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Resumo 

Este artigo é fruto de uma pesquisa sobre as marcas em Fortaleza, as particularidades 
que residem na nomenclatura das marcas para as empresas. O estudo não tem a 
pretensão de avaliar se o nome dado a uma determinada empresa é compatível com o 
sucesso ou fracasso, e sim de demonstrar a diversidade de nomes de marcas que podem 
ser descritas e também de mostrar o fenômeno da marca espelhada, não definida em 
nenhum manual que fala sobre a criação e nomeação de uma marca. O presente artigo 
contará com suporte teórico dos autores que discutem o que é marca, sua influência na 
sociedade e terá como corpus de análise as marcas espelhadas registradas na pesquisa 
em Fortaleza. 
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Introdução 

 

 Tudo no mundo tem nome, se não tem nome não existe. O nome é “um 

designativo, um sinal, que prenuncia um caminho, dá uma ideia, nos leva, muita vezes, 

a um entendimento prévio a respeito daquilo a que estamos nos referindo (PEREZ, 

2001, p. 48). Quando estamos perto de nascer, o grande emblema é a colocação de um 

nome para nós. Nossos pais consultam manuais de significados dos nomes, apelam para 

homenagens na família ou então fazem junções que muitas vezes não soam bem, mas 

tudo isso é para sermos diferentes dos demais, não ser só mais um na multidão. Com as 

marcas é a mesma coisa, queremos que nossa empresa tenha um nome que seja 

reconhecido pelos consumidores, um nome que gere força, sentimentos positivos, que 
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agregue valores sociais de prestígio. O nome de uma marca carrega em si todo um 

histórico imagético da marca. Quando evocamos o nome da marca nos vem à mente 

toda uma construção simbólica e emocional que temos com a marca. E é por isso que 

um nome carrega em si toda uma reputação que é construída pouco a pouco. 

 O artigo tem como ponto central estudar a marca em suas várias concepções. 

Pois sabemos que a marca é o maior atributo que uma empresa pode ter, ela carrega em 

si toda uma mentalidade do que é a empresa, seus atributos tangíveis e intangíveis. Não 

só adquirimos um produto ou serviço e sim uma marca, um estilo de vida, um valor 

agregado que a marca insere em seu discurso.  

 O presente artigo contará com a teoria sobre o que a marca e seu 

desenvolvimento para que ela seja reconhecida pelos seus consumidores e terá com 

exemplificação as marcas encontradas em Fortaleza que se podem ser classificadas 

quanto aos nomes de marcas propostos por diversos autores. Não avaliaremos o peso 

que o nome influencia nos consumidores, apenas deixaremos a cargo de registro como 

as marcas se comportam em relação aos seus nomes de marcas e também falarmos sobre 

a marca espelhada que é um fenômeno marcário encontrado em nossa pesquisa em 

Fortaleza e tentar teorizar sobre tal nome de marca. 

 

Concepções de marca 

 

Para falarmos de marca, vamos, primeiramente, apresentar o conceito de marca 

em uma perspectiva mais administrativa. Em Kotler (1998) a “marca é um nome, termo, 

sinal, símbolo ou combinação dos mesmos, que tem o propósito de identificar bens ou 

serviços de um vendedor ou grupo de vendedores e de diferenciá-los de concorrentes 

(KOTLER, 1998, p. 393). Notamos que essa definição de marca não leva em conta o 

caráter simbólico que a marca possui para seus consumidores, o lado afetivo. A 

definição é meio seca, sem vida, como se a marca só existisse em uma perspectiva 

distintiva em relação aos seus concorrentes e nada mais. 

Zozzoli (2002) vem acrescentar mais conceitos sobre a marca. Para o estudioso a 

marca além de distintiva ela já vem carregada de símbolos que se revelam dentro de 

uma cultura, para ele 

a marca é um símbolo fonetizável, classificatório e distintivo que 
tem o poder de codificar, para uma determinada cultura, um tipo de 
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atividade econômica e seu produto. Ela funciona como um 
monopólio que passa para o imaginário coletivo. Porém a marca 
não é uma imagem em si. Ela não funciona aplicada ao objeto. Ela 
apropria-se de atributos, representantes que não precisam ser 
imutáveis. Com efeito, por ter o monopólio de sua imagem, ela é 
soberana. Não precisa ser democrática. Sua força de significação 
não depende a priori do número de clientes, todavia seu poder 
econômico, consequentemente poder de acesso aos MCM e à 
grande distribuição, será reduzido, caso seu alcance em termos de 
consumo e notoriedade for fraco (ZOZZOLI, 2002, p. 293). 
 

