
 

 

 

Jaqueline Silva de Menezes 

 

 

 

 

 

TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO  

 

 

 

 

 

 

 

MARCAS E PERSONAGENS: UM ESTUDO SOBRE O USO DAS FIGURAS 

HUMORÍSTICAS EM FILMES PUBLICITÁRIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2012



1 

 

 

Jaqueline Silva de Menezes 

 

 

 

 

MARCAS E PERSONAGENS: UM ESTUDO SOBRE O USO DAS FIGURAS 

HUMORÍSTICAS EM FILMES PUBLICITÁRIOS 

 

 

 

 

 

Trabalho Final de Graduação (TFG) 

apresentado ao Curso de Publicidade e 

Propaganda, Área de Ciências Sociais de 

Comunicação do Centro Universitário 

Franciscano – Unifra, como requisito para 

obtenção do grau de Publicitário – Bacharel 

em Publicidade e Propaganda. 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: Profª Mtnda. Morgana de Melo Machado Hamester 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2012 



2 

 

Jaqueline Silva de Menezes 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCAS E PERSONAGENS: UM ESTUDO SOBRE O USO DAS FIGURAS 

HUMORÍSTICAS EM FILMES PUBLICITÁRIOS 

 

 

 

Trabalho Final de Graduação II apresentado ao Curso de Publicidade e Propaganda, Área de 

Ciências Sociais do Centro Universitário Franciscano – Unifra, como requisito para obtenção 

do grau de Publicitário – Bacharel em Publicidade e Propaganda. 

 

 

 

______________________________________________________ 

Profª Mtnda. Morgana de Melo Machado Hamester – Orientadora (UNIFRA) 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

Prof. Ms. Carlos Alberto Badke – (UNIFRA) 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

Prof. Dr. Maicon Elias Kroth – (UNIFRA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado em 29 de julho de 2012 



3 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Primeiramente antes de qualquer coisa, quero agradecer humildemente a Deus, que na 

sua infinita bondade me concedeu muita paciência e coragem para encarar os desafios 

impostos no decorrer desses últimos quatro anos, creio que sem Deus ao meu lado hoje eu não 

estaria aqui vivendo esse momento tão especial. 

 Agora sim, posso iniciar meus agradecimentos às pessoas mais importantes da minha 

vida. Aos meus pais que me deram a vida e me ensinaram a vivê-la com dignidade, não 

bastaria um obrigada. Aos meus pais que iluminaram os caminhos obscuros com afeto e 

dedicação para que os trilhasse sem medo e cheia de esperança, não bastaria um muito 

obrigada. Aos meus pais, que se doaram inteiros e renunciaram aos seus sonhos, para que, 

muitas vezes, eu pudesse realizar os meus. Pela longa espera e compreensão durante esses 

meus 28 anos de vida, não bastaria um muitíssimo obrigada. 

É com grande gratidão e apreço que agradeço a vocês meus “pais” por todo empenho 

e investimento na minha educação e formação não só em termos de estudos, mas de caráter, 

princípios e valores. Se hoje sou uma pessoa honesta é porque vocês primaram por isso. 

Á você meu pai “Orcy” obrigada por sempre se fazer presente na minha vida, por 

nunca deixar me faltar nada, principalmente amor e zelo. Á você minha mãe “Santa” 

obrigada por tanto me amar e nunca ter deixado de acreditar em mim, obrigada por sempre 

escutar minhas lamentações, indignações e minhas 1001 ideias por dia. 

Aos meus pais, pais por natureza, por opção e amor, não bastaria dizer, que não 

tenho palavras para agradecer tudo isso. Mas é o que me acontece agora, quando procuro 

arduamente uma forma verbal de exprimir uma emoção ímpar.  

Uma emoção que jamais seria traduzida por palavras. Amo vocês! 

Aos meus “irmãos”, obrigada por sempre me apoiarem e também contribuírem com a 

minha formação. Obrigada “mano Alex” por ser meu exemplo de ética profissional, 

organização e capricho. Obrigada “mana Greice” por seu meu exemplo de sempre buscar a 

perfeição dos detalhes e também por amar música e escrever coisas bonitas. Obrigada 

“Carula” por ser meu exemplo de “faca na bota” e de fazer “embalagens” que um dia ainda 

hei de aprender, mesmo sendo mais nova você é minha referência de determinação. Com 

certeza vocês são minhas estrelas e com vocês eu aprendo todos os dias, quero que saibam 

que tamanho é meu amor e admiração por cada um e que sempre vou levá-los comigo, pois 

nós somos “irmãos de verdade”. 



4 

 

Aos meus “sobrinhos” maravilhosos que são a alegria da “tia” o meu mais carinhoso 

obrigada por fazerem parte da minha vida. Obrigada por sempre demonstrarem interesse e 

apreço pela minha pessoa e minhas atividades, cada um é incrível a sua maneira e eu pra 

sempre os amarei. Ao “Giltiere” meu companheiro de longa data, muito obrigada por me 

amar durante todos esses anos, mesmo que seja desse teu jeito “estranho”, obrigada por torcer 

por mim e pelos quatro anos que sempre me levou e trouxe em segurança da faculdade pra 

casa e vice-versa. Aos meus “cunhados”, muito obrigada pelo apoio moral, com certeza foi 

muito importante para que eu me mantivesse firme em meio aos obstáculos encontrados pelo 

caminho. Aos meus “amigos” Dirceu Rodrigues, Ana Cláudia Fernandes, Eduardo Souto, 

Rochelly Tavares e Rafael Góes, obrigada pelos quatro anos de parceiria, sei que muitas vezes 

rolou aquele “estress” básico, mas tudo foi coisa de momento, ainda vamos rir muito de todas 

as nossas proezas. Aos demais familiares como meus “avós”, “tios (as)”, “primos (as)” 

obrigada pelo carinho, pelas orações e votos de sucesso. 

Por fim e evidentemente não menos importante quero agradecer a minha orientadora 

“Morgana Hamester”, pois sem você tudo teria sido diferente, com certeza você fez toda a 

diferença na minha conclusão de curso. Obrigada por ter tido toda a “paciência” do mundo 

comigo, desde o nosso primeiro contato você foi maravilhosa. Obrigada por ter contribuído 

brilhantemente não só como orientadora, como profissional que és, mas principalmente por 

ter contribuído como “pessoa” inteligente, sensível, educada, amável e simplesmente 

fantástica. Você sempre se mostrou disposta a ajudar, até sessão de “pscanálise” você fez 

comigo, para descobrir do que realmente eu gostava para então escolher novamente outro 

tema que realmente eu tivesse interesse, para daí dar prosseguimento aos estudos e 

orientações para hoje chegarmos a esse resultado, de coração “Morg” muito, muito obrigada 

por tudo. 

Esta jornada foi árdua, mas chega ao fim, com a promessa de um início com muitas 

oportunidades e conquistas. Depois de muito esforço, choro, risos, eis que me encontro em 

plena paz, feliz e consciente de que tive um bom aproveitamento. Nesse período conquistei 

“amigos” que superaram os “desafetos”, creio que em quatro anos cometi “deslizes”, mas 

estou convicta de que mais tentei acertar do que errar. Foram dias de sufoco, foram noites 

mal dormidas e agora estou aqui, rumo a dias de “glória”. Amém! 

 



5 

 

RESUMO: 

 

 

A presente pesquisa está inserida nas discussões sobre marcas e personagens, no contexto da 

elaboração de filmes publicitários. Por meio de uma metodologia exploratório-analítica e 

qualitativa, investigam-se, as estratégias discursivas produzidas por meio da utilização de 

personagens humorísticos em duas marcas de produtos de limpeza conhecidas no mercado 

brasileiro: Bom Bril e Veja. Teoricamente, o trabalho contempla abordagens sobre consumo, 

posicionamento de marca e seus discursos deflagrados na construção de peças para a 

publicidade, que visibiliza sentidos de credibilidade, referenciabilidade, intencionalidade, 

dentre outras, a partir de representações que tem como espelho cenas do cotidiano 

contemporâneo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: marcas, personagens, discurso, filmes publicitários, humor. 

 

 

 

ABSTRACT: 

 

 

This research is embedded in discussions of brands and characters in the context of 

development of advertising films. Through an exploratory and analytical methodology and 

qualitative, to investigate the discursive strategies produced through the use of humorous 

characters in two brands of cleaning products known in the Brazilian market: Bom Bril and 

Veja. Theoretically, the research works on approaches to consumption, brand positioning and 

his speeches triggered the construction of videos for advertising, which makes visible sense of 

credibility, references, intentionality, among others, from representations whose mirror scenes 

of contemporary everyday life.  

 

KEY WORDS : brands, characters, speech, advertising movies, humor. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Na era da hipermodernidade (LIPOVETSKY, 2004), novos estilos de vida, novos 

usos, ferramentas, técnicas e tipos de consumos fundam o capitalismo contemporâneo, a 

partir de um movimento de fluidez e flexibilidade, em uma ótica de adaptação acelerada do 

mundo, que sustenta, dentre outras relações, as comerciais, industriais e financeiras que são 

dissimuladas nas imagens de suas marcas cosmopolitas. Daí, que se percebe a necessidade de 

reinvenção das marcas, em suas estratégias e táticas, a fim de criar uma identidade 

diferenciada perante as demais. Em um longo processo de posicionamento no mercado, as 

marcas percorrem um tortuoso e árduo caminho para se reafirmarem e se fixarem na mente e 

no gosto dos seus públicos potenciais.  

Atualmente, os filmes publicitários são fortemente trabalhados e evidenciados nas 

campanhas publicitárias revelando então, o poder da marca para o mundo. Esta apresentação 

exige das marcas certas habilidades e posturas em torno de padrões de venda, aceitação de 

mercado e estabelecimento de produtos. Algumas delas utilizam celebridades; outras, 

simplesmente pessoas, mas que requerem certos tipos de responsabilidades por parte dessas 

personalidades, seja em relação aos consumidores, seja relacionado à suas próprias éticas e 

posturas sociais no âmbito publicitário. Neste sentido, por vezes, muitas dessas marcas 

recorrem a criar um personagem que caracterize e represente tanto à marca quanto a um 

produto específico da mesma, em perspectivas românticas, humoradas, cômicas, ativas ou 

dramáticas. 

Na intenção de se distinguir, determinadas marcas que caminham no rumo de se 

consolidar perante seus públicos com campanhas que promovam o produto acionando 

estratégias conforme a necessidade de seduzir, encantar, relatar fatos, reportar 

acontecimentos e assim provocar experiências positivas, alegres e descontraídas a ponto do 

consumidor absorver a informação de maneira qualificada. É na combinação entre 

condições visuais e imagéticas, respaldadas na credibilidade de celebridades e personagens, 

que as marcas anunciam e influenciam as escolhas de uma gama muito grande de 

consumidores.  

Em um mercado global, o processo de captação de clientes perdeu suas fronteiras 

delimitantes, e a imagem dessas marcas passa então a ser sustentada por algumas tendências 

mundiais, tomadas como medidas padrão na publicidade e organizadoras de critérios de 

inserção/exclusão social. Em profundidade, é seguindo nesta lógica de raciocínio que 
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agências responsáveis por contas publicitárias de respeitáveis clientes, decidem arriscar na 

criação de uma personagem que identifique a marca e seu produto, a fim de remeter a 

condições de um discurso verossímil, que diz respeito à referencialidade, testemunhalidade, 

credibilidade, reconhecimento, pertencimento, dentre outros aspectos estratégicos. Assim, a 

partir da estruturação dessas manobras publicitárias, apresentam-se personagens 

estratégicos, alguns, operando critérios de seriedade e credibilidade da marca, por vezes, 

trabalhando a campanha a partir de sentimentos como o “humor
1
”. 

Manter uma imagem competitiva em meio as mais diversas segmentações desse 

mercado globalizado não é uma tarefa fácil, a fim de motivar a empatia e criar associações 

positivas entre a marca e os consumidores. Assim, a criação de personagens humorísticos 

para campanhas publicitárias pode ser percebida como uma estratégia que pode gerar bons 

resultados para muitas empresas. Por outro lado, é preciso ter consciência de que este tipo de 

estratégia esbarra no risco de que determinados personagens podem não agradar o grande 

público. 

Desta maneira, esta pesquisa analisa dois filmes publicitários de campanhas da marca 

“Bom Bril” com o “garoto propaganda” mais famoso do Brasil, Carlos Moreno, sendo o 

primeiro uma coletânea de uma série de filmes do mesmo segmento e o segundo uma sátira ao 

escândalo que envolveu o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton no ano de 1998. São 

avaliados também dois filmes das campanhas dos produtos de limpeza da marca “Veja” que 

fizeram uso da personagem “Neura”, representada por atrizes diferentes, mas que seguem um 

padrão de esteriótipos similares. 

 Neste contexto, este estudo justifica-se em decorrência da grande competição de 

mercado entre as organizações anunciantes, onde apresentar um produto de boa qualidade já 

não é mais um diferencial e a concorrência se torna cada vez mais acirrada na captação de 

consumidores. As agências de publicidade tomam para si o desafio de apresentar uma 

personagem caricatural em prol da imagem da marca, em contradição tem-se a questão da 

credibilidade e da fé que serão designadas sobre essa personagem e o que na verdade ela vai 

transmitir para o público e principalmente o que será absorvido pelo mesmo. Deste modo, foi 

necessário compreender como se apresentam as estratégias que podem ser identificadas 

no uso de personagens humorísticos em filmes publicitários. Assim, visando entender 

como essas estratégias são construídas ao longo de um discurso para então se manterem 

competitivas em meio as mais diversas segmentações desse vasto mercado. 

                                                 
1
 Durante a pesquisa, é possível que se apresentem o uso das expressões e qualificações das personagens 

humorísticas, como cômicas ou caricaturais como sinônimos.  
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Para tal intento, foi de grande relevância primeiramente identificar os filmes 

publicitários que se utilizam da estratégia de personagens humorísticos para 

representação de seus produtos e marca. Para uma maior sustenção foi preciso descrever 

as estratégias utilizadas em discursos implícitos a essas marcas e personagens e por fim 

avaliar as representações possíveis dentro das estratégias escolhidas. Durante a descrição 

e análise dos respectivos filmes publicitários diante da problemática desenvolvida, surgiram 

outros pontos e questionamentos dessa grande questão para entender se de alguma forma, é 

possível que personagens humorísticos sustentem a imagem de credibilidade das marcas, 

ou de que maneiras os personagens humorísticos da publicidade representam 

credibilidade para os consumidores e se pode existir uma preocupação ou uma 

correlação entre a imagem de personagens humorísticos representados nos filmes 

publicitários e a interpretação ou enfoque do público-alvo, em nível de direcionamento.  

É na premissa de contrapor os sensos e gostos que a publicidade se reinventa e faz uso 

do humor e de humoristas consagrados, para justamente sair da rotina de que tudo precisa 

transmitir ponderação para que a mensagem venha a surtir a recepção desejada. Hoje, a 

tendência é fazer o público rir e se divertir, até por que as pessoas, cada vez mais, procuram 

por vídeos engraçados na internet, postam piadas e histórias em quadrinhos engraçadas com 

fatos do cotidiano nas redes sociais. Neste sentido, o público busca distração e identificação 

com esses comportamentos evidenciados na internet, pois, o trabalho, os estudos e a vida em 

geral já costumam ser tão complicados e estressantes que o bom se torna rir das proezas 

alheias (SIBILIA, 2006). 

Por este viés, a publicidade tem se adaptado com bastante força para o bom humor, 

que, de certa forma, sempre esteve ligado à propaganda nos comerciais de TV, rádio e mesmo 

nos impressos. Alguns criativos conseguem ter sacadas geniais que promovem boas risadas e, 

consequentemente, pode a vir despertar no público a vontade de querer ver novamente a 

propaganda, fazendo-os esquecer de que o propósito daqueles comerciais não era exatamente 

proporcionar entretenimento e sim a comercialização de algo. Deste modo, como se pode 

acompanhar diariamente nos intervalos das programações tanto de emissoras de canais 

abertos quanto fechados, muitas propagandas estão usando humoristas da atualidade. Um 

claro exemplo disso é o humorista Marcelo Adnet
2
, que dentre outros, faz muitos comerciais a 

fim de divulgar automóveis, bancos, operadoras de telefonia, cervejas e refrigerantes, isso 

                                                 
2
 Fonte: <http://publicidadecomhumor.blogspot.com.br>. Acesso em: 27 de maio de 2012. 
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porque o humor alivia a incômoda interrupção da publicidade feita somente para a venda de 

determinado produto ou serviço. 

Presentemente, a rapidez com que as informações chegam até o receptor, faz com que 

o tédio e a banalização atinjam rapidamente os indivíduos, distrocendo a atenção dos mesmos 

e muitas vezes confundindo-os. Assim, a disputa pela atenção das pessoas se tornou 

necessária para conquistar uma notoriedade priviliegiada, bem como a simpatia por 

determindas marcas diante aos consumidores.  

Deste modo, as publicidades se utilizam muito de uma forte carga emocional, que 

tendem a ser memorizadas de maneira mais eficaz. Comerciais que apelam para o drama 

marcam e fazem os mais diversos públicos refletirem e no caso do humor a publicidade 

engraçada faz rir e relaxar, amenizando as turbulências do cotidiano e permitindo que as 

mensagens invadam as mentes sem esforço. As publicidades com grande parcela de humor 

são difundidas de maneira intensa. Redes sociais, sites e blogs, divulgam conteúdos de 

publicidade cômica de vários países do mundo com intuito de abranger uma maneira que 

evadir o tédio e assim, tornar a mensagem muito mais receptiva. Contudo, é preciso manter 

uma certa cautela, pois nem toda a publicidade de humor é entendida como tal. É necessário 

ter bom senso para que essa publicidade não se torne de mau gosto e acabe por prejudicar não 

só o cliente anunciante, mas também “agredindo” moralmente um grupo social ou nação, 

assim se tornando um case de insucesso respingando vestígios negativos na marca. 

Portanto, este estudo é de suma relevância a ponto de compreender, por meio dos 

resultados obtidos nas análises dos respectivos filmes publicitários, se essas personagens 

caricaturais da publicidade firmadas em uma criação que possuem a testemunhalidade e a 

referenciabilidade como estratégias, que passam então, a promover um produto, repassando o 

mote da confiabilidade para os consumidores. Esta pesquisa torna-se importante para o curso 

de Publicidade e Propaganda por ser um tema inovador, por fazer referência aos personagens 

criados especialmente para essas campanhas. Portanto, uma pesquisa que congregue o valor 

da imagem desses personagens para o (re) posicionamento de uma marca é inusitado. Assim, 

este estudo pretende identificar os fatores que geram credibilidade, levando em conta ainda a 

discursividade adotada nas representações das personagens. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este estudo é construído por meio das avaliações sobre personagens que perpassam 

humor e descontração e que podem ser encontradas em estudos de comunicação. Já as 

abordagens sobre a marca, no sentido de identidade e legitimidade, são estruturadas a partir 

do reposicionamento, da influência, da imagem, dentre outros aspectos. Desta forma, a 

presente pesquisa é organizada a partir de autores como Lipovetsky (2004), Stanislavsky 

(2003), Semprini (2006), Charaudeau (2006), dentre outros. 

