción comunicativa. Madri: Taurus, 1987. 

JAMESON, F. O pós-modernismo e o mercado. In ZIZEK, S. (org.). Um mapa da ideologia. 
Rio de Janeiro: Contraponto, 1996. 

LACAN, J. O seminário, livro 4: a relação de objeto. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1995. 

LACAN, J. O seminário, livro 5: as formações do inconsciente. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1999. 

LASCH, C. Refúgio num mundo sem coração. A família: santuário de instituição 
sitiada? Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991. 

LIPOVETSKY, G. O império do efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas. 
São Paulo: Cia. das Letras: 1991. 

RANDAZZO, S. A criação de mitos na publicidade. Rio de Janeiro: Rocco, 1996. 

RIFKIN, J. A era do acesso. Lisboa: Presença, 2001. 

SAFATLE, W. Depois da culpabilidade. In DUNKER, C.; PRADO, J. L. A. (orgs.). Zizek 
critico: política e psicanálise na era do multiculturalismo. São Paulo: Hacker, 2005. 

SALECL, R. Sobre a ansiedade. São Leopoldo: Ed. Unisinos, 2005. 

SANTAELLA, L. O que é semiótica. São Paulo: Brasiliense, 1983. 

______. A teoria geral dos signos: como as linguagens significam as coisas. São Paulo: 
Pioneira, 2000. 

SEMPRINI, A. La marque. Paris: PUF: 1995. 

TEIXEIRA, M. R. Vicissitudes do objeto. Salvador: Ágalma, 2005. 

 
 
 