 

Em outra perspectiva de conceituação, Perez (2004) em sua definição de marca 

nos fala que, além do traço distintivo que lhe é característico, a marca revela o lado 

simbólico, emocional, a marca não é só um produto, ela é uma aspiração prazerosa, 

hedonística. O seu conceito de marca de Perez está pautado na semiótica peirceana que 

diz o seguinte “a marca é uma conexão simbólica e afetiva estabelecida entre uma 

organização, sua oferta material, intangível e aspiracional e as pessoas para as quais se 

destina” (2004, p.10). É nessa conexão simbólica que a marca atribui seu valor, sua 

cultura, sua identidade e que é percebida pelo seu público como uma maneira de se 

apropriar também dos mesmos atributos oferecidos pela marca através do uso, seja ele 

material ou não. 

Ainda sobre o poder que a marca exerce sobre a sociedade, Fontenelle (2002) 

nos fala que a marca “cria uma totalidade ilusória que é um refúgio numa cultura que se 

tornou descartável. Ela dá significados ao que se vive. É um guia para a performance 

porque é legitimada socialmente, ou seja, nas condições sociais contemporâneas, ela é 

um padrão de sucesso” (2002, p. 302). O autor esclarece que a marca se tornou uma 

espécie de guia para a nossa sociedade, que se tornou tão efêmera, tão volátil e que os 

valores são tão frágeis, e que só a marca dita uma direção a ser tomada, a marca 

simboliza um modo de se viver, ela é que dá o mote para a transformação de estado, 

pois “a marca representa a possibilidade de os produtos, mesmo que fugazmente, serem 

apreciados, reconhecidos e ocuparem na memória do consumidor um lugar um pouco 

mais seguro” (PEREZ, 2004, p.3). 

 Diante de inúmeras marcas no mercado, os produtos precisam se destacar 

perante os demais, chamar atenção para seus atributos tangíveis e principalmente para 

os de cunho psicológico, o que leva ao consumidor usufruir de conteúdos hedonísticos 

mostrados pela publicidade. Perez (2004) nos explicita que quando há a denominação 
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de um signo como marca, esse signo vincula toda uma ideia de distintividade, 

identidade, autoria e propriedade que só a marca como possuidora desses atributos pode 

gerir mudanças para se adaptar tanto nos aspectos concretos quanto nos conceituais.  

Ainda de posse da argumentação de Perez, uma marca é 

 

ao mesmo tempo uma identidade física e perceptual. O aspecto 
físico de uma marca, que pode ser encontrado na prateleira do 
supermercado ou de qualquer outro ponto-de-venda, diz respeito ao 
produto propriamente dito, sua embalagem e rotulagem. É 
geralmente estático e finito. Entretanto, o aspecto perceptual de 
uma marca existe no espaço psicológico – na mente do consumidor. 
É, portanto, dinâmico e maleável” ( PEREZ, 2004, p.11). 
 
 

  

 É nesse aspecto perceptual que repousa toda uma significação para o consumidor 

e, como própria a autora diz, esses atributos são modificados à medida que o produto é 

pensado para certo público. Essa dinamicidade é muito comum em marcas que querem 

aumentar seu poder de penetração na sociedade, mudando o foco de suas campanhas, 

agregando valores condizentes com o público almejado. Toda essa mudança sígnica 

sempre vem acompanhada de esforços comunicacionais para tentar evoluir os conceitos 

marcários nos produtos/serviços. 

Aaker (1996) nos explica que “um elemento fundamental para o 

desenvolvimento bem-sucedido de marcas é compreender como se desenvolve uma 

identidade da marca – saber o que a marca quer representa e expressar eficientemente 

essa identidade” (1996, p. 46). Essa representação marcária fica bastante evidente 

quando se quer ressignificar os atributos de uma marca, ou seja, quando se quer 

transformar os aspectos perceptuais de uma marca, o que a tornou conhecida, evoluir 

com os conceitos simbólicos, desenvolver novas associações prazerosas com a marca 

através do produto adquirido, modernizando-a mas sem esquecer as primeiras 

associações positivas entre a marca e o consumidor. “O passado não deve ditar o futuro 

de uma maneira limitada. Mas se evoluir em todos os sentidos, a marca perde o sentido 

e esvazia-se de conteúdo” (KAPFERER, 1994, p.16). 