 

2.1 O USO DAS PERSONAGENS NA COMUNICAÇÃO E NA PUBLICIDADE 

 

A sociedade passa por transformações e vivencia-se a transição para uma pós-

modernidade constituída pelo consumismo, prazer e satisfação imediata, conceituada por 

Lipovetsky (2004), como uma hipermodernidade, em que tudo é efêmero, rentável, flexível e 

em tempo real. Com a contribuição da revolução tecnológica envolta de uma globalização 

acelerada direcionada cada vez ao individualismo e ao excesso de escolhas, orientadas por um 

consenso hipermoderno das marcas midiáticas. Deste modo, 

 

a pós-modernidade representa o momento histórico preciso em que todos os freios 

institucionais que se opunham à emancipação individual se esboroam e 

desaparecem, dando lugar à manisfestação dos desejos subjetivos, da realização 

individual, do amor-próprio. As grandes estruturas socializantes perdem a 

autoridade, as grandes ideologias já não estão mais em expansão, os projetos 

históricos não mobilizam mais, o âmbito social não é mais que o prolongamento do 

privado – instala-se a era do vazio, mas ‘sem tragédia e sem apocalipse’ 

(LIPOVETSKY, 2004. P.23). 

 

   Assim, a cultura da identidade perde suas referências sociais, que dizem respeito ao 

senso de coletividade, às tradições e à família, de maneira que, com o excesso de liberalidade, 

ocorre uma busca incessante pela própria identidade e a autoafirmação. Sobre isso, 

Lipovetsky afirma que “são tantos os sentimentos e valores que não apenas se perpetuam, mas 

que, conforme o caso, também se reforçam num aprofundamento humanista do 

individualismo” (LIPOVETSKY, 2004, p.8). É no caos da desorientação social que o 

sentimento de ansiedade, resultado de receios e incertezas em uma sociedade de lógica 

capitalista e consumista, faz com que os indivíduos busquem novas fontes, e neste contexto, 

instaura-se um novo papel para a mídia, em especial a participação estratégica da publicidade. 
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 Para tanto, o fato é que nesse meio não se pode negar a importância ou a influência de 

todos os tipos de personagens e celebridades nos estilos de vida da humanidade. Para embasar 

esse estudo, é indispensável fazer referência aos meios de comunicação de massa
3
, que 

sempre impulsionaram as mais diversas repetições de informações ao grande público. 

Ademais, pode-se dizer que a própria comunicação evoluiu e se aperfeiçoou, comportando 

variados formatos e contemplando muitos segmentos. Vive-se a época das mídias digitais, 

especialmente configuradas a partir de redes sociais e as mídias alternativas. Entretanto, os 

meios midiáticos tradicionais, como televisão, jornal, cinema e revistas, continuam cativando 

e persuadindo as massas de uma cultura contemporânea. Para Canclini,  

 

a cultura contemporânea não pode desenvolver-se sem os públicos massivos, nem a 

noção de povo – que nasce como parte da massificação social – pode ser imaginada 

como um lugar autônomo. Nem cultura de elite, nem a popular, há tempos 

incorporadas no mercado e à comunicação industrializada, são redutos 

incontaminados a partir dos quais se pudesse construir outra modernidade alheia ao 

caráter mercantil e aos conflitos atuais pela hegemonia (apud BARBERO, 2003, 

p.23-24). 

 

   Esta modernidade de conflitos, mercantilização, comércio ostensivo e preocupação 

excessiva com o consumo pode remontar um espaço midiático diferenciado, a partir do 

pensamento das espetacularizações de impacto. Quando Martín-Barbero (2003), estabelece 

essa visão e seus contrapontos, abre espaço para se falar sobre como a mídia expõe 

espetáculos ao público massivo, proporcionando visões distorcidas ao redor das celebridades 

ilustradas nesse contexto e, nesse meio. Sobretudo, entende-se que o termo celebridade na 

sociedade dessa época está associado, “à fama, à natureza volúvel, temporária do mercado de 

sentimentos humanos, no contexto de relações anônimas, episódicas, de mudanças velozes na 

vida social e econômica sustentadas pela atribuição de status glamouroso a um indivíduo 

dentro da esfera pública” (ROJEK, 2008, p.11).  

 Diferentemente desta orquestra da fama, os personagens caricaturais são criados para 

referenciar um cotidiano e promover uma forte identificação com seus públicos que 

geralmente dizem respeito a uma rotina comum aos indivíduos, que vão ao supermercado, 

limpam seus espaços de vivência, cozinham diariamente, e propriamente organizam suas 

                                                 
3
 A expressão comunicação de massa foi criada para se referir a objetos tecnológicos capazes de transmitir a 

mesma informação para um vasto público ou para a massa. Inicialmente, referia-se ao rádio e ao cinema, pois a 

imprensa pressupunha pessoas alfabetizadas, o que não era requerido pelo rádio nem pelo cinema em seus 

começos. Pouco a pouco, estendeu-se para a imprensa, a publicidade ou propaganda, a fotografia e a televisão. 

Esses objetos tecnológicos são os meios por intermédio dos quais a informação é transmitida ou comunicada 

(CHAUI, 2010, p.35). 
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práticas domésticas. Pode-se entender como alvo as donas de casa, a classe trabalhadora em 

geral, que, por vezes, fica restrito às mulheres casadas ou solteiras que costumam ter cuidado 

com seus lares mesmo trabalhando fora, são secretárias domésticas e uma gama muito forte de 

mulheres que por opção são do lar. 

 Ao contrário do que muitos pensam os personagens e as celebridades não são 

personalidades exclusivas de um fenômeno contemporâneo. Eles provêm desde os grandes 

impérios, na figura de ícones históricos como o famoso “bobo da corte” que costumava 

animar e entreter suas altezas, como “Alexandre o Grande” e “Cleópatra”, passando ainda 

pelas referências da realeza francesa, como “Luis XIV”, o rei sol, e a primeira grande figura 

pop da história, a rainha “Maria Antonieta”, reconhecida por suas extravagâncias sociais que 

ostentavam a riqueza e o esbanjamento de poder na corte francesa do séc. XVIII (SOMBART, 

2009), o que propiciou o surgimento da figura das celebridades. Esta demarcação social toma 

maior proporção quando passa a se utilizar da mídia e suas estratégias legitimadoras, com o 

uso de recursos e elementos sociais como fama e reconhecimento.  

   Na preocupação com a repercussão de sua imagem, a celebridade passa a representar 

algo e se infunde no imaginário coletivo, a partir de duas facetas: do artista e da personagem, 

dentro da perspectiva da dualidade talento e figuração. Reis (2003) salienta que o artista é 

considerado um vanguardista intuitivo, capaz de contextualizar elaborações ainda flutuantes 

no inconsciente coletivo. Ele utiliza o vocabulário da estética para dar voz aos sentimentos e 

pensamentos, para por em contato fragmentos incomunicáveis. 

Ao tratar sobre o que é uma personagem, Stanislavsky não define muito bem como ele 

a apresenta, mas diz que o objetivo de quem atua “não é somente criar a vida de um espírito 

humano, mas, também, exprimí-la de forma artística e bela. O ator tem obrigação de viver 

interiormente o papel e depois dar à sua experiência uma encarnação exterior” 

(STANISLAVSKY, 2003, p.44). Já Davini, que parte do texto teatral, conceitua a 

personagem como ‘lugares de fala’, ou seja, configurada não só pelo que diz, mas por ‘como 

diz o que diz em cena’. Para Davini, “dos modos dominantes nas texturas verbais, da 

materialidade vocal de quem atua e dos seus estilos de atuação, surge à alquimia de tempo e 

espaço que dá lugar à personagem em cena” (DAVINI, 1998, p.03). Desta maneira, uma 

abordagem consiste em mapear um intenso contato com tempo, espaço e a palavra como a 

própria materialidade do trabalho do ator, que por sua vez vai dar forma às personagens, 

reconsiderando o ator enquanto sujeito e o bom equilibrio de seu corpo e sua mente. A 
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percepção de uma personagem configura-se em seu corpo no momento em que atua, de forma 

que 

é preciso ter controle sobre uma aparelhagem física e vocal extraordinariamente 

sensível, otimamente trabalhada. Este equipamento deve estar pronto para reproduzir 

instantânea e exatamente, sentimentos delicadíssimos e quase intangíveis 

(STANISLAVSKY, 2003, p. 44-45). 

 

Ademais, o ator evoca aquilo que diz respeito ao seu modo de encenar, juntamente 

com seu corpo, voz e sensibilidade, de modo a explorar o corpo humano como instrumento de 

tudo aquilo que se faz necessário para apresentar a personagem como uma entidade que 

reproduzirá discursos e sentimentos. Neste contexto de reprodução e representação, entram 

em questão as referências e experiências adiquiridas até então, em que a publicidade faz uso 

de suas estratégias legitimadoras para seduzir o grande público, por meio de ações midiáticas. 

   Sobre as representações de personagens por artistas, percebe-se que uma íntima 

ligação como o imaginário do espectador, na medida em que o ator passa a representar a vida 

em sociedade, e, a partir de um processo peculiar de apropriação, a mídia realiza o processo 

de difusão e exerce um papel fundamental para a promoção de uma celebridade e de uma 

personagem. Sobretudo, esta ação midiática, especialmente com o advento das novas 

plataformas de tecnologia e informação, pode ser visualizada na promoção da proximidade 

das personagens com o público, a partir de uma representação, disposta através de estratégias 

como de referenciabilidade e de testemunhalidade, por exemplo. 

 Nessa esfera de referências e testemunhos, o imaginário e o cotidiano tem se tornado 

um dos elos fundamentais de manipulação publicitária para a sociedade. Assim, a realidade do 

que acontece habitualmente costuma se apresentar de forma intersubjetiva, que costuma 

diferenciar a vida rotineira de outras realidades vividas pelos mesmos indivíduos. De certa 

forma as pessoas vivem sozinhas em mundos de sonhos e ao mesmo tempo sabem que a vida 

cotidiana é tão real pra si quanto para os outros. De fato não se pode existir na vida diária sem 

se manter em contínua interação e comunicação com os demais (BERGER, 2008). 

Sobretudo, compreende-se que é possível avaliar o quão importante tem sido a 

imaginação na construção de uma vida social, observada a partir de uma ótica relacionada ao 

exercício de poder da mídia sobre seus públicos, no momento em que ela se apropria de 

elementos dotados de significação. Consequência de uma época regida e guiada pelos padrões 

ditados pelos meios de comunicação. A sociedade passa a acreditar e adotar como certo, 

sensato e coerente esses padrões suscitados pelas celebridades, no que se refere à 
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representação de suas imagens e personagens, dotadas de noções coletivas relativas à 

credibilidade e plausibilidade
4
.  

 É relevante ressaltar que os indivíduos são influenciados de uma maneira sedutora e 

por vezes inconsciente, mas firmadas pela indicação ou recomendação daquela personagem 

ou celebridade que emite traços de expressividade suficientes para interagir no consciente de 

seus públicos. Para Guimarães, cada vez mais a publicidade faz uso de celebridades e cria 

personagens que atestam ou aprovam uma série de produtos e serviços. 

 
Com muita freqüência vêem-se e ouvem-se nos meios de comunicação visual, 

escritos e falados, comerciais em que celebridades, pessoas conhecidas, respeitadas e 

queridas pelo povo ou por um grupo social, apresentam e recomendam a aquisição 

de um produto ou de um serviço e, às vezes, até garantem os resultados prometidos 

nos anúncios (GUIMARÃES, 2001, p.17). 

 

De acordo com o que o autor relata, fazem-se necessários critérios como credibilidade, 

confiança e identificação, por parte de quem anuncia, com um determinado produto, para que 

se desdobre então a estratégia testemunhal como vínculo e associações positivas em relação 

ao próprio produto anunciado. Em comerciais testemunhais, procura-se usar um determinado 

perfil imagético para cada tipo de produto e público-alvo, que tem por finalidade promover 

qualidades, relacionadas tanto ao objeto, quanto ao sujeito que o apresenta. 

Assim, Guimarães respalda o uso da credibilidade em um comercial testemunhal a 

partir do ponto de vista de uma interação de diversos elementos que de fato sejam críveis, por 

que 

é ponto pacífico que um bom comercial pode ser persuasivo e, para tanto, são 

necessários diversos fatores, como por exemplo, a fonte onde ele é divulgado, o 

preço do bem oferecido, o próprio produto e ainda a figura do apresentador da 

mensagem. Assim, a credibilidade é criada pelo somatório de vários elementos que 

interagem, induzindo o consumidor a adquirir ou usar o produto ou serviço 

(GUIMARÃES, 2001, p.17). 

 

 O uso da personagem pode ser percebido por meio da construção da imagem, no 

sentido da exposição do testemunho, que aprova ou atesta um produto, ou ainda afirma que tal 

marca é confiável. Faz-se necessário o processo de crença e conhecimento das qualidades do 

mesmo, o que nem sempre acontece. Para só então recomendar e influenciar as massas e não 

                                                 
4
 Como observa Christopher Lash, no livro A cultura do narcisismo, os mass media tornaram irrelevantes as 

categorias da verdade e da falsidade substituindo-as pelas noções de credibilidade ou plausiblilidade e 

confiabilidade – para que algo seja aceito como real basta que apareça como crível ou plausível, ou como 

oferecido por alguém confiável. Os fatos cederam lugar para as declarações de “personalidades autorizadas”, que 

não transmitem informações, mas preferências, as quais se convertem imediatamente em propaganda (CHAUI, 

2010, p.8). 
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apenas despertar o desejo de consumo, pelo simples fato de consumir, gerando vendas e 

alavancando o universo fantasioso de que consumir é necessário (GUIMARÃES, 2001). É 

desses desejos e falsas necessidades, que para os consumidores parece ser real e natural, que a 

publicidade personaliza cada vez mais suas campanhas. 

Toda a subjetividade provém de um senso comum, da vida cotidiana e de como ela é 

interpretada por cada indivíduo conforme a produção de sentidos e significados que emanam 

de cada ser dentro da sua própria realidade. Por estas razões e não menos excludentes que 

para Bauman, “os significados da vida que estão em oferta e em circulação não podem ser 

separados em ‘corretos’ e ‘incorretos’, ‘verdadeiros’ ou ‘fraudulentos’. Eles trazem 

satisfações que diferem em completude, profundidade e necessária satisfação” (BAUMAN, 

2008, p.10). Desta forma Berger afirma que 

 

o mundo da vida cotidiana não somente é tomado como uma realidade certa pelos 

membros ordinários da sociedade na conduta subjetivamente dotada de sentido que 

imprimem a suas vidas, mas é um mundo que se origina no pensamento e na ação 

dos homens comuns sendo afirmado como real por eles (BERGER, 2008, p.36). 

 

Assim, pode-se a comprender as necessidades que se constrem no conhecimento da 

vida cotidiana onde se alicerça um mundo intersubjetivo do senso comum, em que as marcas 

e seus produtos buscam se legitimar como elemento normativo que se associam nas 

representações simbólicas e cognitivas para também firmar uma identidade de marca mais 

apropriada e sedimentada. 

 

A legitimação ‘explica’ a ordem institucional outorgando validade cognoscitiva a 

seus significados objetivados. A legitimação justifica a ordem institucional dando 

dignidade normativa a seus imperativos práticos. É importante compreender que a 

legitimação tem um elemento cognoscitivo assim como um elemento normativo. Em 

outras palavras a legitimação não é apenas uma questão de ‘valores’. Sempre 

implica também ‘conhecimento’ (BERGER, 2008, p.128). 

 

Toda legitimação implica no processo de objetivação de sentidos, produzindo novos 

significados plausíveis que implicam na subjetividade dos indivíduos e na integração da 

conduta e experiência humana. Logo Berger (2008) também discute sobre processos 

simbólicos que exigem uma coerência entre a imaginação e a interpretação da realidade, 

assim “os processos simbólicos são processos de significação que se referem a realidades 

diferentes das pertencentes à experiência da vida cotidiana. Pode ver-se facilmente a maneira 

pela qual a esfera simbólica se relaciona com o nível mais amplo de legitimação” (BERGER, 

2008, p.131). É na produção de referências e trocas sociais que as representações do 
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simbólico, imagético e de todo um contexto comum em que se criam e se desenvolvem os 

discursos em forma de realidade. Assim, 

 

as representações, ao construírem uma organização do real através de imagens 

mentais transpostas em discurso ou em outras manisfestações comportamentais dos 

indivíduos que vivem em sociedade, estão incluídas no real, ou mesmo dadas como 

se fossem o próprio real. Elas se baseiam na observação empírica das trocas sociais 

e fabricam um discurso de justificativa dessas trocas, produzindo-se um sistema de 

valores que se erige em norma de referência (CHARAUDEAU, 2006, p.47). 

 

Desta forma, os símbolos não se tornam vias de regras e nem objetos, pode-se 

considerar parte fundamental dos conhecimentos angariados no decorrer da vida, por assim 

representar todas as percepções de realidade, tanto palavras, ideias, emoções, sentimentos e 

afins. Os símbolos são produtos de um estado de espírito que agregam criatividade e atitudes 

comportamentais, que são dependentes de uma esrutura sensitiva que não resultam apenas de 

sentidos externos, resultam, sim, de como cada ser absorve e interpreta o que percebe desse 

mundo simbólico e seus processos, os quais são infinitos em suas possibilidades que dão 

origem a variados discursos e conhecimentos empíricos ou abstratos, sejam sentimentais ou 

culturais. “Todo discurso depende, para a construção de seu interesse social, das condições 

específicas da situação de troca na qual ele surge. A situação de comunicação constitui assim 

o quadro de referência ao qual se reportam os indivíduos de uma comunidade social quando 

iniciam uma comunicação” (CHARAUDEAU, 2006, p.67). 

Partindo de um quadro de referências pode-se influenciar-se uns aos outros, fazer troca 

de palavras e sentidos, fazer uso da sedução e até praticar agressões, atribui-se então aos atos 

e a linguagem uma forma de construir sentido num espaço de tempo determinado no âmbito 

da comunicação que também detém restrições dentro de tudo aquilo que constrói valores 

simbólicos. Essas restrições partem de regulações das práticas sociais que são instauradas 

pelos próprios indivíduos que precisam de muita informação para viver em sociedade. Em 

relação à informação de consumo que por vezes, são respaldadas na própria comunicação 

publicitária. 
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2.2 O CONSUMO POR MEIO DOS MODOS DE DISCURSO PARA O 

CONSUMIDOR 

 

Com a necessidade de evidenciar na mídia tudo aquilo que causa identificação, fica 

mais presente enxergar a abrangência das proporções que um mundo imaginário estabelece na 

mente da sociedade, através da ferramenta conhecida por publicidade. Por sua vez, a 

publicidade carrega em si interesses que são ligados diretamente às atividades comerciais, 

bem como também esta focada e inserida na sociedade, através de seus procedimentos de 

comunicação em que passa a ser compreendida como perspectiva social, que ao ser estudada, 

torna-se um elemento de compreensão para o consumo, mas que não torna excluso induzir o 

público a consumir no respaldo da grande mídia (GIACOMINI FILHO 1991). 