Aqui, faremos uma distinção entre marca e produto, pois como nos afirma 

Kapferer (1994) produto é aquilo que a empresa fabrica, a marca é aquilo que o cliente 

compra e ele completa seu pensamento nos confirmando que  
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a marca identifica o produto, revela a sua identidade, ou seja, as 
facetas da sua diferença: valor de utilização, valor de prazer, valor 
de reflexo do próprio comprador. Numa palavra, num símbolo, 
concentram-se uma ideia, uma frase, longa enumeração de 
atributos, valores e princípios injetados no produto ou no serviço. A 
marca encapsula a identidade, a origem, a especificidade, as 
diferenças. Concentrado de informação, sugere por meio de uma 
palavra, por meio de um sinal (KAPFERER, 1994, p.8).  
 
 
 

 A marca não tem capacidade de se auto–promover, ela precisa estar 

constantemente na mente dos consumidores e é através do esforço comunicacional 

ditado pelas ações publicitárias e promocionais que a marca vai se alimentando e 

criando raízes fecundas no campo fértil da mentalidade dos clientes, pois, como afirma 

Perez (2004) “a marca não é um ente natural mas sim uma construção sociocultural e, 

portanto, não está provida de condições de se auto-alimentar, há que se prover esse 

“abastecimento” ( Perez, 2004, p. 13). 

 A promoção da expressão marcária é representada por todos os aspectos que 

circundam a marca tais como: o logotipo (seu design, suas cores, sua forma); o formato 

das embalagens, as cores empregadas, a rotulagem; o slogan da marca que resume toda 

a identidade em poucas palavras e tem como princípio a memorização dos aspectos da 

marca etc. Esses aspectos são de suma importância para o posicionamento da marca 

diante dos consumidores, pois são através desses pontos que a marca é percebida, 

explorada, vivenciada pelo seu público. Zozzoli (2002) resume muito bem o que a 

marca representa e como ela deve ser preenchida de significações, para ele  

 

a marca é, pois, um recorte sócio-cultural, um sistema evolutivo de 
significação que contém um sistema de signos (eventualmente 
mutáveis) ao qual vai ser conferido um valor. Mesmo se os signos 
são mais ou menos provisórios, a semiose revela-se permanente 
entre o plano de conteúdo e o plano de expressão. O que possibilita 
portanto alterações ou diversas formas de mise em scène da 
logomarca (ZOZZOLI, 2002, p.294). 

 

 

Podemos entender nas palavras de Perez (2004) que “uma marca existe em um 

espaço psicológico, na mente das pessoas, dos consumidores. Consiste em uma entidade 

perceptual, com um conteúdo psíquico previamente definido, mas que é absolutamente 
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dinâmico, orgânico e flexível” (2004, p. 47). Sem essa percepção psíquica construída 

através dos atributos concretos (produtos e serviços) a marca não resistiria e acabaria 

sendo esquecida e o esquecimento de uma marca é a morte do produto. A marca 

“empresta sua “personalidade” ao consumidor, que, a partir de então, se “diferencia” 

dos demais” (SEVERIANO, 2001, p. 213-214). Esse empréstimo que a marca faz 

reflete nos gostos que as pessoas têm por uma determinada marca, na diferenciação dos 

produtos, pois os produtos podem parecer idênticos quanto ao acabamento, a 

embalagem, ao estilo de vida que propicia ao usuário, mas o grande determinante na 

hora da escolha de se levar um produto em vez do outro será a marca, a atribuição de 

sentidos que uma tem e a outra talvez não tenha tão claramente. 

Kapferer nos afirma que a marca é a memória e o futuro dos produtos e o 

estudioso continua em sua explicação nos dizendo que “os produtos são mudos, é a 

marca que lhes dá um sentido. Retira deles um eco que cauciona e constrói a identidade 

da marca” (KAPFERER, 1994, p.17). 

De acordo com Aaker (1996) “uma marca é lembrada se ela vem à mente do 

consumidor quando é mencionada uma classe de produtos” (1996, p. 21). Essa 

lembrança tem muito a ver com a identidade da marca, como ela se apresenta, de que 

forma ela fala com seu público, quais os atributos serão reforçados e quais serão 

levemente insinuados. A identidade da marca define o que deve continuar a ser 

permanente, quais os aspectos devem seguir adiante na comunicação, e o que pode 

evoluir, variar, modernizar, se adaptar diante do seu público. 

Na citação abaixo, Perez (2004) resume todo um tratamento que se deve dar a 

marca para que ela sempre esteja comungando juntamente com seus consumidores e que 

essa experiência sempre seja marcada por sensações positivas. Ela nos fala que  

 

cuidar da marca, envolvê-la em ambientações estrategicamente 
planejadas, revesti-la de modernidade sem perder seus traços de 
Memória distintiva, agregá-la a situações agradáveis, prazerosas, 
até mesmo hedonísticas em algumas situações (nem todas são 
adequadas), e calibrar seu discurso com o público, talvez seja o 
caminho para se chegar à entropia negativa, ou seja, ao equilíbrio 
sistêmico de seus elementos, evitando a degradação. Ela é um 
sistema complexo e vivente e como tal requer monitoramento e 
renovação constantes. A marca tende à entropia mais rapidamente 
quando deixa de produzir significações afinadas com o seu público. 
A marca é a convergência semiótica de elementos reticulares 
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resultante de uma negociação constante entre os diversos atores 
sociais do processo comunicacional. (PEREZ, 2004, p. 14)  

 

 Semprini (2010) nos fala que a marca possui três dimensões fundamentais que 

estruturam a noção geral da marca: a natureza semiótica da marca, a natureza relacional 

e a natureza evolutiva. 

 Para Semprini, quando se fala em semiótica, temos que ter em mente o 

significado, o sentido. Transportando para a natureza semiótica, a marca precisa 

construir vínculos de sentido com o seu público. Esse vínculo se estabelece através das 

manifestações de marca, do discurso que ela engendra. No mais, Semprini nos fala que 

“o poder semiótico da marca consiste em saber selecionar os elementos no interior do 

fluxo de significados que atravessam o espaço social, organizá-los em uma narração 

pertinente e atraente e a propô-los a seu público” (SEMPRINI, 2010, p.98). Nessa 

natureza semiótica, a marca precisa está em constante busca de novos sentidos, gerar 

valores imateriais que aliados ao produto tangível dê uma promessa de satisfação, de 

vínculo construído. 

 A segunda dimensão fundamental da marca é a natureza relacional. Semprini 

nos fala que a natureza relacional se divide em duas dimensões: a intersubjetiva e a 

contratual. Na dimensão intersubjetiva a marca é um processo contínuo de trocas e de 

negociações que se divides em três pólos: produção, recepção e contexto geral. 

 No pólo da produção, ele “reagrupa todas as instâncias que detêm, de alguma 

forma, um direito de enunciação fundamental sobre as manifestações da marca” (idem, 

p.100). São eles, a empresa, os consultores, os publicitários, especialistas. O segundo 

pólo, recepção, recebe da produção o projeto de marca e o decodifica da melhor maneira 

para permitir que esse projeto seja viável para o público. O terceiro e último pólo, 

contexto geral, Semprini argumenta que o contexto não deve ser como um pano de 

fundo para o projeto de marca e sim “deve ser considerado um verdadeiro e próprio 

protagonista, como um conjunto de instâncias que desempenham um papel decisivo na 

construção de um projeto de marca e que interagem de maneira sistemática como os 

dois outros pólos” (idem, p. 102). Nesse contexto podem vir às tendências sociais que 

são fontes de inspiração que dão sustentação a produção de sentido da marca, não a 

tornando obsoleta diante das demais. 
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 A segunda dimensão, a contratual, diz respeito a um contrato firmado entre a 

marca e seus destinatários. Tal contrato se solidifica através da troca e reconhecimento 

do valor (funcional, simbólico) que existe na oferta gerada pela marca e na procura por 

parte do consumidor. 

 A natureza evolutiva é a terceira e última dimensão fundamental da marca. 

Nessa dimensão, a característica fundamental é a dinamicidade, a constante evolução. A 

marca precisa está em consonância com o seu público, precisa entender o que se passa 

na sociedade para poder evoluir com ela. Pois como afirma Semprini, a marca tende a 

uma entropia, ou seja, a erosão, ao desgaste provocado pela concorrência, pela saturação 

do mercado, pela não renovação de suas manifestações, por não acrescentar mais 

valores e nem vínculos de sentido e esse processo tende ao declínio marcário. Uma vez 

que “a marca não é outra coisa a não ser uma construção cultural, um artefato cuja 

natureza semiótica a obriga a produzir significados permanentes, a renovar seu projeto, 

a refrescar sua imagem, para não cair no esquecimento” (idem, p. 110), ela precisa ser 

ventilada, precisa estar sempre na mente de seus consumidores. 