Deste modo, são fornecidas referências sociais, observadas nas práticas sociais, nas 

vivências diárias, em que estereótipos nos quais os consumidores se espelham, e acabam 

adquirindo determinados produtos para, pelo menos sentir o gosto da satisfação pessoal, em 

se parecer com aquilo que se identifica. Desta maneira, o consumo é gerado e alimentado na 

medida em que os indivíduos se apropriam de informações exploradas pelos mercados de 

pesquisas, para alavancar vendas e resultados do conhecimento dos caprichos e desejos 

alheios, esse conhecimento é o que de fato também sustenta o sucesso de uma marca. 

Segundo Canclini, 

 

o consumo é o conjunto de processos socioculturais em que se realizam a 

apropriação e os usos dos produtos. Esta caracterização ajuda a enxergar os atos 

pelos quais consumimos como algo mais do que simples exercícios de gostos, 

caprichos e compras irrefletidas, segundo os julgamentos moralistas, ou atitudes 

individuais, tal como costumam ser explorados pelas pesquisas de mercado 

(CANCLINI, 2001, p.77). 

 

Assim, coexiste uma relação entre o irreal e os significados de uma existência, que 

passam para a significação de sentidos que vão do apelo à intimidade ao apelo da 

personalidade. Esta realidade ultrapassa a vida privada das pessoas, se apropriando de códigos 

e símbolos como garantia para transmitir mensagens que trabalham o imaginário, abolindo 

então, as diferenças entre o que se considera público e privado (CHAUI, 2010). Ou seja, os 

indíviduos se identificam e sentem que as respostas para suas perguntas e suas dúvidas como, 

onde eu me situo e que direitos tenho, onde posso me informar e quem representa meus 

interesses, se concentram mais no consumo privado de bens e nos meios de comunicação de 
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massa do que no que diz respeito às regras da democracia ou pela participação coletiva em 

espaços públicos (CANCLINI, 2001). 

Com as novas possibilidades das marcas estarem por dentro das preferências de seus 

públicos, através de estudos direcionados para as tendências de consumo, cresce as chances de 

aperfeiçoamento e escoamento dos produtos com mais precisão e contentamento das partes 

envolvidas. Vislumbrando esse ponto, Samara e Morsch complementam que, “ao entender o 

que os consumidores ‘fazem’ e que influências determinam suas atividades, as empresas 

podem, com mais efetividade, desenvolver e comercializar seus produtos e serviços visando à 

maior satisfação daqueles que os compram e usam” (SAMARA E MORSCH, 2005, p.23). 

Este reposicionamento social evidencia a credibilidade que a marca quer proporcionar 

diretamente, por meio de um reconhecimento por parte dos consumidores. 

Entretanto, a publicidade se consolida como um das formas mais eficazes de 

influenciar a sociedade, de modo que alguns autores, como Rafael Sampaio, consideram que 

todo mundo é influenciado por ela (SAMPAIO, 1999). Pois de alguma maneira, vai existir 

uma campanha publicitária que vai agradar ao gosto individual de cada um e convencer, por 

meio de uma mensagem implícita ou explícita referente a um determinado produto ou marca. 

Assim, Semprini afirma que “em um contexto do tipo pós-moderno, ao contrário, a 

comunicação ocupa um papel infinitamente mais importante e fundador. Seu papel não é só 

aquele de lubrificar o espaço social, mas constituí-lo e permitir sua existência” (SEMPRINI, 

2006, p.79). Neste sentido, um espaço configura a ação publicitária, por meio de 

discursividades que permeiam a sociedade e o consumo que se solidificam cada vez mais 

nesse ambiente onde circundam, inclusive, muitas rejeições a publicidade. 

   Segundo Sampaio, “por mais defesas que possamos construir, por mais barreiras que 

levantemos, sempre há o anúncio que fura o cerco, o comercial que ultrapassa os muros, a 

ideia que interfere em nossa vontade” (SAMPAIO, 1999, p.21). Compreende-se então como a 

publicidade é relevante para os anunciantes, devido seu alto desempenho em disponibilizar 

informação, recriar imagens e oportunidades de convencimento, trabalhar o imaginário, 

proporcionar animação, motivar atitudes e vendas, dispõem de explicação, altera 

comportamentos, alia-se a diversos outros fatores que possam contribuir através desta 

ferramenta chamada comunicação. 

 Esta premissa é sustentada, de tal maneira que, os motivos deste processo de sedução 

têm uma justificativa notória, uma vez que a publicidade encontra uma forma de como seduzir 

os sentidos, aguçar desejos, envolver o inconsciente com o intuito de promover novas 
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experiências, ideias diferenciadas, atitudes concisas e reações diversas em cada pessoa. 

Dentro das mais diversas possiblidades a publicidade faz muito uso das representações sociais 

que  

é criada apenas quando o novo ou não familiar vem a ser incorporado aos universos 

consensuais. Aí operam os processos pelos quais ele passa a ser familiar, perde a 

novidade, torna-se socialmente conhecido e real. O fato de que isso ocorra sob o 

peso da tradição, da memória, do passado, não significa que não se esteja criando e 

acrescentando novos elementos à realidade consensual, que não esteja produzindo 

mudanças no sistema de pensamento social, que não se esteja dando prosseguimento 

à construção do mundo de ideias e imagens em que vivemos. O resultado é – 

constata-se pelo estudo empírico das Representações Sociais – altamente criativo e 

inovador no âmbito da vida cotidiana (SPINK, 2004, p.37). 

 

Desta maneira, alguns criativos da publicidade se utilizam do cotidiano e criam 

personagens para marcas com grande carga de identificação com seus públicos, de forma que 

personagens exclusivos perpassam toda uma lógica de valores e princípios segmentados de 

acordo com a sua finalidade. Diferentemente de campanhas que são desenvolvidas para 

evocar sensualidade em um discurso bem fundamentado para exaltação da beleza. 

 

A injeção de erotismo na representação de uma mercadoria não erótica (as 

publicidades que juntam uma atraente imagem feminina a uma geladeira, uma 

máquina de lavar ou uma soda) tem por função não apenas (ou tanto) provocar 

diretamente o consumo masculino, mas de estetizar, aos olhos das mulheres, a 

mercadoria de que elas se apropriarão; ela põe em jogo junto ao eventual cliente a 

magia da identificação sedutora; a mercadoria faz o papel de mulher desejável, para 

ser desejada pelas mulheres, apelando para seu desejo de serem desejadas pelos 

homens (MORIN, 2005, p. 120-121). 

 

 Muitas campanhas costumam apostar fortemente no erotismo, na sensualidade e na 

busca de sentidos e significados que muitas marcas se firmam em uma publicidade que preza 

esse legado, fazendo uso de sacadas estratégicas bem diferenciadas e vão para a mídia para se 

mostrar e se vender ao grande público. Cria-se então, expectativas a respeito dessa temática 

que envolve estética e sedução, na medida em que proporciona uma visão estereotipada da 

associação das celebridades com os produtos e serviços oferecidos pelos anunciantes, em 

relação aos consumidores. Para tanto, 

 

o esteriótipo da propaganda pode alcançar o ponto máximo de irrealidade quando o 

produto é anunciado por atores que representam para o consumidor o papel que 

representam em novelas; de sorte que nessa duplicação ficcional do ator como 

propagandista reencontramos a mesma situação das “personalidades” entrevistadas 

sobre seus gostos e preferências (CHAUI, 2010, p.8). 
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 Essa visão da irrealidade pode ser transmitida com o propósito de influênciar o 

imaginário humano. Perante um contexto onde predomina o imaterial, juntamente com a 

comunicação e a procura de sentido, passa-se a acreditar que a imaginação contribui como 

uma fonte poderosa para que o indivíduo, ao invés de fugir possa construir sua própria versão 

de uma narrativa que lhe proporcione melhores acepções, retrogradamente, à sua maneira de 

existir (SEMPRINI, 2006). Assim, a publicidade pode se apropriar da realidade diária, 

situações e fatos para então, efetivar um discurso que vai caracterizar suas personagens, que 

representarão também de forma testemunhal, outras campanhas de outros produtos que 

convictamente chegarão aos consumidores, envolvendo-os com o lúdico, o imaginário e o 

sentimento de pertencimento a tal situação. Para Severiano é irrelevante o mundo imaginário 

que circunda a venda dos produtos, pois 

 

 
essa intensa estimulação de ideais narcísicos através dos objetos/modelos 

fetichizados provoca uma identificação idealizada por parte do receptor, que passa a 

consumir não o objeto, em seu “valor-de-uso”, isso é irrelevante, mas todo o 

universo imaginário circundante da mercadoria – ou o que esta encerra como ideal. 

Mas, como observamos, a função dos modelos-ideais veiculados pela publicidade 

não é a de satisfação real dos desejos suscitados; a frustração se faz sempre 

inevitável (SEVERIANO, 2007, p.179). 

 

 Como o estímulo torna-se uma constante nos dircursos realizados pela publicidade em 

suas campanhas e pela própria mídia, recaí-se nas questões do valor de uso e da informação 

aos cidadãos. Vê-se uma necessidade em idealizar realidades distantes das verdadeiras para 

conquistar um lugar de destaque nas mentes da sociedade, para então sediar um estado 

legitimador. Desta maneira, 

 

as mídias, em sua visada de informação, estão em confronto permanente com um 

problema de credibilidade, porque baseiam sua legitimidade no ‘fazer crer que o que 

é dito é verdadeiro’. Desse modo, estão engajadas num jogo da verdade, que 

consiste em corresponder aos diferentes imaginários sociais que as questionam. 

Dizer o exato é dar a impressão de controlar o mundo no instante em que ele surge, e 

nada nem ninguém poderia de opor a essa verdade capturada no momento em que 

sai da fonte; eis por que as mídias estão sempre em busca da transmissão direta 

(CHARAUDEAU, 2006, p.90). 

 

A instância midiática “condena-se” então a encantar e emocionar seus públicos para 

promover uma empatia mais afetiva com intuito de despertar interesse nas informações 

transmitidas, a fim de produzir um efeito oposto ao de racionalidade da informação. Deste 

modo, um direito do consumidor é ter acesso à informação verídica, adequada, e suficiente. 
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Nas legislações que costumam regular e uniformizar as relações de consumo, fazem 

referência ao fortalecimento das características que regem o direito constituinte do 

consumidor que pode ser lesado com os efeitos das informações que são repassadas de forma 

indevida e incrédula. Para tanto, pode-se perceber questões que vão além da ordem privada, 

que perfazem níveis de inserção social para os indivíduos em determinados contextos. Afinal, 

os problemas e dificuldades enfrentados pelos consumidores, em qualquer país, são comuns, a 

merecerem soluções comuns. Desse modo, 

 

a instância midiática está diante de um problema, pois se é necessário mostrar-se 

credível, deve sê-lo para a maioria do público, e isso por uma dupla razão: porque 

está em concorrência com os demais organismos de informação, o que a coloca num 

campo de luta comercial por sua própria sobrevivência econômica, e porque, em 

nome da posição que ocupa institucionalmente no espaço público, tem como dever 

informar, o mais corretamente possível, o conjunto de cidadãos. Assim sendo, 

encontra-se engajada na busca do maior número de cidadãos consumidores de 

informação (CHARAUDEAU, 2006, p.91). 

 

Por conseguinte, a informação midiática precisa fundamentar-se para não cair em 

contradição e ter como foco a finalidade de fazer saber, onde se deve prezar a qualidade da 

informação ao invés de primar pela espetacularização da mesma, para então satisfazer as 

questões de seriedade e credibilidade; também se faz necessário apropriar as escolhas das 

estratégias de encenação sobre como fazer os cidadãos sentirem satisfação em relação a 

emoções e dramatizações. Dentro das possibilidades, entende-se que 

 

discurso informativo e discurso propagandista têm em comum o fato de estarem 

particularmente voltados para seu alvo. O propagandista, para seduzir ou persuadir o 

alvo, o informativo, para transmitir-lhe saber. Em ambos, a organização do discurso 

depende das hipóteses feitas a respeito do alvo, especificamente a respeito dos 

imaginários nos quais este se move. Assim, tais hipóteses constituem filtros que 

relativizam a verdade do mundo comentado (CHARAUDEAU, 2006, p.60). 

 

Assim, percebe-se claramente que no discurso propagandista nada se prova e que 

segue como molde apenas o desejo, sendo que no discurso informativo é necessário que se 

tenha provas suficientes dos fatos que o torna então verídico que segue o modelo da 

credibilidade da informação de modo transmitida. Desta maneira os discursos se especializam 

através de estratégias específicas para conquistar confiabilidade junto aos consumidores por 

meio de dispositivos enunciativos de influência psicossocial. 
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Nesse contexto, é relevante salientar o comportamento motivacional, descrito por 

Maslow em sua pirâmide
5
 da hierarquia das necessidades humanas. Para tanto, é primordial 

entender que a motivação é o resultado dos estímulos que agem com força sobre os 

indivíduos, levando-os a ação. Para que haja ação ou reação, é preciso que um estímulo seja 

praticado, seja ele decorrente de coisa externa ou derivado do próprio organismo. Esta teoria 

dá ideia de um ciclo, ou seja, um ciclo motivacional, que não realizado pode gerar a frustação 

do indivíduo (GADE, 2005). 

 Deste modo, pode-se compreender que cada indivíduo preocupa-se em satisfazer suas 

necessidades e diante desse ciclo as marcas buscam despertar na sociedade uma forte carga de 

apelo à criação de novas necessidades, novos desejos e anseios. Trazem na composição de 

seus produtos as mais diversas referenciabilidades e representações sociais para despertar 

interesse em objetos que o imaginário humano solicita. 

                                                 
5
 

    
Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Hierarquia_das_necessidades_de_Maslow.svg>. Acesso em: 30 de 

maio de 2012. 

 

A pirâmide de Maslow que descreve as necessidades humanas. Segundo Gade (2005), a teoria de Maslow é 

conhecida como uma das mais importantes teorias de motivação, pois quando uma necessidade for satisfeita, o 

ser humano desenvolve sempre uma nova necessidade. Para ele, as necessidades dos seres humanos obedecem à 

hierarquia já referida anteriormente, numa escala de valores a serem transpostos. Assim, as necessidades básicas 

constituem a sobrevivência do indivíduo e a preservação da espécie: alimentação, sono, repouso, abrigo, entre 

outros. As necessidades de segurança constituem a busca de proteção contra a ameaça ou privação, a fuga e o 

perigo. Desta forma, as necessidades sociais incluem a necessidade de associação, de participação, de aceitação 

por parte dos companheiros, de troca de amizade, de afeto e amor. Já as necessidades de auto estima envolvem 

apreciação a si mesmo, a autoconfiança, a necessidade de aprovação social e de respeito, de status, prestígio e 

consideração, além de desejo de força e de adequação, de confiança perante o mundo, independência e 

autonomia. As necessidades de auto-realização são as mais elevadas, pois depende do comprometimento de cada 

indivíduo estimular o seu próprio potencial e de auto desenvolver-se continuamente. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Hierarquia_das_necessidades_de_Maslow.svg%3e.%20Acesso
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2.3 MARCAS, PRODUTOS E SUAS REPRESENTAÇÕES PARA O MERCADO 

 

As marcas estão cada vez mais presentes na sociedade contemporânea. Os objetos não 

bastam por si só, e, por meio dos processos de produção, tornam-se produtos, necessidades 

cada vez mais ampliadas e constantes na vida dos indivíduos. Por meio dos produtos que são 

adquiridos, as pessoas constroem seus imaginários, relacionam-se em uma sociedade de 

consumo. 

O novo poder da imaginação na construção da vida social está muito ligado às 

imagens, às ideias e às oportunidades que são manipuladas pela mídia e por outros 

enunciadores públicos. Estes estímulos podem se relacionar com todas as facetas da 

vida do indivíduo: seu trabalho, sua vida amorosa, seu estilo de vida, seu ambiente, 

sua casa (SEMPRINI, 2006, p.312). 

 

Dentro de um espaço perceptual e conceitual da marca, criam-se os mais diversos 

personagens míticos e sedutores mundos para ficarem associados ao produto que, por fim, 

passam a definir e caracterizar uma marca. É neste espaço que se insere uma espécie de 

espelho (RANDAZZO, 1997), em que pode se refletir os valores e os estilos de vida do 

consumidor potencial. Neste sentido,  

 

as marcas nos oferecem um espelho formidável, nos reenviam uma visão ora 

charmosa, ora impiedosa de nós mesmos, de nossas escolhas, de nossos desejos. 

Elas nos mostram sem disfarce e, às vezes, com rispidez, nossas qualidades, mas 

também nossas fraquezas, nossas virtudes, mas também as inclinações menos 

admissíveis de nossos valores e de nossas condutas. Enfim, as marcas nos oferecem 

um espelho em que somos obrigados a nos olhar tais como somos e não como 

gostaríamos de aparecer (SEMPRINI, 2006, p.25-26). 

 

   Vislumbra-se então, a influência das marcas na indução tendenciosa e, muitas vezes, 

forjada na identificação e reflexão de suas identidades com seus públicos. Para Severiano, 

“esses ‘mundos’ são expressos através de imagens. Entretanto, não se trata de uma imagem 

qualquer, mas da construção da “grande imagem ao consumidor” (SEVERIANO, 2007, 

p.178). Em seu estudo, por meio de entrevistas com equipes de agências publicitárias, a autora 

observa que a publicidade vende sonhos, desejos, fantasias (...). Sendo assim deve-se haver 

um cuidado maior com a imagem de marca, para não acarretar danos que ofusquem a 

permanência da mesma no mercado. De tal maneira que Semprini alerta para que “lembremos 

apenas que a capacidade de construir mundos, desenvolver territórios simbólicos e manipular 

a abstração são aspectos que definem a lógica da marca” (SEMPRINI, 2006, p.73). 
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   Deste modo, é viável para a construção de uma marca, idealizar o que seria mais 

favorável para sua efetividade nos estilos de vida de determinados públicos, ao invés de 

consolidar o que de fato não se perpetua na sua essência. Para se tornar legitimador todo o 

ensejo envolto nessa criação dos artefatos ao redor da grande difusão das marcas, Randazzo 

afirma que é preciso ter cuidados com a imagem de uma marca, pois, 

 

todas as imagens, todos os símbolos, sentimentos e associações criados e 

transmitidos pela publicidade se tornam partes do inventário perceptual da marca. 

Todo anúncio e todo comercial deveriam ser pensados como uma mitologia 

publicitária individual e deveriam ser cuidadosamente considerados, porque em 

última análise afetam a mitologia global, a imagem e a personalidade da marca 

(RANDAZZO, 1997, p.29-30). 

 

   O autor conceitua marca como um termo que abrange certo número de elementos 

primários diferenciados que juntos a definem. Esta conceituação divide-se em atributos e 

benefícios do produto e componentes perceptivos como a imagem e o posicionamento da 

marca; também relacionado ao usuário, benefícios emocionais e psicológicos, como alma, 

personalidade. Torna-se, então, uma destilação de vários fatores como a publicidade, 

embalagem, experiências com o produto, logotipos e assim sucessivamente, determinando 

então, a total personificação da própria marca. 

   Randazzo ainda considera que “a personificação de uma marca humaniza e personaliza 

o produto, facilitando o desenvolvimento de vínculo emocional do consumidor com o 

produto” (1997, p.41). Quando cria um vínculo emocional entre produto e consumidor, a 

marca destaca-se diante as demais, e permanece de forma mais efetiva na lembrança desse 

consumidor, que associa seus sentimentos e estabelece para com esta uma relação de 

fidelidade. 

   Por meio de um jogo diferenciado, que mistura poder simbólico, social, cultural, 

econômico e político, a publicidade contemporânea carrega em seu âmago uma profunda 

concepção ideológica, orientada pelas novas escolhas, sociabilidades e trocas compartilhadas 

de estilos de vida na urbanidade cotidiana. Entre outdoors e filmes publicitários, uma jogada 

de promoção de sentidos anima o cliente, oferecendo-lhe um motivo de preferência, através 

de ferramentas possíveis de transformar necessidades e desejos através de personalidades e 

celebridades para influenciar seus públicos através da identificação que a sociedade costuma 

ter com padrões de beleza e afins. 

Toda ação publicitária gera impactos, em relação à cultura ou ao consumo. Em um 

universo de mídia, vive-se a época do experiencial, do consumismo exacerbado que marcam o 
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posicionamento e o reposicionamento das grandes marcas na sociedade através do lançamento 

de campanhas. A definição de posicionamento dada por Kotler, explica que “posicionamento 

é o ato de desenvolver a oferta e a imagem da empresa, de forma que ocupem um lugar 

distinto e valorizado nas mentes dos consumidores-alvo” (1996, p. 270). Para Randazzo 

(1997), o “(...) posicionamento da marca é aquilo que os publicitários querem que a marca 

represente no mercado e na mente do consumidor (p.47)”. Já Ries e Trout complementam que 

“o posiocionamento não é aquilo que você faz com um produto, mas aquilo que você provoca 

na mente do cliente potencial. Em outras palavras, você posiciona o produto na mente do 

cliente potencial” (2002, p.2). 

E para seguir uma linha mais atual deste conceito, Hooley et al já reforça o 

posicionamento relacionado com a forte concorrência, como sendo posicionamento 

competitivo que é “relacionado à forma como os clientes percebem ofertas alternativas no 

mercado em comparação umas com as outras” (HOOLEY et al, 2011, p.148). Com base na 

segmentação desse amplo mercado, entende-se que é apropriado falar em competição e dosar 

muito bem as estratégias quando se delineia um quadro de duras concorrências. 

Deste modo, para posicionar uma marca no mercado em meio à vasta concorrência é 

necessário fundamentá-la em seus atributos e realmente investir nos beneficios que compete à 

qualidade e ao que a diferencia das demais, através do que a publicidade sabe fazer de melhor 

que é enfatizar e valorizar a criação da mítica da marca, evidenciando os atributos e 

beneficios com doses certas de emoção que por sua vez vai se difundir no psiclógico e assim, 

se fazer presente na mente dos consumidores. 

Independente de uma marca se posicionar ou se repocisionar em um mercado em 

queda, estagnado ou em ascenção, é fundamental que a mesma seja gerenciada em sua plena 

evolução e sintonia com as mais diversas formas de receptividade de seus consumidores, pois 

é no consumo que se encontra a razão existencial das marcas. Sediando este pensamento. 

Semprini afirma que, 

 

o universo do consumo é, sem dúvida, uma das fontes mais ativas e mais ricas do 

ambiente simbólico pós-moderno, pois o discurso das marcas evolui para se adaptar 

à lógica de fluxo e às novas formas de recepção. Em sua atividade de gerar mundos, 

às marcas podem se inscrever em diferentes perspectivas, que não se excluem 

reciprocamente (SEMPRINI, 2006, p.316). 
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 Com base nessas perspectivas e na lógica do ambiente do consumo estar sempre em 

alta é que se instaura a questão de se emitir através das mídias, mensagens
6
 que tenham e 

provoquem sentidos significativos aos seus públicos, de maneira que efetivem seus discursos. 

A transmissão de mensagens irrelevantes tem se tornado um grande problema e alvo de 

banalizações polêmicas, se tornando descartáveis ao consciente humano, uma vez que os 

mesmos estão se pronunciado cada vez mais exigentes e hedonistas. Deste modo,  

 

a verdadeira linha de discriminação passará pelo interior do próprio universo das 

marcas, será uma diferenciação que os consumidores operarão entre diferentes 

famílias de marcas ou, sem dúvida, entre marcas individualmente consideradas, 

fazendo distinção entre aquelas que saberão oferecer as ideias, a criatividade, 

sentido, um projeto e aquelas que continuarão a oferecer produtos e serviços 

genéricos, gamas redundantes, sem originalidade e sem emoção (SEMPRINI, 2006, 

p.58). 

 

Sendo assim, os consumidores passam a ignorar o que não lhes agrada, emociona ou 

que lhes cause identificação, pelo motivo da mensagem ser mal resolvida e assim passar 

despercebida por eles, entende-se que o que será transmitido ao público precisa estar ligado ao 

capital cultural possível para este público-alvo, para que então possam acontecer as 

associações necessárias de efeito e identificação das pessoas ao se relacionarem com a marca. 

Compreende-se nesse contexto a importância de se conhecer o comportamento do consumidor 

ao qual a marca pretende se direcionar. 

Para Samara e Morsch,  

 

o comportamento do consumidor pode ser visto como um processo decisório. 

Embora a decisão de compra pareça desorganizada e casuística, precisamos percebê-

la como um processo lógico e estruturado de tomada de decisão em que a demanda 

exerce um papel preponderante no comportamento do consumidor. Uma vez que o 

consumidor é influenciado por um conjunto de múltiplos fatores (culturais, sociais, 

pscológicos e pessoais), sua decisão de compra se desenvolve por meio de um 

processo complexo que envolve diversas etapas sequenciais e integradas, afetando 

sua percepção e sua escolha em relação à relevância e à adequação dos produtos 

(SAMARA; MORSCH, 2005, p.22). 

 

Começa então o uso de sinais que aproximam e criam vínculos entre marcas, produtos 

e consumidores e não se pode esquecer o uso da linguagem que é muito importante na forma 

de induzir e direcionar os mais diversos discursos, “desta maneira a linguagem marca as 

                                                 
6
 Esse problema tem sido exarcebado pela fragmentação da mídia e do perfil da audiência ao mesmo tempo, 

visto que houve um avanço fenomenal no volume das comunicações dirigidas ao mercado. Os consumidores 

reagiram, passando cada vez mais a ‘descartar’ as mensagens irrelevantes. (PRINGLE; THOMPSON, 2000, 

p.11). 
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coordenadas de minha vida na sociedade e enche esta vida de objetos dotados de significação” 

(BERGER, 2008, p.39). De acordo como Berger (2008) suscita, a linguagem traduz tudo 

àquilo que se pretende enunciar, costuma vir carregada de sentido e significados, delimitando 

o campo da interpretação quando dá vida aos objetos que proporcionarão representações e 

experiências. 

 

Por certo, as representações já disponíveis podem funcionar também como sistemas 

de acolhimento de novas representações. De um modo geral, o processo é 

responsável pelo enraizamento – ou, como próprio nome indica, ancoragem-social 

da representação e de seu objeto. (SPINK, 2004, p.37). 

 

Em uma questão de representatividade entre a sociedade e seus objetos a linguagem 

seja verbal ou visual por sua vez também representa as ações humanas e todas as suas 

relações. “Assim se constroem as convenções e as normas dos comportamentos linguageiros, 

sem as quais não seria possível a comunicação humana” (CHARAUDEAU, 2006, p.67). 

Também acontecem as trocas linguageiras que produzem e reproduzem as narrativas e seus 

contextos que são descritas por um autor e conduzidas para seus receptores numa relação de 

comunicação. Essas trocas de linguagem incorporam o repertório de diversos personagens e 

artistas, na criação do personagem a linguagem costuma nortear o mesmo, pois ele projeta a 

liguagem tanto pela fala quanto pelo seu próprio corpo. 

Então a publicidade para criar uma campanha que evidencie uma marca e seus 

produtos se apropria da linguagem, do cotidiano, de crenças, valores, esteriótipos e tudo que 

possa se relacionar para usufruir e formar hábitos numa sociedade, pois “a formação do hábito 

acarreta o importante ganho psicológico de fazer estreitarem-se as opções” (BERGER, 2008, 

p.78). E no momento em que se estreitam as opções, automaticamente se estreitam as escolhas 

e os laços com detreminadas marcas que a partir daí, passam a se legitimar perante uma 

grande parcela de consumidores que se identificam com o discurso aplicado. 

 

 

 Sobretudo, Baudelaire, em sua poética da arte, do cotidiano e da vida em sociedade, 

considera que “a essência muito nobre do cômico absoluto faz dele o apanágio dos artistas 

superiores que possuem neles a receptividade suficiente de toda ideia absoluta”.  

Charlie Baudelaire, 2008. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Objeto Empírico 

 

 Esta pesquisa será realizada a partir do estudo de quatro filmes publicitários referentes 

a duas marcas de produtos de limpeza que são reconhecidas e credibilizadas no mercado 

publicitário brasileiro: Bom Bril e Veja
7
, de modo que foram analisados dois filmes de cada 

marca.  

 

3.1.1 A condição imagética sobre os filmes publicitários  

 

Com a intenção de alavancar o sistema de consumo, a publicidade modela sua 

informação por meio de diversas ferramentas, que podem proporcionar a disseminação de 

suas estratégias, daquilo que seduz e encanta o consumidor. Para dar seguimento ao presente 

estudo é necessário fazer algumas especificações sobre o que significa filme publicitário, uma 

vez que é objeto do mesmo, e, também o que é um roteiro para o desenvolvimento da 

atividade publicitária. Este, enquanto peça fundamental para a execução do filme na 

publicidade norteia a personagem na sua atuação e o desenvolvimento do próprio comercial.  

Assim, 

 

o filme publicitário é também uma ação dramática com início, meio e fim. Também 

por meio de uma sequência de imagens ou cenas, para projeção em uma tela. Pelo 

simples fato de ser publicitário, contudo, é um filme para vender. É esse o ponto 

fundamental: vender um produto, uma ideia, o que for (BARRETO, 2004, p.18). 

 

 Compreende-se então que o filme publicitário é uma síntese discursiva que tem como 

foco a venda de produtos ou ideias de determinadas marcas, bem como a propagação da 

construção e imagem da mesma. E para que o filme publicitário tenha êxito, além de todo o 

planejamento e tudo o que o envolve para que uma campanha seja de sucesso, o roteiro é de 

suma importância, pois é ele que organiza as ideias do criador a ponto de sintetizar o discurso 

baseado na argumentação, cenas, sequências, diálogos, riqueza de detalhes e indicações 

técnicas.  

 

 

                                                 
7
 Consultar histórico das referidas marcas nos ANEXOS I  e II. 
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Em linhas gerais, 

 

o roteiro para filme publicitário, ao contrário, conta com a história de um modo 

sintético. Não só por causa do tempo curto, mas porque ele traz descrições mais 

genéricas, de ruídos e posições de câmera, por exemplo. Ele permite ao leitor – 

cliente, principalmente – criar, imaginar caminhos. Além de apresentar uma situação 

dramática, ele precisa deixar “brechas” para que o cliente entre na história, imagine-

se à sua maneira, sinta-se seduzido e, assim, aprove-a (BARRETO, 2004, p.23, 24). 

 

Deste modo, o roteiro tem como principal função guiar a imaginação do leitor para o 

entendimento de caminhos bem definidos, pois ele parte do princípio de que o receptor não 

precisa fazer esforço para decodificar a mensagem produzida para que a personagem 

interprete e atue de forma coerente com a percepção que a marca quer evidenciar em seu 

discurso. Assim, a publicidade vem investindo nos filmes, e diversos segmentos, que, por 

vezes, podem requerer peças mais ou menos elaboradas, em nível de produção. Contudo, 

sempre trabalhando a partir dos critérios de qualidade, das estratégias de discurso, dos 

elementos que permeiam a coerência das marcas, dentre outros aspectos, que visam o impacto 

e a interferência da publicidade no cotidiano dos indivíduos. 

 

3.2 Natureza da Pesquisa 

 

Desta maneira este estudo baseia-se em uma pesquisa bibliográfica, técnica necessária 

a toda prática investigativa, “cujo objetivo é auxiliar na definição de objetivos e levantar 

informações sobre o assunto objeto de estudo” (MICHEL, 2005, p. 32). Define-se esta 

pesquisa de natureza qualitativa, pois é caracterizada pela interpretação dos dados, 

considerando que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo 

indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade de cada indivíduo que não pode ser 

traduzido em números (MICHEL, 2005). Por este viés, a interpretação dos fenômenos e a 

atribuição de significados são básicas no processo desse tipo de pesquisa. 

Assim, esta pesquisa é empírica, pois se trata de filmes publicitários já produzidos e 

veiculados que se organizam a partir de “um recurso metodológico indispensável para a 

realização de investigações que gerem propostas, estratégias, políticas e saberes teóricos 

consistentes para a transformação das condições e dos modos de produção midiáticos” 

(MALDONADO, 2006, p.278). Seu cunho empírico também se caracteriza devido seu 

“grande valor é trazer a teoria para a realidade concreta. Não precisa coincidir com o mais 

relevante na realidade. Constrói modelos a partir de análises de experiências” (MICHEL, 
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2005, p.35). Já a análise documental que, “trata-se da consulta aos documentos, aos registros 

pertencentes ao objeto de pesquisa estudado, para fins de coletar informações úteis para o 

entendimento e análise do problema” (MICHEL, 2005, p.39). 

É a partir de um conhecimento sensível adquirido pela prática, que diversas 

perspectivas da vida cotidiana podem se tornar um complexo de estruturas, pensado como um 

campo de produção e de contrapontos, que enriquecem as concepções e as teorizações na 

sociedade à medida que transforma a vida social, articulando bens simbólicos, estabelecendo 

culturas e estilos de vida, com significativa expressão, em termos de referenciabilidade e 

discursividade. Pelas características do objeto empírico, trata-se também de uma pesquisa 

descritiva que é 

 

muito apropriada para a área de ciências humanas e sociais, a pesquisa descritiva 

tem o propósito de analisar, com a maior precisão possível, fatos ou fenômenos em 

sua natureza e características, procurando observar, registrar e analisar suas relações, 

conexões e interferências. Procura-se conhecer e comparar as várias situações que 

envolvem o comportamento humano, individual ou em grupos sociais ou 

organizacionais, nos seus aspectos social, econômico, cultural etc (MICHEL, 2005, 

p.36). 

 

Desta forma, tem como um de seus principais objetivos “descrever” as características 

de determinadas populações ou fenômenos. Se utilizando de técnicas padronizadas de coleta 

de dados a observação sistemática com análise das relações e situações que partem dos seres 

humanos. Portanto, a pesquisa descritiva irá auxiliar na descrição das características e 

associações variáveis em relação às campanhas estudadas. 

 

3.3  Técnica da Pesquisa 

 

Na presente pesquisa pretende-se então, compreender o que cada campanha com seus 

respectivos personagens perpassam em seus discursos sobre o produto e em que medida eles 

se tornam críveis para se efetivar o consumo. 

Assume, em geral, um padrão de pesquisa exploratória. Para completar, este trabalho 

caracteriza-se ainda, como pesquisa analítica, uma vez que pretende identificar os fatores que 

determinam ou contribuem para a ocorrência de um fenômeno, aprofundando o conhecimento 

da realidade, porque explica a razão das coisas, de maneira que nas ciências sociais requer o 

uso do método observacional. Para tanto, define-se este trabalho como uma pesquisa de 

caráter exploratório/analítica, na medida em que se pretende não apenas descrever o que 
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existe, mas abstrair os modos de como estes filmes publicitários são apresentados, nas suas 

formas linguageiras. Assim, as pesquisas exploratórias  

 

têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a 

torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas 

têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. 

Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a 

consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado (GIL, 2002, 

p.41). 

 

O referido autor ainda destaca que a pesquisa de cunho exploratório é desenvolvida no 

sentido de proporcionar uma visão geral acerca de determinado tema, em especial, quando 

este tema é pouco explorado e, por isso, torna-se difícil formular hipóteses precisas. 

Sobretudo, a pesquisa exploratória contribui para o esclarecimento de questões abordadas de 

modo superficial sobre o assunto, fundamentando conceitos preliminares sobre a temática 

escolhida.  

E a leitura analítica segundo Gil (2002, p.78) tem a finalidade de “ordenar e sumariar 

as informações contidas nas fontes, de forma que estas possibilitem a obtenção de respostas 

ao problema de pesquisa”. Se tornando importante a ponto que o pesquisador compreenda 

com objetividade e imaparcialidade as questões envolvidas ao invés de fazer julgamentos e 

acabar envolvendo suas ideias no entorno do problema a ser pesquisado, tendo como este o 

propósito deste estudo. 

Como técnica de pesquisa configura-se como análise do discurso que de acordo com 

Rocha e Deusdará,  

 

a problemática da discursividade surgida com as contribuições da Análise do 

Discurso propõe o entendimento de um plano discursivo que articula linguagem e 

sociedade, entremeadas pelo contexto ideológico. A Análise do Discurso, portanto, 

pretende não instituir uma “nova lingüística”, mas consolidar uma alternativa de 

análise, mesmo que marginal, à perspectiva “tradicional”. Um alargamento teórico, 

uma possibilidade outra, originada de um olhar diferenciado que se lança sobre as 

práticas linguageiras (ROCHA E DEUSDARÁ, 2005, p.307). 

 

 Portanto, a importância de um discurso coerente para a marca está no desenvolvimento 

de todos os elementos que venham a fazer parte do mesmo, para então avalizar o 

condicionamento das ideias e garantir a eficácia da mensagem. Deste modo o discurso 

efetuado para o público certo possui fator decisivo para o sucesso da imagem da marca que se 

apropria de expressões perante espaço-tempo para convencimento do seu mercado-alvo. 
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4 RESULTADO E DISCUSSÃO DE DADOS 

 

4.1 BOMBRIL 

 

4.1.1 Série de Bom Bril para (...)
8
. 

Cada filme publicitário da coletânea foi de 13 segundos. 

 

Figura 1: Comercial de Bom Bril para intelectuais. 

 

Locução Off Masculina: “Comercial de Bom Bril para intelectuais.” 

Locução Personagem: “Bombril já faz parte da cultura brasileira. É um componente 

lúdico e rural aprovado por todo o arco (...).” 

No presente filme faz-se uso do cenário padrão
9
 e observa-se que o jeito do 

personagem intelectual começa tímido e logo nota-se um ar de superioridade da mesma forma 

que seu olhar não é fixo e sim desorientado, perdido em devaneios filosóficos. O produto Bom 

Bril está em cima de uma pilha de livros e o personagem usa roupas bem básicas de cores 

neutras que passam um ar de intelectualidade e sobriedade, bem como a liguagem mais 

elaborada que usa para definir o produto. Faz parte da caracterização do personagem o uso de 

                                                 
8 Fonte: <http://www.youtube.com/watch?v=xHJPs0PeyAg>. Acesso em: 02 de maio de 2012. 

 
9 Cenário Padrão remete a bancada tipica e caracteristica dos filmes da marca Bom Bril que tem como principais 

e exclusivos elementos a logotipo de Bom Bril estampada em um plano de fundo preto e uma estrutura de apoio 

(mesa) logo à frente também preta e com leve iluminação, que proporciona um contraste indicando que ali existe 

uma parte mais elevada que compõe o cenário, onde geralmente é suporte para o produto e outros componentes 

de cena, incluindo o garoto propaganda que se posiciona atrás dessa estrutura. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=xHJPs0PeyAg%3e.
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óculos grandes de formato arredondado bem estilo pessoa culta e segura em sua mão direita 

um cachimbo. Sua fala é calma e pausada para ligação entre uma fala e outra, enquanto 

movimenta bastante as mãos.  