Severiano (2001) em um tom mais psicológico e social que a marca tem na 

mente dos consumidores, tece comentário sobre a marca dizendo que ela, a marca, 

 

encerra o “espírito do produto”. Nela se conjugam: um estilo, um 
comportamento, uma atitude, um valor, um desejo, um conceito, 
cumplicidade, simpatia ou aversão, um mundo. Haveria um ser mais 
completo? A “marca” é tudo! Ela é a conjugação dos atributos mais 
desejados por todos os consumidores (SEVERIANO, 2001, p. 213). 

 
 
 
 Ao mesmo tempo em que a marca promove uma diferenciação em relação aos 

seus concorrentes, ela também é fonte de uma singularização para seus usuários, mesmo 

sabendo que a produção dos produtos é, muitas vezes, em massa, a marca é para o 

usuário uma identificação com um tipo de vida, com o estilo do usuário e que cada qual 

tem um estilo que combina com outros e é nessa combinação que a marca entra como 

sendo um identificador de cada estilo de vida.  

Zozzoli (2002) argumenta que “mais do que um nome e/ou imagem, um traço 

distintivo que identifica (através de atributos próprios), a marca é uma fala (verbal e 

não-verbal), nem sempre assumida, que deve ser compartilhada. Sem pleonasmo, um 

contrato fiduciário de confiança (ZOZZOLI, 2002, p. 283). 
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Nomes de marca 

 

 Para a American Marketing Association (AMA) nome de marca é aquela parte 

da marca que pode ser pronunciada, ou pronunciável. Uma marca para ser conhecida 

precisa ter um nome que a diferencie das demais marcas. Tal nome tem como função 

evocar, designar uma marca, um produto. É pelo nome que muitas vezes chegamos a 

entender o produto, sem mesmo saber do que se trata tal produto. Para Perez (2004) “o 

nome, da perspectiva mercadológica, é a parte da marca constituída de palavras ou 

letras que compreendem uma designação usada para identificar e distinguir as ofertas da 

empresa e as dos concorrentes” (PEREZ, 2004, p. 48). 

De acordo com Perez, temos sete formas de compor os nomes da marca, a saber: 

- nomes descritivos: retratam a funcionalidade da empresa através do nome. Exemplos: 

Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. 

- nomes simbólicos: faz uma ligação entre o nome da empresa e a imagem já construída 

no imaginário social. Exemplos: Nacional gás butano. 

- nomes patronímicos: as marcas que possuem nomes patronímicos são aquelas cujo 

termo vem da origem do nome próprio da pessoa que pode ser o dono, o fundador ou o 

sobrenome de família. Exemplo: Moinho Dias Branco, Gerardo Bastos, Grupo Tavares. 

- nomes toponímicos: faz alusão ao lugar onde a empresa foi consolidada ou onde ela 

tem sua área de atuação. Exemplos: leite Maranguape, macarrão Fortaleza. 

- contrações: processo de aglutinação de letras e/ou palavras para formar um novo 

nome. Exemplos: Panificadora Marmerjur (contração dos nomes Marla, Mércia e 

Júnior), loja de roupas infantis Laliló (contração das iniciais dos nomes Lara, Liana e 

Lorena) e a água mineral Indaiá (aglutinação da forma ainda há). 

- nomes inventados: são os nomes que não possuem registro na língua portuguesa. 

Exemplos: Kokid jeans, kiquitaluqui moda feminina. 

 

Nomes de marca          Logomarca           Categoria 

Nomes descritivos 

            

Centro de cultura e lazer 

Nomes simbólicos 

           

Gás de cozinha 
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Nomes Patronímicos 

          

Massas e biscoitos 

Nomes toponímicos 

 
            

Laticínios  

Contrações  

           
Roupa infanto-juvenil 

Nomes inventados 
           

Moda feminina 

Estrangeirismo              Moda feminina 

 

 

Maingueneau (2005) nos mostra outra forma de classificação dos nomes de 

marca. Para ele, os nomes de marca são agrupados em três classes: as siglas, os nomes 

humanos e os nomes evocadores. As siglas são formadas pelas iniciais das primeiras 

palavras. Para Maingueneau, 

 

a partir do momento em que uma marca ingressa no discurso publicitário, 
ela deve esforçar-se para que seu nome esteja em harmonia com o 
discurso que ela produz, mas também com os produtos vendidos. O 
processo de formação da sigla conota (...) eficiência tecnológica (...); em 
contrapartida, as marcas de perfume ou de roupas em geral não admitem o 
recurso a siglas (MAINGUENEAU, 2005, p. 216).  