Este filme remete à estratégia de referenciabilidade, na medida em que opera critérios 

ligados aos estereótipos sociais, em especial nesta peça relacionado à figura do intelectual 

(dada à descrição de elementos indicativos supracitados), veiculando, como pano de fundo, a 

ideia de uma linguagem específica e de caráter científico, na tentativa de realizar uma conexão 

da suposta “vida acadêmica” com a cotidianeidade dos cuidados da casa, de modo que o 

objeto da Bom Bril faria esta mediação. 

 

Figura 2: Comercial de Bom Bril para feministas. 

 

Locução Off Masculina: “Comercial de Bom Bril para feministas.” 

Locução Personagem “Companheiras dêem Bom Bril para seus maridos. Bom Bril o 

seu maior aliado contra porqueira chovinista.” 

Cenário “padrão” da marca, apenas com o produto em cima da mesa. Personagem com 

roupa feminina “recatada” que representa aquela mulher militante pelos direitos femininos, 

faz uso de anel discreto no dedo mindinho, não usa aliança (o que indica que é uma senhora 

solteira), usa brincos medianos e arredondados estilo senhora e óculos grandes com formato 

pontiagudo na parte superior, bem característico dos anos 60. Também faz uso de peruca 

ruiva de pouco comprimento feita de cabelos crespos. Personagem com sotaque forte, postura, 

movimentos, gestos e linguagem de quem é líder de algum movimento. No final do filme, ela 

produz um atitude gestual, por meio de um beijo para o produto, que pode ser interpretada 
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pela alusão a uma certa capacidade da Bom Bril em ajudar as mulheres a dividirem tarefas 

domésticas com seus maridos, por exemplo. 

A estratégia de referenciabilidade utilizada pela marca em ampla concepção está 

disposta neste filme por meio das percepções relacionadas ao movimento das feministas, em 

sua busca por libertação e expressão. Este discurso social está associado ao posicionamento 

da própria marca e à importância do objeto da Bom Bril. Inclusive, neste contexto, o objeto 

“lã de aço” pode ser interpretado como “aliado” do trabalho doméstico, que, por sua vez, é 

entendido a partir de tarefas que dizem respeito às mulheres em detrimento dos homens, 

relegando ainda a função de “dona-de-casa” ao estereótipo da mulher alienada e submissa. De 

forma cômica e agradável, a personagem coloca elementos sociais, teoricamente 

compreendidos em contraposição, como a “lã de aço” enquanto objeto de afazeres do dia-a-

dia ao universo feminista já evocado em Simone de Beauvoir e Betty Friedan
10

.  

 

Figura 3: Comercial para senhoras de idade avançada da Bombril. 

 

Locução Off Masculina: “Comercial para senhoras de idade avançada da Bombril” 

Locução Personagem: “Hum? Bom? O que? Ah, bonbondinho. Não? Bom?” 

 

Cenário “padrão” com duas unidades de Bombril sobre a mesa. Personagem com xale 

de lã na cor cinza sobre blusa de tecido preto poá, peruca grisalha lisa e de comprimento 

curto, chapéu preto com uma flor branca, óculos de tamanho médio e sem armação. O 

                                                 
10

 Foram nomes de mulheres responsáveis por movimento feministas. 

Fonte: <http://www.simonebeauvoir.kit.net/> e <http://www.biography.com/people/betty-friedan-9302633> 

Acesso em 20 de junho de 2012. 

http://www.biography.com/people/betty-friedan-9302633%3e%20Acesso
http://www.biography.com/people/betty-friedan-9302633%3e%20Acesso
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figurino é completado com luvas verdes. A voz é calma e pausada e a personagem simula ter 

problemas auditivos que remete não só as “idosas” com essa deficiência como a famosa e 

saudosa “velha surda” do programa humorístico “A Praça é Nossa”. Nesse filme a 

discursividade fica por conta das dificuldades e limitações que a “melhor idade” costuma 

passar, e com tom de humor a personagem “brinca” com essas questões, transmitindo o que se 

vivencia no cotidiano. Assim, a estratégia de referenciabilidade apresenta-se no contraponto 

entre a ideia que se faz da melhor idade, no sentido de uma maior despreocupação com 

afazeres domésticos, mas, ao mesmo tempo, a importância das tarefas domésticas ainda nessa 

idade e, principalmente, no uso do objeto da marca, que, neste contexto, evoca referências a 

sua história, a construção de sua memória no tempo e no espaço. Tal prerrogativa confere à 

própria marca uma estratégia de credibilidade, implícita em sua discursividade. 

 

Figura 4: Comercial de Bombril para sambistas. 

 

Locução Off Masculina: “Comercial de Bombril para sambistas.” 

Locução Personagem: “Senti limpeza!” 

 

A personagem está totalmente no clima de carnaval, percebe-se a euforia do mesmo 

quando ele fica com seu dedo indicador “tiritando” antes de começar o samba. O Cenário com 

a logotipo de Bom Bril ao fundo, comtemplando várias unidades do produto à frente, junto 

com elementos que remetem a carnaval. Neste caso, enquanto a cena está congelada aparecem 

as serpentinas e logo que inicia o filme cai uma chuva de confetes. A personagem veste 

camiseta listrada verde, chapéu pequeno, óculos e usa uma unidade de Bombril como se fosse 

um pandeiro. No final jogam confetes, tentando quebrar o ritmo do comercial para terminá-lo. 
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Único filme até o momento com trilha sonora, um típico samba. Uma interpretação possível, 

refere-se a simulação do sotaque da personagem, que caracteriza-se como carioca. A 

finalização do discurso da peça é feita por meio do uso da linguagem coloquial, através da 

expressão: “senti limpeza”, que pode propor uma alusão a termos utilizados em escolas de 

samba, no sentido de reforçar a coesão em determinadas alas, por exemplo. 

Para tanto, neste filme, a estratégia de referenciabilidade que credibiliza o discurso 

aparece ligada a representação cultural do carnaval como uma festividade típica do Brasil, que 

permeia um discurso associativo a um povo “trabalhador” que encontra no carnaval um 

momento de descontração coletiva. Atrelado a isso, outro ponto importante pode ser 

interpretado a partir da conexão entre o sentido de higienização de marca e os problemas 

relacionados às doenças e outros aspectos salutares recorrentes no período do carnaval, que 

remontam uma abordagem descontraída, que, possivelmente, porta consigo a mensagem de 

cuidado pessoal. 

 

Figura 5: Comercial de Bombril para surfistas. 

 

Locução Off Masculina: “Comercial de Bombril para surfistas.” 

Locução Personagem: “Tá limpo. Limpeza total. Tá limpo. Não tem sujeira, xará. 

Limpeza.” 

 

Cenário “padrão” com uma unidade de Bom Bril na frente. A personagem segura uma 

“lã de aço” e faz movimentos simulando estar se equilibrando em uma prancha de surf, 
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transmitindo estar em outra “vibe”
11

. Ele usa peruca com cabelos lisos e escuros, óculos estilo 

Ray Ban e uma regata preta brilhosa, imitando neoprene
12

, material usado por surfistas na 

prática do esporte. A fala é calma, mansa e bem arrastada, imitando um estereótipo de 

surfistas que representam sempre estar de bem com a vida, nada de problemas e muita 

curtição.  

Por meio de expressões coloquiais ou “gírias” específicas deste determinado grupo 

social – no caso, os surfistas – a marca atrela sua estratégia de referenciabilidade a partir da 

relação entre este grupo com o ambiente natural, percebido a partir de conexões implícitas 

sobre o “mar”, as “ondas”, a “praia”, o “sol”, que circundam o universo imaginário com qual 

são representados os surfistas. No discurso a personagem simula estar “pegando” uma onda e 

que o mar está limpo para curtir o momento com segurança, juntamente com mais alguém, 

pois a personagem se refere a um “xará”, possivelmente seu companheiro de surf. A 

personagem reforça a ideia de seu discurso em prol da marca quando ele tenta se equilibrar 

em sua prancha “fictícia” e segura na mão esquerda uma “lã de aço” que remete ser o seu 

ponto maior de equilibrio. Conota também, uma representação dos surfistas por meio de uma 

relação com a natureza em um universo surreal e de tranqualidade, a marca realiza uma 

interpretação do objeto no sentido de corroborar com este mundo ideal que os surfistas 

buscam, em termos de facilitar a vida com mais praticidade fazendo uso de um bom produto. 

Em grande medida, os indivíduos de um modo geral buscam, no intuito de fugir da pressão 

das grandes cidades e de um ritmo acelerado de vida, a exemplo dos períodos de férias, que 

no Brasil, as pessoas, em grande parte, retiram-se para as cidades de praia, a fim de uma 

“suposta” aproximação com a natureza e que mesmo assim, ainda se deparam com uma louça 

para lavar em algum horário destinado as refeições. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Vibe também é usado pelas pessoas que gostam da natureza, que quando vão a um lugar  com muitas plantas e 

belezas naturais, ficam em silêncio para curtir a vibe do lugar, sentir toda a vibração e energia que transmite. 

Fonte: < http://www.significados.com.br/vibe/> Acesso em 24 de junho de 2012. 

 
12

 É o nome comercial de um elastômero sintético policloropreno, polímero do cloropreno, ou seja, é um 

composto de borracha sintética que é usado em roupas de mergulho, dentre outros. Fonte: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Neopreno> Acesso em: 20 de junho de 2012. 

http://www.significados.com.br/vibe/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cloropreno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neopreno%3e%20Acesso
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Figura 6: Comercial de Bombril para garotos. 

 

Locução Off Masculina: “Comercial de Bombril para garotos.” 

Locução Personagem: “Pelos poderes de Bombril, eu tenho a louça! (tosse)” 

 

Cenário “padrão”. A personagem usa peruca loira comprida, roupa de borracha 

imitando músculos, braceletes e um escudo no peito. Todo o figurino é inspirado em He-Man, 

personagem de desenho animado sucesso na época entre o público masculino. A fala do ator 

complementa a referência ao desenho, que já ficaria bem clara apenas pelo figurino 

semelhante. A personagem usa uma unidade de Bom Bril como se fosse a espada do 

personagem do desenho, que se iluminava e logo em seguida concedia poderes a He-Man, 

perecebe-se claramente uma sátira, pois a personagem se acaba quando eleva o produto e 

menciona: “eu tenho a louça”, justamente para contrapor a ideia principal do desenho 

animado e enfatizar o humor cômico e brincar com a questão do lúdico em uma abordagem 

mais humorística em torno dessa temática. Em seguida, gelo seco (ou extintor) e cortes de 

câmera em sequência fazem com que apareça a personagem com sua condição física normal e 

tossindo.  

A estratégia de referenciabilidade neste filme está ligada ao imaginário do universo 

infantil daquela época, por meio do resgate da representação da personagem “He-Man”, e 

também voltada para um público visto como “futuro público”. Remete também a influência 

dos filhos sobre os pais em nível de consumo, o que inclusive, é assunto polêmico na ética da 

publicidade. Outro aspectos importantes neste discurso, refere-se aos estereótipos sociais 

assumidos por indivíduos desde a infância, passando pela adolescência e chegando a idade 

adulta, como por exemplo, a polaridade representativa entre “fortinhos burros” e “magrinhos 
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inteligentes” no imaginário social, ou seja, aqueles que querem “parecer ser”, aqueles que 

acham que músculos abstraem a “burrice” e que assim, eles possam, talvez, parecer mais 

interessantes aos olhos femininos. 

 

Figura 7: Comercial de Bombril para roqueiros. 

 

Locução Off Masculina: “Comercial de Bombril para roqueiros.” 

Locução Personagem: “Para limpar heavy metal ou qualquer talher careta, use 

Bombril. AAAA.” 

Cenário padrão que dispõe de uma mesa com várias unidades de Bom Bril embaladas 

e outras abertas, em meio a correntes de metal. Para composição da personagem roqueiro o 

ator usa pulseira com pontas metálicas, camiseta preta rasgada, corrente preta com pontas 

metálicas no pescoço, maquiagem em um olho e cabelo desarrumado. A linguagem utilizada é 

bem tipica desse público, bem como os gestos e movimentos peculiares a gama rock and roll. 

A fala da personagem é rápida e termina em uma careta seguida de uma risadinha distraída 

num tom cômico e sutil próprio do humorista.  

Neste caso, a estratégia de referenciabilide realiza uma ligação com a história do heavy 

metal
13

 enquanto gênero musical, que se coloca no imaginário social a partir da incorporação 

                                                 

13
 O heavy metal (muitas vezes referido apenas como metal) é um gênero do rock que se desenvolveu no fim da 

década de 1960 e no início da década de 1970, em grande parte, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Tendo 

como raízes o blues-rock e o rock psicodélico, as bandas que criaram o gênero desenvolveram um espesso, 

maciço som, caracterizada por altas distorções amplificadas, prolongados solos de guitarra e batidas enfáticas. 

Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Heavy_metal> Acesso em: 20 de junho de 2012. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rock
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1960
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1970
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Blues-rock
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rock_psicod%C3%A9lico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guitarra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Heavy_metal%3e%20Acesso
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de um estilo de vida, de um vesturário e estereótipo físico diferenciado, que atrela a música ao 

uso dos metais, na tradução etimológica da palavra heavy = pesado e os materiais utilizados a 

partir dos metais. Neste sentido, o discurso remonta, humoristicamente, que o uso do objeto 

da marca pode facilitar a “limpeza” dos metais utilizados por aqueles que aderem ao 

movimento e a indumentária do heavy metal. Caso eles não tenham uma louça para lavar, 

podem então usar Bom Bril para promover a “visibilidade” e “brilho” que costumam ser 

representados nos materiais deste movimento do rock. 

 

Figura 8: Comercial de Bombril para analisados. 

 

 

 Locução Off Masculina: “Comercial de Bombril para analisados” 

Locução Personagem: “Eu acho que tenho uma profunda dependência de Bombril. 

Quando eu uso, eu lembro da minha mãe.” 

A personagem está deitada como se estivesse em um divã. Veste casaco social na cor 

cinza e gravata borboleta, a personagem retrata quem costuma passar por problemas 

existênciais, pessoas complexidas. Também usa óculos grandes com armação preta, os quais 

são chamados no dito popular de “fundo de garrafa”, ele porta uma unidade de Bom Bril nas 

mãos representando como se fosse um talismã de muita importância para o analisado. Os 

cabelos da personagem lembra os do cientista “Albert Einstein”. A fala é calma e dá tom de 

depressão ao personagem.  

Neste filme, a estratégia de referencibilidade está representada pela emblemática 

discussão da psicanálise, representada pela figura de “Sygmunt Freud”, que, 
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aproximadamente a partir dos anos 20, passou a ser utilizada enquanto técnica de 

entendimento psicológico do ser humano. A cena remonta uma seção de psicanálise, que 

prevera um tratamento do paciente, a partir de seções de diáologos com o psicanalista, 

normalmente visualizados a partir da disposição “confortável” do paciente, que por vezes, 

está deitado em um sofá, e assim, fala de seus problemas mais pessoais e complexos para o 

profissional, o que é recorrente na maioria dos filmes cinematográficos que abordam o tema. 

Assim, a marca associa o objeto à familiaridade e aos impasses da vida cotidiana, implícitos 

nas relações sociais e como se desdobram entre os indivíduos. 

 

Figura 9: Comercial erótico de Bombril. 

 

Locução Off Masculina: “Comercial erótico de Bombril” 

Locução Personagem: “Bom bom bom bom. Bril bril bril bril. Uau.” 

 

Cenário padrão na bancada dos filmes publicitários da marca, os elementos que se 

apresentam em cena é um pacote de Bom Bril e uma maçã sobre a mesa que já remete ao puro 

pecado, desde os tempos de “Adão e Eva” bem como as intensões do rapaz para com o 

produto que nesse caso seria a pessoa a ser seduzida. A personagem sem camisa tira os óculos 

como rito de sedução onde entoa “Bom bom bom bom” com suavidade e em tom baixo, a 

personagem se movimenta em direção ao produto entoando “Bril bril bril bril” e finaliza com 

um sussurado “Uuuau”, transmitindo que bom bril é tudo o que ele esperava. Neste filme, a 

estratégia de referenciabilidade aparece associada, de forma extremamente cômica e até 

caricatural, à estratégia de sedução, que evoca conexões entre a sensualidade e o erotismo no 
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processo de encanto, que, no caso, está articulado em um movimento cênico que desdobra-se 

da personagem para o objeto da marca, em um diáologo ainda com telespectador. 

 

Figura 10: Comercial de Bombril com suspense. 

 

Locução Off Masculina: “Comercial de Bombril com suspense.” 

Locução Personagem: “Bom bom bom bom. Bril bril bril bril.” 

Cenário padrão com menos iluminação que o normal mantendo uma estética sombria, 

misteriosa que costuma ser meio padrão de filmes de suspense em que se avista somente a 

logotipo de Bom Bril ao fundo e um pacote do produto centralizado em cima da bancada, 

dando a entender que o mesmo está sozinho e indefeso. A personagem usa roupas escuras 

(casaco, luvas, gravata, óculos e chapéu) indumentária bem característica de investigador, 

inspetor de polícia e agentes de filmes dessa linhagem e faz duas aparições distintas na cena, a 

primeira é quando a personagem aparece do lado esquerdo da tela onde diz rapidamente e em 

tom grave “Bom bom bom bom” e segunda aparição é quando aparece no lado direito da tela 

dizendo “Bril bril bril bril” em tom de suspense. Após isso, tem-se efeito sonoro de tiro e o 

produto sai de cena. Neste caso, a estratégia de referenciabilidade está ligada a representação 

musical, utilizada amplamente nas peças que evocam o gênero suspense, no sentido de 

surpreender, de alguma forma, o telespectador, de forma que o objeto surpreendentemente 

aparece e desaparece. 
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Figura 11: Comercial de Bombril para granfinos. 

 

Locução Off Masculina: “Comercial de Bombril para granfinos.” 

Locução Personagem: “Bombril é ‘in’. Incrível. Impressionante. Indispensável.” 

 

Cenário padrão como em todos os demais filmes já analisados. A personagem está 

posicionada em diagonal aos olhos do espectador olhando inicialmente para o copo de uísque 

que segura em sua mão esquerda no qual faz movimentos circulares com o dedo indicador 

direito na boca do copo como se estivesse pensativo, logo ele já olha com outros olhos 

repassando ar de superioridade onde começa ser discurso “In” e gesticula com sua mão direita 

em direção ao público. A personagem usa smoking e segura em sua mão esquerda um copo de 

uísque, traje, postura, bebida e linguagem são elementos bem típicos de pessoas de nível 

social mais elevado. Sua fala é contínua, com classe e em  ritmo não muito rápido e em tom 

normal.  