 

Exemplo de siglas: AMC (Autarquia Municipal de Trânsito, Serviços Públicos e 

de Cidadania de Fortaleza). 

Os nomes humanos são muito comuns para os nomes de marcas. Podendo ser 

reais ou fictícios, os nomes humanos são classificados em três tipos: patronímico (nome 

de família), associação do prenome com o patronímico e o uso apenas do prenome. De 

acordo com Maingueneau, o uso só do patronímico desindividualiza o nome, colocando 

em primeiro plano uma individualidade compacta, como é o caso da marca Parente (loja 

de produtos importados), Casas Girão (loja de confecção e vestuário), loja Otosh 

(moda). Na associação entre um prenome e um patronímico realça uma dimensão 

individual biográfica. Exemplos: Lenita Negrão (moda feminina), Clínica de estética 

Anna Pegova. Já o uso apenas do prenome dá uma ideia de intimidade, de alguém muito 

próximo do nosso convívio. Para Maingueneau, esse tipo de nome de marca é bastante 
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raro, como ele é francês e sua pesquisa provavelmente tenha como local a França, talvez 

esse tipo de nomenclatura não seja tão bem expressiva como é no aqui Brasil, mas 

especificamente em Fortaleza, local da nossa pesquisa. O prenome, em Fortaleza e 

principalmente cidades do interior, é bastante comum em pequenos estabelecimentos de 

bairro como pequenos mercadinhos, popularmente conhecidos como “bodega”, 

cabeleireiros, oficinas mecânicas etc. Exemplo: Fátima Cabeleireiro, mercadinho da 

Dona Maria, Marcos estofados, André móveis. 

 Os nomes evocadores procuram evocar as características dos produtos tal como 

estes são colocados em cena do discurso específico de cada marca. Dividem-se em dois 

grupos: as designações neológicas (circulação de novos nomes) e as designações 

desviadas (exploram os valores semânticos já em circulação). As designações 

neológicas podem ser formadas da junção de duas palavras para a formação de uma 

terceira em processo de aglutinação como é no caso da marca Bonamesa (empresa do 

setor alimentício), metrofor (metrô de Fortaleza). 

 Sobre as designações desviadas, Maingueneau nos fala que “elas utilizam o 

significado ligado a uma unidade existente, quer se trate de nomes que fazem parte da 

competência linguística, quer de nomes próprios (históricos, geográficos) que fazem 

parte da competência enciclopédica” (MAINGUENEAU, 2005, p.219). Quando se 

utiliza esse recurso, podemos ter a vantagem de apoiar a marca a conceitos já 

conhecidos pela comunidade e com essa apropriação de conceitos fortalecerem a marca. 

Exemplo: Colégio 7 de Setembro, que faz alusão a data da nossa independência, 

patriotismo, vitória, conquista.  

Pinho (1996) nos argumenta que existe um grau de força nas marcas e que esse 

grau dependerá do nome que se coloca na marca. Ele tipificou a força do nome da 

marca em quarto grupos:  

- Marcas inventadas ou arbitrárias: é o tipo mais forte de marca. Pode ser uma palavra 

que nunca existiu antes ou uma palavra existente, mas sua escolha para o nome do 

produto é arbitrária; 

- Marcas sugestivas: é um tipo atrativo, pelas associações que a marca sugere; 

- Marcas descritivas: descrevem uma característica física ou atributo do produto ou 

serviço. Geralmente, causam problemas por não permitirem uma distinção exclusiva do 

produto e, muitas vezes, enfrentam restrições para o registro legal; 
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- Marcas genéricas: é o tipo mais fraco. As marcas genéricas apresentam-se em dois 

tipos: aquelas que são genéricas em sua concepção e as que se tornam genéricas pelo 

uso indevido. 

Como regra geral, quanto mais descritivo for um nome, maior o seu poder 
de comunicação com o consumidor. Mas tais nomes são pouco distintivos 
e de difícil proteção. Por outro lado, quanto mais arbitrário ou 
convencional for o nome, menor será o seu poder de expressividade para o 
consumidor, obrigando o titular da marca a investir pesadamente para 
criar a personalidade de marca exigida por ele. Já no meio do espectro 
estão os nomes sugestivos ou associativos, que se caracterizam por serem 
distintivos e protegíveis, além de comunicarem pelas associações 
geralmente positivas ao consumidor (PINHO, 1996, p. 18).  

 

 

Em Fortaleza, são inúmeras as empresas que se utilizam de empréstimos 

linguísticos para compor o nome de suas marcas. Antes da reforma ortográfica que 

entrou em vigor em 1º de janeiro de 2009, as letras K, W e Y, não constavam em nosso 

alfabeto, mas, mesmo assim, as marcas já se utilizavam dessas letras para dar um tom 

mais exótico a escrita, chamar a atenção pela maneira de grafar determinadas palavras 

de uso comum da nossa língua portuguesa. Sobre esse assunto Leech, citado por 

Sandmann, nos comenta que “violar normas ortográficas é uma prática comum em 

nomes de produtos comerciais, em que o objetivo é prover o produto de uma simbologia 

gráfica distinta” (LEECH apud SANDMANN, 2001. p. 53). Exemplos desses 

empréstimos: Kinthiura, Ky Babadhoo, La’ Conf (as três marcas são do segmento moda 

feminina), L’Ô restaurante. Apesar de constar em nosso alfabeto, as letras K, W e Y não 

têm muita expressividade em nosso idioma, ficando restrita somente a nomes próprios 

ou a nomes mais ligados aos termos tecnológicos computacionais como downloads, 

keyboard etc. 

 No caso dos estrangeirismos, é muito forte a associação que temos com algumas 

línguas estrangeiras. Sandmann (2001) nos fala que quando queremos requinte, bom 

gosto, esmero e erotismo, usamos quase sempre a língua francesa para captar essa aura 

que nos é bastante simbólica; quando o produto vem com uma carga de inovação, de 

juventude, tecnologia, pomos o nome da marca em inglês. “Nomes alemães bem como 

italianos ou outros encontram-se em nomes de restaurantes – destacando-se o italiano 

quando o referente são massas ou vinhos e o alemão quando a referência é cerveja” 

(SANDMANN, 2001, p. 41). São exemplos de marcas em inglês: Gabinete de beleza 

Wild Hair, Pack away (loja de roupas), Golden Shoes (loja de calçados), ibyte (loja de 
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informática); no francês: motel L’amour, Vieux Gitan moda feminina; no alemão temos 

a marca de moda íntima Liebe, no italiano temos o seguimento de restaurantes de 

massas La Bella Itália, Primo Piato, Pasto e Pizza. Na língua espanhola temos como 

exemplo o Shopping Del Paseo. Outras empresas preferem aportuguesar os 

estrangeirismos, como foi o caso da loja de moda Ranawey, fazendo alusão ao vocábulo 

inglês runaway (fugitivo), porém mantendo uma grafia com as letras “w” e “y”, nos 

lugares das letras “u” e “i”, escrevendo como se lê, mas mantendo uma grafia peculiar. 

 

 
Figura: vitrine da loja Ranawey. Fortaleza – CE  

 

Marca espelhada 

  

Dentre muitas dessas observações feitas, uma nos chamou atenção quanto ao 

fato de nomes próprios de pessoas virem na forma ao contrário de sua escrita, ou seja, 

os nomes das marcas eram escritos em sua forma espelhada. A esse fenômeno damos o 

nome de marcas espelhadas. As marcas espelhadas não respeitam, em muitos casos, a 

sonoridade da língua e nem a escrita. As marcas espelhadas se comportam como únicas 

em sua criatividade e são evidentemente uma homenagem ao dono da empresa ou a um 

ente querido. Vejamos alguns exemplos colhidos em nossa pesquisa sobre as marcas 

espelhadas. Vejamos alguns exemplos: 
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Nomes próprios                               Marcas espelhadas          Categoria
CARLOS                                            SOLRAC        Moda
CÉLIA                                                 AILEC       Mármore
EDIVAN                                             NAVIDE       Calçados
FLAUBER                                          REBUALF        Moda
IVAN                                                  NAVI      Calçados
JESUS                                               SUSEJ       Moda
KARINA                                             ANIRAK       Jeans
LEVI                                                   IVEL     Moda
MARIA JOSÉ (MAZÉ)                       EZAM                                  Moda
MAURA                                              ARUAM        Móveis
NAIR                                                  RIAN      Tecidos
TEREZA                                             AZERET       Bolsas
TYAGO                                              OGAYT        Moda

 
  

 A seguir, mostraremos alguns registros fotográficos feitos pelas ruas e 

shoppings na cidade de Fortaleza. Algumas fachadas de lojas, vitrines que mostrem o 

produto ou mesmo as logomarcas foram colhidas para servirem de exemplificação das 

marcas espelhadas. 