Aqui, a estratégia de referenciabiliade está conectada a um vocabulário sofisticado 

relacionado aos estereótipos sociais das classes dominantes, em que se percebe o uso do 

objeto da marca, tido como estritamente dirigido para classes inferiores, é demonstrado, 

contrariamente, como utilizado também pelas classes superiores, e um discurso implícito 

sobre diferenças e classes sociais. Outra abordagem pode ser percebida na dualidade social 

entre “o luxo” e “o lixo”, de forma que o objeto da marca tem tanto poder, que está para além 

dessas demarcações ou distinções sociais. 
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4.1.2 Comercial da Bom Bril:   Bill Clinton e Monica Lewinsky
14

. 

 Peça de 30 segundos. 

 

Figura 12: Garoto propaganda da Bom Bril cena 1 

 

Locução Garoto Propaganda Bom Bril: “Bom Bril limpa qualquer sujeira, até as 

sujeiras internacionais.” 

 

 

Figura 13: Personagem Bill Clinton cena 1 

 

Locução Bill Clinton: “Onde está o estágiária?...” 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Fonte: <http://www.youtube.com/watch?v=NnW19_yToL8>. Acesso em: 02 de maio de 2012. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=NnW19_yToL8
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Figura 14: Personagem Monica Lewinsky cena 1 

 

Locução Monica Lewinsky: “Ooouuu mister presidente, Bom Bril...” 

 

Figura 15: Personagem Hillary Clinton cena 1 

 

Locução Hillary Clinton: “Estou desconfiada que tem Bom Bril nessa história.” 

 

Figura 16: Garoto propaganda da Bom Bril cena 2 

 

Locução Garoto Propaganda: “Calma primeira dama, calma... Bom Bril vai botar 

tudo em pratos limpos, agora.” 
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Figura 17: Personagem Bill Clinton cena 2 

 

Locução Bill Clinton: “A estágiaria me deu um Bom Bril e eu limpei a minha 

imagem, yeh...” 

 

Figura 18: Personagem Hillary Clinton cena 2 

 

Locução Hillary Clinton: “Bom Bril deixa minha casa limpinha... riso...” 

 

Figura 19: Personagem Monica Lewinsky cena 2 

 

Locução Sussurando Monica diz: “Boooom Bril... Booooom Bril... 

 

Neste filme de 30 segundos, o ator versatilmente, realiza na cena, o papel de todas as 

personagens, ou seja, as personalidades do escândalo sexual, que envolveu o ex-presidente 
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dos Estados Unidos, Bill Clinton, sua esposa Hilary Clinton e sua ex-estagiária Mônica 

Lewinsky. Sobretudo, o ator inicia o filme com o papel da personagem de “garoto 

propaganda” da marca enquanto intermediador da trama cômica, em que fala que Bom Bril 

limpa até as sujeiras internacionais, como ilustrado na figura 12. O então presidente dos 

Estados Unidos naquela época, Bill Clinton, é caracterizado pela personagem com peruca 

com o mesmo penteado e cor do presidente, terno e gravata. Ele fica de frente a um 

(palanque) com dois microfones, representando a estrutura usada nas entrevistas coletivas e 

pronunciamentos do presidente americano. A personagem também está com um saxofone nas 

mãos, uns dos hobbies mais conhecidos do ex-presidente e mais uma referência para ajudar 

na sua identificação, conforme foi mostrado na figura 13. 

 A personagem representando a secretária do presidente, pivô de crise no casamento do 

presidente e amante do mesmo, aparece caracterizada com roupa preta e peruca de cabelos 

longos e pretos, bem característico de Monica Samille Lewinsky, figura 14. Todos os 

personagens “estrangeiros” têm sotaque forçado, comum entre os americanos que aprendem 

português. O ator também representa na figura 15, a esposa do presidente, Hillary Clinton, 

loira e com roupa amarela, que diz estar desconfiando que tenha Bom Bril nessa história. 

Suas feições são de desconforto, assim como encarou as desconfianças e, após investigações, 

os fatos comprovados. O ator em sua personagem papel original representado na figura 16 

faz o “meio de campo”, como um mediador, que junto com a figura de Bom Bril, vai “colocar 

tudo em pratos limpos agora”, fazendo referência a pratos (de verdade, louça) e há um 

trocadilho, ou duplo sentido, que se refere à fala popular de esclarecer os fatos (colocar em 

pratos limpos). 

 Na figura 17, o ex-presidente afirma que a estagiária lhe deu um Bom Bril e ele 

limpou sua imagem. Novamente Bom Bril é mostrado como um produto que limpa tudo, 

sugerindo que limpa até a imagem de uma figura pública desgastada, tipo, o sentido de limpar 

a imagem é que o Bom Bril é poderoso pra limpar tudo, quer dizer que limpa até a imagem de 

alguém e como ela era amante dele, vê-se então um duplo sentido implicito nessa cena. Na 

figura 18, a primeira-dama fala que Bom Bril deixa sua casa branquinha, outro trocadilho, 

agora com a cor e referência à casa dos presidentes dos Estados Unidos, a Casa Branca. O 

final do comercial é ilustrado pela figura 19 em que apresenta novamente à estagiária, cena 

que ela faz uso de um gesto obceno com a “lã de aço” a qual ela segura com as duas mãos e 

levando em direção sua boca e pressionando a língua contra sua bochecha, dá a entender que 
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tipo de serviços ela prestou ao ex-presidente enquanto sua estagiária, sendo assim, ficou um 

final um tanto quanto “pesado” para o comercial que atingiu todos os tipos de público. 

No presente filme a temática toma proporcões internacionais e globais ao tratar do 

polêmico caso escandoloso do ex-presidente americano Bill Clinton no ano de 1998 entrando 

explicitamente num contexto político-social americano onde brilhantemente sem perder a 

“deixa” a Bom Bril fez uso desse acontecimento para estrategicamente “brincar” com a 

polêmica em tom cômico para um de seus filmes publicitários. A questão do humor sadio não 

deixa de ser marca registrada da própria marca e seu garoto propaganda, de modo que as 

linguagens utilizadas nos discursos da marca são todos coloquiais e fundamentados no uso do 

cotidiano da sociedade em geral.  

Portanto, a estratégia de referenciabilidade apresenta-se neste filme, a partir do uso 

humorístico de figuras públicas envolvidas com questões de moral duvidosa em relação à 

política dos governos, o que pode ser avaliado em amplo aspecto territorial. Desta forma, os 

discursos e seus efeitos podem retrabalhar a percepção do público sobre um acontecimento 

escandaloso, sobre as posturas morais relacionadas ao casamento e à família, especialmente 

em se tratando do comportamento de um governante. O entendimento do termo “sujeira” 

refere-se, conotativamente, à sujeira que não só física, mas moral, social, política e de cunho 

público, observado na condenação do ato e na retratação do próprio presidente americano, na 

época. 

 

4.1.3 Outras Considerações 

 

A estratégia de referenciabilidade, ou seja, o uso de referências que são representadas 

no dia-a-dia de todos os indivíduos, bem como as respresentações simbólicas e trocas 

linguageiras, proporcionam identificação, reconhecimento e pertencimento na sociedade se 

torna dominante no que se refere aos filmes publicitários da marca Bom Bril, especialmente 

na exposição do objeto “lã de aço”. Com todas as peculiaridades observadas em cada filme, 

dispostas nas mais diversas representações que orientam discursos e efeitos de sentido, o ator 

não dispensa os óculos de grau na interpretação de nenhum de seus personagens e muito 

menos perde o senso de humor, também faz uso de referências de desenhos animados, 

programas humorísticos, acontecimentos polêmicos e a artistas que estão fazendo sucesso, ou 

que já estiveram no auge de suas carreiras. 
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Todos os filmes podem ser constituídos a partir de enquadramentos publicitários, 

tendo sempre como eixo principal a evidência das qualidades do produto através da 

testemunhalidade do ícone da marca que é Carlos Moreno. É característica do ator, na 

interpretação de suas inúmeras personagens, a questão de ser extremamente versátil e 

adaptável e de se fazer parecer ser com aquilo que quer representar. Estão entre os pontos 

fortes que mais se evidenciam na atuação do garoto propaganda de Bom Bril é o carisma, a 

empatia com a marca e produto (bem como toda a linha de produtos da marca que ele também 

sempre anunciou). Percebe-se nitidamente que o ator sempre transmitiu segurança e muita 

desenvoltura em cada personagem interpretado. 

Durante as análises compreende-se que o notável ator e as diversas criações das 

personagens são interpretados com relação a assuntos e acontecimentos sempre atuais em suas 

atuações, modelando as mais distintas referências para efeitos de sentido diferenciados, mas 

que levam sempre uma mesma mensagem: a eficiência do produto Bom Bril. Assim, a 

testemunhalidade com o passar do tempo passou a construir uma personagem que 

independente da variabilidade do mesmo, conquistou uma gama muito grande da diversidade 

de públicos como muita plausibilidade e credibilidade, transcendendo a marca para além do 

produto. 
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4.2 VEJA 

 

4.2.1 Neura da Limpeza
1516

. 

Filme publicitário de 30 segundos. 

 

Figura 20: Cena da mãe brincando com o filho, interrompida pela personagem 

neura 

 

Locução Neura: “Desculpa, mas a casa não tá suja, não? Faz aquela misturinha de 

sempre e dá um jeito nisso.” 

Locução Atriz: “A casa está toda limpa e eu usei um produto só. Vai, Neura, some 

daqui. Xô.” 

Locução Off Feminina: “Mande a neura da limpeza pra longe de você. Chegou novo 

Veja 4 em 1. Elimina a gordura da cozinha, remove a sujeira do banheiro, tem ação 

desinfetante e deixa um perfume refrescante na sua casa. Novo Veja 4 em 1. Ficou 4 vezes 

mais simples limpar e desinfetar sua casa.” 

                                                 
15

 Fonte: < http://www.youtube.com/watch?v=_1TT83Q9fkY >. Acesso em: 02 de maio de 2012. 

 
16

 Na campanha a Neura está de volta e para Marcelo Bresciani, Diretor de Criação da Euro RSCG,  ela tem uma 

papel fundamental, “Veja já tem trabalhado bastante com essa questão da ‘Neura’ que é um personagem muito 

forte, é o anti-herói”, conta. O filme publicitário vem para trazer às consumidoras do produto a ideia de que a 

limpeza tem que ser algo rápido, fazendo-as gastarem menos tempo na limpeza e mais tempo aproveitando a 

vida. Para Dimas Pessetti, Diretor Geral de Conteúdo do Avesso
16

, mostrar os bastidores de uma campanha 

divertida como a de Veja é muito importante para o consumidor. “É muito bom ver campanhas, que além de 

levar o conteúdo ao consumidor, conseguem dar um toque bem humorado como vemos no filme de Veja”. 

Fonte: <http://dialog.blog.br/?tag=avesso> Acesso em: 16 de abril de 2012. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_1TT83Q9fkY
http://dialog.blog.br/?tag=avesso%3e%20Acesso
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O padrão da casa é de classe que não passa por problemas financeiros, pois repassa um 

espaço amplo e aconchegante. O filme inicia com a mãe brincando com o seu filho quando a 

neura que faz parte do subconsciente da dona de casa, sendo aquela coisa na cabeça da pessoa 

que tá ali sempre dizendo que "a casa tá suja, vai limpar" deste modo ela aparece cobrando a 

limpeza da casa, falando em fazer mistura de materiais para limpar. Aí já começa a tentar 

gerar uma identificação no público-alvo, que mistura vários tipos de materiais diferentes para 

limpar a casa e então o produto vai se oferecer como uma solução única e mais prática.  

A mãe explica para a neura que usou apenas um produto para fazer a limpeza e a fez 

sumir, sendo que a neura nunca se conforma com a ideia do trabalho doméstico ter ficado 

mais simples e ágil. Em seguida é apresentado o produto “mágico”. As 4 ações prometidas 

pelo nome do produto (4 em 1) são exemplificadas junto com a narração. No final do filme o 

filho corre e abraça a mãe que estava deitada em seu sofá sentindo o cheirinho bom da 

limpeza e curtindo o tempo livre que conquistou com a praticidade do produto e 

consequentemente mandando a neura embora. Junto com informações finais e slogan do 

produto são mostrados aromas diferentes do mesmo. 

A principal promessa do produto juntamente com a personagem da “neura da limpeza” 

é a facilidade de limpar a casa e a necessidade de usar apenas um produto, seguido do aroma 

agradável que o produto deixa no ambiente. Uma vantagem usada e sugerida pelo filme 

publicitário conforme seu anunciante é que usando os produtos de “Veja” sobra mais tempo 

livre, assim a mãe passa a ter mais tempo para brincar  com o seu filho. Passando a ser uma 

constante de uns tempos pra cá em campanhas de produtos de limpeza essa questão de “limpe 

mais rápido com nosso produto e aproveite a vida e tudo que ela tem de bom”. Por exemplo, o 

“Omo” que traz em seu discurso que se sujar faz bem: “a criançada vai para o chiqueiro e a 

mãe bota na lavadora de roupas com um sorrisão no rosto e depois assiste as crianças se 

sujando de novo, com o mesmo sorrisão”, justamente por hoje existir mais facilidades para 

afazeres domésticos. 

Neste filme, a estratégia de referenciabilidade apresenta-se disposta de uma maneira 

diferenciada. Operando um discurso relativo às questões que permeiam a mulher, em nível de 

feminismo e feminilidade, das diferenças entre homens e mulheres, de direitos femininos 

conquistados ao longo de movimentos sociais, ao mesmo tempo de uma demarcação da 

mulher enquanto gênero feminino, representado pela figura emblemática da “mãe” para a 

instituição da própria família; também, por outro lado, relativo às distinções e demarcações 

sociais que separam “a patroa” da “empregada”, aprofundando um sentido ainda mais 
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questionável, quando aborda a preocupação maior sobre os cuidados e tarefas domésticas que 

mantem a limpeza do domicílio imputados à empregada, para além da patroa, que seria a 

proprietária da casa, e, portanto, logicamente, deveria ser a pessoa mais preocupada com sua 

propriedade. Neste contexto, a grande mensagem do filme está na eficiência de um produto 

que promove mais do que a simples limpeza de um espaço, no sentido de melhorar as relações 

sociais com a família e o humor das pessoas, traduzindo um efeito de leveza e conforto na 

interação dos indivíduos em seus espaços próprios. 

 

4.2.2 Veja Desengordurante
17

. 

Filme publicitário de 30 segundos. 

 

Figura 21: Diálogo entre a dona de casa e a personagem neura 

 

 

Locução Neura: “Hei! Que cara é casa... Tem que esfregar essa gordura!” 

Locução Atriz: “Neura! Eu uso o novo Veja desengordurante. É tão fácil eliminar a 

gordura que até a minha cozinha ficou de boca aberta.” 

Locução Off  da atriz: “Sua nova fórmula com espuma ativa dissolve a gordura com 

10 vezes mais poder de limpeza. Nenhum outro é tão poderoso.” 

Locução Atriz: “Entendeu agora! Xô Neuuura!” 

Locução Off  Masculina: “Faça uma limpeza Veja como o novo Veja Multiuso.” 

 

O cenário deste filme acontece em uma cozinha, de modo que a atriz borrifa o produto 

de “Veja” duas vezes sobre o fogão e passa a esponja com o produto, o deixando 

imediatamente limpo. Verdade ou não, ali há uma exemplificação visual da qualidade e 

praticidade que o produto tem. A atriz tem uma exclamação de surpresa, acompanhada dos 

                                                 
17

  Fonte: <http://www.youtube.com/watch?v=ih_AXvDgbT4&feature=related>. Acesso em: 02 de maio de 

2012. 

http://www.youtube.com/watch?v=ih_AXvDgbT4&feature=related
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móveis e demais objetos da cozinha que ganham vida e começam a se manifestar em tom de 

deslumbramento e alegria com a eficácia do produto. 

Após a surpresa com a qualidade do produto, aparece a personagem da neura que se 

mostra sempre indignada, que fala que é necessário esfregar a gordura acumulada no fogão. 

Imediatamente, a atriz com expressão de muita satisfação a corrige, mostrando “Veja 

Desengordurante” e falando sobre a facilidade do uso do produto. Ela fala que “até a minha 

cozinha ficou de boca aberta”, em relação à facilidade em eliminar a gordura, nesse mesmo 

momento a neura da uma olhada para os lados observando a limpeza e querendo não acreditar 

que de fato está tudo limpo em tão pouco tempo. 

A atriz em locução off explica as qualidades (promessas de venda) do produto 

enquanto é ilustrado no vídeo os exemplos de como proceder na limpeza com o produto. O 

quadro volta para a atriz e a personagem neura que está de boca aberta com as explicações da 

atriz referentes às qualidades do produto. Em seguida a atriz fecha a boca da neura e a expulsa 

dizendo: Xô Neuuura! Logo a neura esvai-se pelo evaporador da cozinha. 

O comercial termina com informações adicionais e slogan na voz em off de um locutor 

masculino e o vídeo mostrando as embalagens dos produtos da linha “Veja 

Desengordurante”. Observa-se que, além da neura de limpeza, já personalizada em outros 

comerciais do mesmo fabricante, o imóvel (no caso uma parte, a cozinha) e objetos 

inanimados nela contidos também ganham personalidade, para reforçar a surpresa da atriz 

com relação às virtudes do produto. Personificando esses elementos sem vida e lhes dando 

destaque, se vê então, um ambiente vivo e cheio de testemunhas para a ação diferenciada do 

produto, ao contrário do que seria apenas a reação de uma única testemunha de tal efeito 

produzido pelo desengordurante. 

Neste filme, especialmente a estratégia de referenciabilidade apresenta-se em ênfase 

sobre a figura da mulher, num mesmo diálogo dentre a “patroa” e seu “outro lado”, ou seja – 

“a empregada”, demonstrando um lado doméstico da própria mulher, em uma abordagem 

quase psicológica, entre o “id” e o “ego”. A psique humana é trabalhada de forma cômica no 

filme, a partir de um pressuposto que a mulher é versátil e desempenha diversos papéis em 

sociedade, mas também num sentido ainda da mulher libertar-se das tarefas domésticas, quase 

como um processo de emancipação, já que, para a sociedade, é um consenso social que a 

mulher seja a responsável pelos afazeres domésticos. Um pano de fundo para a peça está no 

detalhe do pensar sobre o tempo, ou seja, no cotidiano das vivências contemporâneas, em que 

as pessoas estão sempre muito atarefadas e sem tempo pra nada, o uso de um produto que 
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facilite determinadas tarefas é apresentado como produtivo para a otimização do tempo nas 

relações sociais. 

 

4.2.3 Outras Considerações 

 

Nos filmes de Veja multiuso com a personagem “neura”, percebe-se uma estratégia de 

referenciabilidade, fazendo uso do humor para abordar questões polêmicas referentes à 

mulher no sentido de seus vários papéis como mãe, mulher, esposa, dona de casa e 

profissional. Deste modo as análises conotam funções diárias de uma mulher, que costuma 

estar sempre preocupada com todas as atividades que exerce durante sua vida. A neura em 

nível dos filmes publicitários é o subconsciente dessa mulher que hoje procura agilizar suas 

tarefas para fazer um melhor uso do seu tempo livre para aproveitar sua família, amigos e sua 

própria intimidade. O que evidentemente gera identificação no sentido de pertencimento com 

aquilo que a personagem neura atua com aquilo que as mulheres realmente vivenciam. 