 

    
Figuras 1 e 2: fachada da loja Azeret e vitrine. Fortaleza – CE 
 
 

 
Figura 3: vitrine da loja Ezam’s. Fortaleza – CE 
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Figura 4: fachada da loja Navide Calçados. Fortaleza – CE  
 
 

 
Figura 5: vitrine da loja Rebualf. Fortaleza – CE  
 

    
Figuras 6 e 7: vitrine da loja Susej e produto. Fortaleza – CE 
 

    
 
Figuras 8, 9 e 10: logomarcas das lojas Ailec, Ivel, Solrac e  Rian tecidos, respectivamente. 
 
 

Outras lojas que seguem o mesmo raciocínio do nome de marca são: Anirak 

Jeans, Aruam móveis, Ogayt moda masculina.  
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A marca espelhada tem em sua essência a motivação do signo, no caso o nome 

próprio da pessoa, porém ela não chega a ser arbitrária, pois é um nome ao contrário. É 

um recurso muito parecido com um palíndromo4, porém não conseguimos chegar ao 

mesmo significado primeiro lendo de trás para frente. Um exemplo de palíndromo é a 

marca de perfume Kaiak, da Natura. A palavra pode ser lida tanto do começo para o 

final como do final para o começo, isso não altera seu significado. 

A marca espelhada é um nome de marca fraco, pois é, em muitos casos, uma 

junção de letras que não soam bem, parecem mais um ruído, não existe uma sequência 

melodiosa de sons, a harmonia da palavra é quebrada por junções e terminações que não 

são comuns em nossa língua portuguesa.  

Outro mecanismo é o estranhamento, sempre quando falamos uma marca como, 

por exemplo, Ezam’s ou Solrac, a primeira nos remete a algo na área da saúde, teste ou 

prova, por causa da homofonia existente entre as duas palavras (Ezam x exame) e na 

segunda nos remete a um remédio para tratar a depressão Prozac. Essas associações com 

outros termos totalmente alheios podem gerar conflitos na hora de identificar a marca e 

sua categoria mercadológica.  

Optar por esse tipo de nome de marca pode ser vantajoso quando a sonoridade 

cai bem, pois é um nome “inventado”, sai do universo comum dos nomes e com 

associações positivas entre o nome da marca e sua categoria de mercado pode até ser 

um recurso a ser levando em questão. 

 

Considerações Finais 

 

 A marca é o maior ativo que uma empresa tem, então ela deve zelar por esse 

ativo. A marca deve proporcionar manifestações positivas para com seus consumidores. 

A criação de vínculos é de suma importância para a marca se manter na mente de seus 

clientes, de gerar associações a estilos de vida próprios, status, juventude, originalidade. 

Em nossos estudos, podemos notar que em algumas marcas, situadas na cidade 

de Fortaleza, não existem um manual identitário da marca, o nome da marca não 

                                                 
4 Um palíndromo é uma palavra, frase ou qualquer outra sequência de unidades que tenha a propriedade 
de poder ser lida tanto da direita para a esquerda como da esquerda para a direita. Num palíndromo, 
normalmente são desconsiderados os sinais ortográficos (diacríticos ou de pontuação), assim como o 
espaços entre palavras. A palavra "palíndromo" vem das palavras gregas palin ("para trás") 
e dromos ("corrida, pista"). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ortografia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diacr%C3%ADtico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pontua%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
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consegue trazer associações que gerem um valor positivo para a marca. No caso da 

marca espelhada, alguns nomes podem ter uma sonoridade arranhada pelas ligações 

entres as letras que não se combinam. Esse aspecto de não possuir uma boa 

expressividade sonora ou do nome ser associado a algo que foge do seu ideal marcário 

pode comprometer as associações e manifestações que a marca poderá fazer, 

dificultando, assim, a atribuição de valor. 
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