Assim, a personagem atormenta a dona de casa como sendo aquele sentimento de 

culpa de ter o serviço por fazer enquanto pratica outra coisa, a neura é aquela preocupação 

constante de estar tudo sob controle, ela é um pouco de toda a dona de casa que quer ver a 

casa sempre limpa e que se cansa trabalhando, mas no caso dos comerciais o produto de Veja 

traz a promessa de que o produto facilita muito o trabalho de quem faz a limpeza da casa e 

como diz no próprio comercial, "mande a neura embora" a neura de não ter a casa limpa. 

Neste sentido, a personagem neura também pode ser relacionada ao estado de saúde, no 

sentido da psique da mulher, que entra em “neura”, ou seja, a palavra pode identificar um 

status de doença nervosa, de compulsão ou de obsessão, identificados sintomaticamente. 

A mulher por sua vez não deixa de não ser vista em relação ao seu importante papel na 

família, mas busca artificios que facilitem sua rotina, deste modo a Veja traz em seu objeto da 

marca o discurso que promete auxiliar as mulheres na execução de suas tarefas, mas no 

sentido de conciliar outras esferas e funções da vida social da própria mulher com as 

atividades domésticas, vistas pela publicidade da marca como ainda de domínio feminino. 

Para tanto, nesse discurso, encontra-se uma ideia que contrapõe feminilidade (papel na 

família) x feminismo (emancipação), ambos, conceitos sociais como parte da construção da 

representação da mulher na sociedade que costuma se dividir entre o que realmente ela 

representa para seu ambiente caseiro e doméstico e o que ela representa para si mesma e para 

os outros. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O escritor e humorista norte-americano Mark Twain falava que “muitas coisas 

pequenas foram transformadas em grandes pelo tipo certo de publicidade”. Para tanto, a 

escolha de percepções aparentemente contraditórias como credibilidade e humor não foi um 

acaso para esta pesquisa. De alguma forma, a maioria dos indivíduos é exposta às ações 

publicitárias, que em seus cotidianos já vivenciaram situações das quais poderiam se 

identificar com cenas estratégicas que perfazem os filmes publicitários. É no público e em 

suas peculiaridades que a publicidade encontra suas “sacadas” mais sensacionais e a riqueza 

de seus outdoors, anúncios impressos, spots, busdoors, dentre tantas peças que compõem o 

universo publicitário.  Deste modo, pensar a credibilidade relacionada à instância midiática, 

diz respeito a determinadas avaliações prévias dentro do mercado publicitário, que podem 

separar o verdadeiro, do confiável e do autêntico (CHARAUDEAU, 2006). 

 Assim, formas alternativas e diferenciadas de credibilizar peças na publicidade podem 

construir uma imagem de confiança. No mundo dos negócios, a comunicação empresarial 

deve ressaltar novos benefícios de seus produtos e serviços, ampliando seus conhecimentos 

para atrelar uma linguagem clara, objetiva e satisfatória a seus clientes a ponto de enfatizar o 

que os mesmos têm a ganhar ao comprar de sua marca. É neste intuito que o humor pode ser 

utilizado nas campanhas que pretendem aproximar o consumidor de suas realidades, fazendo 

da publicidade uma extensão de suas particularidades. Com roteiros inteligentes, os filmes 

publicitários são pensados a partir de fatores que agregam novas sociabilidades, por meio da 

utilização de estratégias combinadas, mas que valorizem o discernimento do próprio 

consumidor. 

 Neste viés, o discurso utilizado por Veja pode ser relacionado a concepções 

contemporâneas e um tanto polêmicas, como a figura da mulher e seus diversos papéis 

desempenhados na sociedade, o que pode viabilizar um espaço publicitário que garanta 

rentabilidade social para a marca, uma vez que instiga uma provocação no ego feminino. 

Diante dessas duas perspectivas, pode-se unir o humor relacionado ou associado a 

determinadas estratégias, que possivelmente surte um efeito de credibilidade amplamente 

construído ao longo do tempo. A Bom Bril é um excelente exemplo de boa articulação de 

estratégias operadas a partir de personagens, de modo que sempre buscou reinventar-se em 

http://pensador.uol.com.br/autor/mark_twain/
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suas discursividades, o que, como consequência, tornou o garoto propaganda de suas peças, 

Moreno
18

, uma conhecida celebridade da mídia. 

 Deste modo, as estratégias identificadas nos presentes filmes publicitários analisados 

são compreendidas e apresentadas humorísticamente na forma de referenciabilidade e 

testemunhalidade, discorrendo uma abordagem de temas diversos, dotadas dos mais variados 

discursos implícitos e explícitos, alguns com tiradas geniais, outros com trocadilhos e 

ambiguidades muito interessantes. Dentre essas estratégias, destaca-se também a seriedade de 

um personagem que esteve à frente de uma mesma marca há mais de 30 anos, assim 

envolvendo táticas de pertencimento e reconhecimento, bem como a transparência do uso da 

linguagem adotada para motivar empatia e associações positivas para a marca através de 

representações simbólicas muito bem construídas em termos de produção de sentido coerente 

e pertinente nos seus respectivos públicos. Também (VEJA) aborda aspectos sociais da 

mulher como, por exemplo, sua vida em família, as necessidades que uma mulher tem de ter 

um tempo só pra ela, ou, para curtir as coisas que gosta com quem mais gosta. O que a Bom 

Bril construiu ao longo do tempo, a Veja foi um tanto quanto mais impactante, por pensar 

estratégias eficazes e marcantes em um curto espaço de tempo na memória dos consumidores 

em especial no público feminino que cada vez mais batalha por sua independência e suas 

conquistas pessoais e profissionais, no âmbito que circunda a intimidade e o mercado de 

trabalho.  

Evidentemente as estratégias da Bom Bril com seu garoto propaganda, personagem 

emblemático da marca, procedeu de forma muito inteligente ao abarcar vários públicos alvo, 

com capacidade hábil de remontar cada discursividade, por meio do uso do “lúdico” atrelado 

às estratégias de associações de todas as classes pois todos os indivíduos de certa forma têm 

uma rotina semelhante, nas questões de possuir um lar, uma família e tudo que faz parte da 

vida diária como trabalho, lazer e sem sombra de dúvida uma “louça para lavar”, ou não, mas 

                                                 
18

 Em entrevista para o Programa de “Frente com Gabi”, Moreno resume a força de um personagem que ganhou 

a empatia dos mais diversos públicos, “foram quase 400 filmes, mais ou menos 100 caracterizações com 90% 

delas para a mídia impressa que as pessoas acabavam por confundir, achando que tinham também visto o filme 

publicitário. A vida, a longevidade de um personagem se deve a administração por parte do responsável pela 

conta do cliente que mede também a exposição do personagem” Também comentou sobre a amplitude de seu 

personagem, “o que eu achei muito legal, foi uma grande sacada do Washington, e também para mostrar a força 

do personagem, porque o personagem já tinha uma vida própria que se permitia dele brincar com isso dele se 

caracterizar e ainda ser reconhecido como personagem e esse era o grande barato porque as pessoas falavam: é o 

cara da Bom Bril brincando de ser alguém”  “Marilia Gabriela complementa dizendo que a observação de Carlos 

Moreno foi perfeita, que é o requinte, é a metalinguagem que é uma personagem fazendo outras personagens”. 

Nesse diálogo percebe-se claramente que o personagem de Bom Bril evolui e se reinventou a cada atuação, 

assim, conquistando e encantando as pessoas com seu carisma e o modo como se reportava a elas. Fonte: 

Programa de Frente com Gabi que foi ao ar dia 29 de maio de 2012 transmitido pela emissora SBT. 

<http://www.youtube.com/watch?v=-xiQAloyKG0>. Acesso em: 04 de junho de 2012. 

http://www.youtube.com/watch?v=-xiQAloyKG0%3e.%20Acesso
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que possuem um humilde “teto” e que necessitam de algum modo se auto-afirmar perante 

uma sociedade independentemente de onde vêm ou para onde pretendem ir, mas que partem 

de um cotidiano comum. 

A Bom Bril é uma marca que não só substituiu o produto, mas o objeto em si, e isso 

diz respeito, em parte, sobre a forma como a publicidade organizou o discurso da marca e os 

elementos utilizados não foram ao acaso, ou seja, referem-se se a algo pensado dentro uma 

concepção contextual e produção lógica de sentidos e significados. Faz uso e apropriação 

fortemente relacionada e fundamentada ao habitual garantindo às estratégias de 

referenciabilidade e credibilidade um efeito de sentido privilegiado dentro do processo 

midiático, que compreende a relação direta com o consumidor. Assim, determinadas 

representações compreendem do preparo estético à implicação política, através daquilo que é 

sensível e perceptivo pelo espectador (OUELLET, 1980). 

Observa-se então que, de fato, um personagem humorístico pode sustentar a imagem 

credível de uma marca, a fim de remeter a condições de um discurso verossímil, que diz 

respeito a como essa marca se posiciona e se reposiciona durante sua vida útil no mercado, no 

sentido de criar uma identidade e assim legitimar uma imagem de marca influente para um 

senso comum, dentre outros aspectos. Prova disso é o próprio fenômemo do garoto 

propaganda da Bom Bril, um dos objetos desse estudo. O humor está muito em voga na 

atualidade, o que reforça o apelo feito por esse tipo de profissional, sendo ele ou não uma 

personalidade já consagrada. O público precisa se identificar de forma muito relevante para 

absover a mensagem que o personagem quer passar e vice-versa, sendo assim, no momento 

em que se cria uma empatia entre marca, produto, personagem e consumidor consolida-se aí 

um elo que vai perdurar até que aconteça uma quebra de contrato das promessas e benefícios 

da própria marca com seu cliente. 

Para tanto, personagens humorísticos representam credibilidade para os consumidores 

à medida que eles pregam um discurso com linguagem coloquial, quando fazem referencias 

ao cotidiano e as situações que se contrapõe entre senso e gosto, de modo que trabalham de 

forma muito efetiva a identificação com seus públicos, quando criam estereótipos que 

embasam o imaginário que circunda toda a questão de brincar com o lúdico e tudo que o 

envolve criando nos telespectadores um vínculo emocional, fazendo conexão com tudo que se 

faz verdadeiro para os indivíduos de modo a cumprir as promessas e informações que são 

feitas através da referenciabilidade e testemunho dos personagens em relação à qualidade e 
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objetividade do produto que passam a ser transmitidas as massas carregando a idoneidade de 

uma marca perante seus consumidores. 

No sentido do desempenho dos diversos papéis são criados e desenvolvidos novos 

modos de se trabalhar a publicidade, a partir de novas óticas que promovam um consumo 

mais consciente e reflexivo, ao mesmo tempo apresentam aspectos mais descontraídos, que 

proporcionam uma certa “leveza” para o consumidor, para que não se sinta pressionado pela 

própria publicidade, o que, na verdade, desmistifica o mito na publicidade em sua postura 

negativa, ligada ao consumo “maligno”, ao consumismo, além de outras questões que também 

são tão importantes quanto, como por exemplo a qualidade, os apelos emocionais, 

representações valorativas e preocupações relacionadas ao produto. A fim de promover 

satisfação, por meio de uma articulação com o senso emocional, a mídia manipula sutilmente 

o discurso da informação, baseando-se no conhecimento sócio-cultural relativo às crenças 

coletivas e que podem regular as próprias representações socializadas por meio das trocas e 

condutas dos próprios consumidores (CHARAUDEAU, 2006). 

 Ao se tratar de publicidade, toda a narrativa em si é fundamental, no intuito de 

proporcionar um querer mais sutil para o consumidor, e menos intimidante, pois, brinca 

inclusive com os problemas sociais visíveis e permite ainda realizar uma conexão com um 

novo tipo de consumidor – o consumidor inteligente, nos mais diversos cenários. Nesse 

contexto, apresentar uma personagem no próprio cenário midiático significa traçar perfis de 

discursos, processo que tem como fonte o ser humano em seu cotidiano, suas vivências 

sociais e outros aspectos que não podem ser encontrados a não ser na própria sociedade 

(PAVIS, 2005). 

 Para conclusão do presente estudo, pode-se dizer que uma personagem humorística 

que utiliza como fonte para seus discursos o caráter de um senso comum, em que desenvolve 

na sua figuração humana a representação de referências simbólicas que promovem a 

credibilidade de uma marca. A acessibilidade da informação se baseia na hipótese de que um 

discurso está ligado ao grau de compreensão da mensagem transmitida de acordo com a 

simplicidade e a clareza com a qual se constrói um discurso. O ator Carlos Moreno, através de 

seus personagens e toda sua vasta representatividade, se tornou uma celebridade e a “Neura”, 

através de sua forte identificação com o universo feminino ganhou espaço e notoriedade 

mediante a uma estratégia que ajudou a marca a mudar as regras do jogo a seu favor. As duas 

marcas e seus personagens se reafirmam, legitimam-se, referenciam e criam identificação com 

seus públicos através de um humor sadio e objetivo. Evidentemente, ambas também exaltam 
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suas próprias qualidades, atributos e benefícios aglutinados à imagem dos produtos que 

anunciam e, de certa forma, garantindo para suas consumidoras que seus produtos devem 

facilitar as atividades domésticas com muito mais praticidade, tornando a rotina menos 

cansativa e mais proveitosa. 

Portanto, pensar a credibilidade de uma marca, empresa ou qualquer peça publicitária 

por meio da utilização do humor, como forma de expressão lúdica de uma mensagem, que, 

por sua vez, porta um código socialmente estabelecido, diz respeito a interesses relacionados 

aos sujeitos e a uma motivação que orienta e ao mesmo tempo é orientada por condutas 

visíveis na sociedade. Entende-se este movimento a partir de uma imersão na vida diária, que 

é moldada por regras preestabelecidas, mas suficientes para manter os atores no curso 

estabelecido. É preciso sempre ter em mente que os seres humanos não são tão irracionais e 

nem tão ingênuos, e suas experiências, em nível ideológico ou não, devem ser sempre levadas 

em consideração pela própria publicidade, que, sobretudo, deve ser pensada por meio de 

técnicas que promovam mais sensibilidades lúdicas e inovadoras.  
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7 ANEXOS 

 

7.1  ANEXO I – HISTÓRICO DA MARCA BOMBRIL
19

 

 
 

A marca BOM BRIL não somente se transformou em sinônimo de uma categoria de 

produto – afinal alguém conhece lã de aço? – como também incorporou ao longo dos anos 

toda a praticidade requerida pela vida moderna através de uma completa linha de produtos de 

limpeza e higiene, presentes em praticamente todos os lares brasileiros. Afinal, com BOM 

BRIL, fica fácil cuidar da casa, porque há produtos para tudo: realçar ambientes, reavivar 

cores das roupas, dos pisos e das paredes, enfim, tudo para garantir uma enorme sensação de 

frescor e bem-estar a toda família. 

 

A história 

 

Tudo começou no verão de 1948, quando Roberto Sampaio Ferreira recebeu como pagamento 

de uma dívida uma máquina de extração de esponjas de lã de aço, até então um produto 

importado, caro e pouco acessível. Nessa época, as panelas de ferro estavam cedendo seu 

lugar às panelas de alumínio, mais modernas, leves e rápidas de aquecer, porém, as donas de 

casa se queixavam de limpá-las com esponjas comuns. Elas desejavam usar algo que pudesse 

ser fácil de arear e de dar brilho, deixando-as sempre novas e bonitas. Como um visionário, 

em 14 de janeiro desse mesmo ano, ele iniciou a fabricação da lã de aço através da fundação 

da empresa Abrasivos Bombril, no bairro do Brooklin em São Paulo. O lançamento foi uma 

revolução para as donas de casa porque, além de polir panelas, o produto limpava vidros, 

louças, azulejos e ferragens, ficando conhecido como “1001 utilidades”. Por isso, somente 

naquele ano, foram vendidas 48 mil unidades. 

 

- 

Como inicialmente o produto era vendido solto, não havia diferenciação a não ser a qualidade 

de BOM BRIL. Foi então que o produto começou a usar um pequeno selo vermelho devido ao 

sucesso e à concorrência que não demorou surgiu no mercado. Logo depois as lãs de aço 

foram acondicionadas em uma caixa feita de papelão na cor vermelha, ilustrada com uma 

                                                 
19

 Fonte: <http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2009/08/veja-multi-uso.html>. Acesso em: 30 de maio de 

2012. 

 

http://2.bp.blogspot.com/_aEgTedPqUK4/TTZHEuujfjI/AAAAAAAAjb4/IvLzK7o1BZ0/s1600/bombril%2Blogo.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_aEgTedPqUK4/TTZHP0ecC2I/AAAAAAAAjcA/aUy1v6Owv28/s1600/bombril%2B1.jpg
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http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2009/08/veja-multi-uso.html%3e.%20Acesso
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dona de casa limpando panelas, dando o “Bom Brilho” de onde se originou o nome do 

produto. O nome simples para batizar a nova marca foi criado a partir da mistura das palavras 

bom brilho, expressão que visava enaltecer as qualidades da própria lã de aço. Entre 1961 e 

1973, a BOM BRIL cresceu e iniciou a incorporação de outras empresas, como a Companhia 

de Produtos Químicos - Fábrica Belém, detentora das marcas Sapólio e Radium (saponáceos 

em pedra), passando a desenvolver e aprimorar a linha Sapólio Radium, incluindo uma versão 

cremosa; a Indústria de Lã de Aço Mimosa Ltda., do Rio de Janeiro, em 1972; e a Q’Lustro, 

empresa que detinha aproximadamente 25% do mercado nacional de lã de aço; Em 1976, a 

empresa mudou sua linha de produção do bairro do Brooklin, em São Paulo, para a moderna 

fábrica em São Bernardo do Campo, cidade próxima à capital. Essa unidade existe até hoje e é 

considerada a grande casa da BOM BRIL, com muita gente boa trabalhando para inovar e 

colocar os melhores produtos no mercado. 

 

- 

A marca começou a ganhar enorme visibilidade em 1978 com a criação do Garoto Bom Bril, 

representado pelo ator Carlos Moreno. Rapidamente o personagem se associou ao produto e 

as vendas estouraram. Nesta mesma época, a empresa iniciou a expansão de sua linha de 

produtos sob a marca BOM BRIL, com o lançamento de um Desengordurante. Nos anos 

seguintes outros novos produtos, em diferentes segmentos foram introduzidos no mercado, 

como detergente líquido, desinfetante, amaciante, além de esponjas de lã de aço com sabão, 

palhas de aço, sabão em barra, limpadores, panos de limpeza, inseticidas e desodorizadores de 

ambiente. Neste momento a marca BOM BRIL, além de sinônimo de lã de aço, se 

transformou em uma completa linha de produtos para limpeza, ajudando a dona-de-casa em 

todas as tarefas domésticas. 

 
- 

- 

Em 1998, a popularidade da marca pode ser comprovada quando a BOM BRIL foi apontada 

pela Pesquisa Top of Mind realizada todo ano pelo Datafolha, como a marca brasileira mais 

lembrada quando se perguntava “Qual é a primeira marca que vem à cabeça?”. A 

popularidade da marca atingiu índices elevados em abril de 2003, quando a versão tradicional 

do produto alcançou a marca de 77 milhões de saquinhos vendidos e, no mês seguinte, bateu o 

recorde com 79 milhões de saquinhos. Em 2007 foi iniciado um trabalho de revitalização de 

marcas e lançamentos de novos produtos. O resultado: a empresa encerrou o ano com 73 

novos itens e outros 72 passaram por alguma reformulação de marca, embalagens, etc. No fim 
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de 2008, a empresa realizou uma aquisição histórica com a compra da Milana, fabricante do 

tradicional Lysoform. O lançamento recente da nova linha Ecobril é o resultado de sólidos 

investimentos da BOM BRIL em pesquisas e novas tecnologias para o desenvolvimento de 

produtos ecológicos, naturais, concentrados, de fontes renováveis com ativos biodegradáveis. 

São 24 produtos como limpadores, detergentes, amaciantes, lava-roupas, sapólios e pastilhas 

para ralo que, além da já conhecida qualidade BOM BRIL, respeitam a biodiversidade. 
- 

- 

Em 2011, a BOM BRIL quer se firmar definitivamente como a empresa-referência em 

limpeza doméstica no Brasil, e ir além: vai investir em segmentos tão diversos como o de pet 

care, cera para automóveis e, em seu passo mais arrojado, no setor de higiene pessoal, 

passando a fabricar xampus, condicionadores e hidratantes, entre outros artigos. 
- 

- 

A linha do tempo 

 

1964 

● Lançamento da embalagem plástica com seis unidades. 

1978 
● Lançamento do desengordurante Limpa Limo. 

● Lançamento dos desinfetantes Pinho e Kalipto. 

● Lançamento do detergente líquido Limpol. 

1983 
● Lançamento do amaciante de roupa Mon Bijou. 

● Lançamento da esponja de lã de aço BOM BRIL numa versão com sabão. 

1993 
● Lançamento do sabão em pó Quanto. 

1994 
● Lançamento do sabão Limpol. 

1996 
● Lançamento do amaciante Mon Bijou de 2 litros, e se consolida como marca pioneira 

nessa novidade “tamanho família”. 

1998 
● Lançamento dos limpadores BOM BRIL Multi Uso e BOM BRIL Multi Limpeza, do 

BOM BRIL esponja sintética e do detergente Limpol Gel. 

● Criação dos rótulos do Amaciante Mon Bijou com lindos bebês. 
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1999 
● A empresa ingressou no mercado de água sanitária e alvejante. 

● Lançamento do detergente Limpol Gel Antibactéria com Triclosan. 

● Lançamento da Palha de Aço BOM BRIL Mágica. 

● Lançamento dos limpadores perfumados Bom Bril. 

2000 
● Lançamento da esponja sintética Multi Uso II. 

● Mon Bijou traz um conceito inovador: Amaciante com Facilitador de Passar Roupas. 

2002 
● Lançamento do inseticida Atak nas versões Multi-inseticida; Mata Moscas e Mosquitos e 

Mata Baratas. 

● Lançamento dos panos de pimpeza BOM BRIL, nas versões pequenas superfícies, 

grandes superfícies e multiuso. 

● Lançamento do facilitador de passar Mon Bijou Spray Pureza. 

● Lançamento da esponja sintética Bom Bril Banheiro. 

2003 
● Lançamento da esponja de lã de aço BOM BRIL Fácil, com embalagem moderna e 

tamanho reduzido em relação a versão original, facilitando ainda mais a limpeza. 

2007 

● Lançamento das marcas Fort (inseticidas e repelentes), Limpex (panos de limpeza) e Prá-

Lixo (sacos de lixo). 

2010 
● Lançamento da linha Q’Brilho, composta por ceras para pisos, móveis e calçados. 

● Lançamento da linha de alvejantes sem cloro Vantage. 

2011 
● Lançamento de Pinho Bril Accept, uma linha exclusiva de produtos para a limpeza do 

banheiro (limpadores sanitários, desodorizadores de vasos sanitários e tira limo) com a 

qualidade e desempenho da marca especialista no mercado de desinfetantes. 
- 

- - 

Um caso de sucesso 

 

A BOMBRIL é responsável pelo mais famoso garoto-propaganda da publicidade brasileira. É 

difícil encontrar alguém que não conheça o Garoto Bom Bril. Mas a história da publicidade 

da BOM BRIL começa nos anos 50, quando a empresa, aproveitando o sucesso do rádio, 

criou o programa “Gente que brilha” na Rádio Nacional, apenas a primeira de muitas ações 

consagradas da marca no meio. Ainda nesta década, logo após a chegada da televisão ao país, 

a empresa lançou o “Cirquinho Bombril”, apresentado pelo palhaço Carequinha. Também 

inovou ao marcar presença no céu com aviõezinhos que soltavam fumaça e escreviam a 

palavra BOMBRIL. Porém, foi em 1978 que a empresa inaugurou uma nova fase na 

comunicação da marca, e um marco na publicidade brasileira. Foi neste ano que os 

publicitários Francesc Petit e Washington Olivetto, então na DPZ, introduziram uma figura 

que representasse as mudanças comportamentais da época. Nesta época, a sociedade viu uma 

mudança de valores sendo registrada pela publicidade. O fato é que as mulheres, em especial, 
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começavam a valorizar mais homens com um quê de desprotegidos, tímidos ou carentes em 

detrimento do estereótipo machão e atlético, “símbolo” de força e segurança. 

 
- 

- 
 

Para personificar essa mudança, a dupla de publicitários realizou testes com vários atores, até 

chegarem em Carlos Moreno, que parecia ser o melhor capacitado para incorporar o perfil 

exigido. Logo após a primeira aparição, o público consagrou o Garoto Bom Bril, e aquele que 

seria apenas um personagem para anunciar um produto, tornou-se o porta-voz de uma 

empresa junto a seu público. Logo após o lançamento da campanha as vendas da Lã de Aço 

BOM BRIL chegaram à marca de 420 milhões de unidades. Os anos passavam e o sucesso 

continuava. Em 1986, Olivetto abriu sua própria agência, a W/GGK, atual W/Brasil, e a BOM 

BRIL acompanhou essa mudança. É uma das únicas contas que estão na agência desde sua 

fundação até hoje. O reconhecimento mundial não demorou e em 1994 a campanha foi para o 

Guinness Book - Livro dos Recordes - como a série de publicidade mais longa do mundo. Se 

na mídia eletrônica a fórmula já era um sucesso, em 1997 ela se consagrou também na mídia 

impressa. As contracapas de revistas contendo anúncios da marca viraram inclusive objeto de 

coleção de muitas pessoas por todo o país. O Garoto Bom Bril registrou diversas mudanças 

sociais e acontecimentos ao longo dos 32 anos em que está no ar, sempre se renovando e 

inovando. O caso Monica Lewinski, o sucesso de Tiazinha, a agitação do Padre Marcelo 

Rossi, entre outros, são exemplos de alguns momentos registrados pela publicidade da BOM 

BRIL, depois de mais de 260 comerciais de televisão e 100 anúncios de revistas. 

 

 
-  
 

Mas para surpresa geral, em 2004 Carlos Moreno se despediu da BOM BRIL em um 

comercial no qual dizia: “Toda vez que você usar um produto BOM BRIL você vai lembrar 

um pouquinho de mim”. A separação foi curta. Em 2005, ele retornou ao seu posto de Garoto 

Bom Bril. No ano seguinte, o personagem faz um retorno triunfal e prova mais uma vez que é 

o garoto-propaganda mais querido do Brasil. Em 2007, a principal “estrela” do mercado de lã 

de aço brasileiro voltou às telas de TV para brilhar ao lado de ícones nacionalmente 
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conhecidos. Por meio de uma campanha publicitária inusitada, os telespectadores de todo o 

Brasil, voltaram a assistir às marcantes atuações de Carlos Moreno, ao interpretar Charlie 

Chaplin, Nelson Ned e o atleta do século, Pelé, para divulgar o conceito da campanha “Tudo 

passa. Só Bombril fica. Ninguém passa sem Bombril”. Em 2010, a marca novamente recorreu 

a atualidade dos fatos jornalísticos para trazer o ator Carlos Moreno interpretando cada um 

dos principais presidenciáveis das Eleições. Vestido e caracterizado de Dilma Rousseff, Plínio 

Sampaio Arruda, José Serra e Marina Silva, o Garoto Bom Bril seguiu a linha do humor. A 

assinatura da campanha concluía: “Sujeira, não. Bom Bril é a solução. Para um Brasil 

limpinho, vote Bom Bril”. Os mais de 30 anos da campanha com o Garoto Bom Bril foram 

comemorados em grande estilo. Para marcar o aniversário do personagem mais querido da 

publicidade brasileira, foi lançado o livro “Eterno – 1001 anúncios da Bom Bril”. Qual será o 

próximo? Esta é uma pergunta que fica no ar e na cabeça dos brasileiros. 

 

- 
 

Para curtir a saga do Garoto Bom Bril em mais de três décadas de história basta clicar no 

ícone abaixo e assistir a seis minutos de comerciais fantásticos. 

 
- 

O Cine Bom Bril 
 

Em outubro de 2005, o Conjunto Nacional e a cidade de São Paulo ganhavam um presente: o 

Cine Bom Bril, um espaço diferenciado, em que o nome e o espírito BOM BRIL iam muito 

além de sua utilização para identificação de um conjunto de salas de cinema. O contato do 

consumidor com a marca BOM BRIL transcendeu a esfera dos produtos e passou à outro 

plano, o da atividade cultural integradora. Em meados de 2010 a BOM BRIL encerrou seu 

contrato de patrocínio e as salas de cinema ganharam outro nome. 
 
- 

- 
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A evolução visual 

 

Ao longo dos anos o tradicional logotipo da marca BOM BRIL sofreu pequenas alterações. 
-  

- 
 

As embalagens do produto sofreram grandes mudanças desde seu lançamento no mercado. 

Inicialmente o produto era comercializado solto e tinha apenas o selo oval vermelho como 

identificação. Depois surgiram as caixas e por último a tradicional embalagem de saquinho na 

cor amarela. 
 
- 

- 
 
 

Os slogans 

 

1001 utilidades. 

O nosso negócio é brilhar. (2007) 

Tudo passa. BOM BRIL fica. Ninguém passa sem BOM BRIL. 

Bombril tem 1001 utilidades. 
-  

- 
 

Dados corporativos 
● Origem: Brasil 

● Fundação: 14 de janeiro de 1948 

● Fundador: Roberto Sampaio Ferreira 

● Sede mundial: São Bernardo do Campo, São Paulo 

● Proprietário da marca: Bom Bril S.A. 

● Capital aberto: Sim (1984) 

● Presidente do Conselho: Ronaldo Ferreira 

● Diretor Presidente: Marco Aurélio Guerreiro de Souza 

● Faturamento: RS$ 834.2 milhões (2009) 
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● Lucro: RS$ 391.6 milhões (2009) 

● Valor de mercado: RS$ 516.3 milhões (janeiro/2011)  

● Linha de produtos: 450 itens 

● Presença global: Não (presente somente no Brasil) 

● Funcionários: 2.500 

● Segmento: Limpeza e higiene 

● Principais produtos: Lã de aço, limpadores, detergentes, amaciantes 

● Ícones: O garoto BOM BRIL representado por Carlos Moreno 

● Slogan: 1001 utilidades. 

● Website: www.bombril.com.br 
- 

A marca no Brasil 
 

Com três complexos industriais, localizados em São Bernardo do Campo (SP), Abreu e Lima 

(PE) e Sete Lagoas (MG), onde são produzidas, anualmente, mais de 250 mil toneladas de 

produto, a BOM BRIL, maior empresa de soluções de limpeza do país, conta hoje com mais 

de 2.500 funcionários e uma linha composta por 450 itens (incluindo lã e a palha de aço, 

esponjas sintéticas, detergentes, sabão em barra, saponáceos, desinfetantes, limpadores, 

amaciantes, lava-roupas líquidos, facilitadores de passar roupa, sachês perfumados e 

desodorizadores de ambiente) de 21 marcas diferentes em 25 segmentos de mercado. Uma 

vez completada a atividade industrial, as marcas da BOM BRIL seguem para inúmeros 

pontos-de-venda em todo o país, o que faz com que a empresa esteja presente em mais de 

90% dos lares brasileiros. Somente em 2009 foram vendidas 350 mil toneladas da famosa 

palha de aço, principal produto da empresa com 75% de participação de mercado. 
 
- 

Você sabia? 

 

● A lã de aço BOM BRIL, principal produto da empresa, responde por 38% de seu 

faturamento. Depois Limpol representa 20%; Mon Bijou, com 11%; Pinho Bril, que 

representa 6%, e Sapólio Radium, com 4%. 

 
- 

As fontes: as informações foram retiradas e compiladas do site oficial da empresa (em várias 

línguas), revistas (Veja, Exame, Isto é Dinheiro e Época Negócios), sites especializados em 

Marketing e Branding (Mundo do Marketing), Wikipedia (informações devidamente 

checadas) e sites financeiros (Valor Econômico). 
 
Última atualização em 18/1/2011  
 

 

 

http://www.bombril.com.br/
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7.2  ANEXO II – HISTÓRICO DA MARCA VEJA
20

 

 

 
 

Tudo começou em 1969, quando a empresa Atlantis Brasil Ltda. (na época uma 

subsidiária da Reckitt & Colman) lançou no mercado brasileiro o limpador instantâneo VEJA. 

Buscando auxiliar às consumidoras, que desejavam seu espaço na sociedade, mas ao mesmo 

tempo queriam mais qualidade de vida e buscavam realizações pessoais, surgiu a ideia de 

criar um produto que unia praticidade e eficiência para reduzir o tempo gasto com a limpeza 

da casa. Não demorou muito para o novo produto se tornar o melhor aliado das donas de casa 

no combate a sujeira. A essência dessa campanha é focada na personagem “Neura”, que nada 

mais é do que a consciência feminina obstinada por limpeza e certo senso comum de gênero 

estereotipado para este pressuposto.  

Seus produtos estão presentes em mais de 20 milhões de lares brasileiros, sendo um sucesso 

absoluto entre as donas de casa. E foi através de um relacionamento próximo e sincero entre a 

marca e as consumidoras, que transformou VEJA em sinônimo de eficiência e de resultados 

rápidos na limpeza, ou seja, no verdadeiro braço direito da dona de casa no combate a sujeira. 

E o sucesso é comprovado através de três gerações de avós, mães e netas que confiam em 

VEJA a ponto de indicar para suas filhas. 

 

 

A história 

 

Tudo começou em 1969, quando a empresa Atlantis Brasil Ltda. (na época uma subsidiária da 

Reckitt & Colman) lançou no mercado brasileiro o limpador instantâneo VEJA. Buscando 

auxiliar às consumidoras, que desejavam seu espaço na sociedade, mas ao mesmo tempo 

queriam mais qualidade de vida e buscavam realizações pessoais, surgiu a idéia de criar um 

produto que unia praticidade e eficiência para reduzir o tempo gasto com a limpeza da casa. 

Não demorou muito para o novo produto se tornar o melhor aliado das donas de casa no 

combate a sujeira. 

 

 

                                                 
20

 Fonte: <http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2009/08/veja-multi-uso.html>. Acesso em: 30 de maio de 

2012. 
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Em 1982, o produto foi reposicionado no mercado, tornando-se VEJA Multi-uso. O produto, 

com fórmula completamente nova, resultado de várias análises e pesquisas de laboratório, 

contendo ingredientes ativos que dissolviam a sujeira, removendo-a facilmente e deixando um 

agradável “cheirinho” de limpeza, tinha como principal característica a grande versatilidade, 

sendo indicado para a remoção de gordura, fuligem e poeira, além de marcas de dedos, 

sapatos e riscos de lápis. Rapidamente VEJA se mostrou o mais prático e eficiente limpador 

multiuso disponível no mercado, ideal para a limpeza da casa no dia a dia. Ainda nesta década 

o produto ganhou sua primeira fragrância, Versão Campestre, e uma nova linha chamada Veja 

Limpeza Pesada, com fórmula concentrada. Na década seguinte mais novidades: VEJA 

incorporou a marca de limpadores de vidro Vidrex (que seria renomeada VEJA VIDREX, 

ideal para limpeza de vidros e vidraças em geral, possuindo um excelente desempenho para 

remoção de poeira e manchas); lançou a versão desengordurante e a linha perfumes da 

natureza. 

 

 
Ao longo dos anos seguintes, a marca ingressou em diversos segmentos (diluíveis, banheiro e 

4 em 1) com o lançamento de novos produtos. Em 2003, fortaleceu seu portfólio de produtos 

com a aquisição da marca X-14 (VEJA X-14 Banheiro, com fórmula sem cloro que aliava a 

eficiência de X-14 com a qualidade de VEJA, sendo eficaz na remoção das sujeiras freqüentes 

no banheiro, como por exemplo, a gordura do corpo e resíduos de sabonete, e bactérias; e 

VEJA X-14 Tira-limo, com fórmula desenvolvida para o uso no banheiro, que removia com 

eficiência limo e até as sujeiras mais difíceis) e surpreendeu com o lançamento de VEJA Uso 

Direto. 

 

 
Em 2009, a marca, com o objetivo de comunicar seu aniversário e destacar suas três linhas 

principais de produtos (VEJA Desengordurante, VEJA Vidrex e VEJA Limpeza Pesada), 

lançou a campanha “VEJA 40 anos”. Nos comerciais, a marca mostrava os benefícios de cada 

linha, enfatizando o desempenho de VEJA Desengordurante em remover gorduras sem 

esforço; de VEJA Vidrex, que dá brilho sem manchas, e de VEJA Limpeza Pesada, que 

oferece máxima eficiência na faxina. As três vinhetas receberam a mesma assinatura no final 
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do filme: “Veja, há 40 anos trazendo novidades para tirar a Neura da sua vida”. Além disso, 

nos pontos de venda os consumidores foram impactados por produtos da linha VEJA 

Multiuso em embalagens comemorativas com logotipo especial de aniversário e uma edição 

limitada dourada com 100 ml grátis, um presente para a consumidora neste aniversário do 

produto. Atualmente, a marca VEJA realiza forte investimento no desenvolvimento de 

produtos inovadores, por meio de novas fórmulas e novas fragrâncias, que trazem ainda mais 

praticidade e qualidade de vida para as pessoas, com especificações para a limpeza diária em 

banheiro, cozinha, lavanderia, quarto e closet, sala, lavabo, escritório, entre outros lugares. 

Líder do segmento de limpadores, a marca é responsável por movimentar o setor, trazendo 

sempre inovações, tanto em produtos como em estratégias de negócios. 

 

 

 

 
 

A linha do tempo 

 

1986 

● Lançamento de VEJA MULTI-USO VERSÃO CAMPESTRE, segunda fragrância da 

linha. 

● Lançamento da linha VEJA LIMPEZA PESADA, diluível e perfeita para a faxina mais 

pesada. Sua exclusiva fórmula concentrada ajudava a remover as sujeiras mais difíceis com o 

mínimo esforço. Atualmente a linha está disponível em 5 versões: tradicional perfume 

Original de VEJA, Floral Campestre, Maçã Verde, Desengordurante e 2 em 1 com cloro 

ativo. 

1990 

● Lançamento de VEJA VIDREX, uma linha indicada para limpeza de vidros, vitrines, 

espelhos e acrílicos, que removia as manchas deixando as superfícies limpas e brilhantes. 

1997 

● Lançamento de VEJA COZINHA DESENGORDURANTE, ideal para limpeza profunda 

na cozinha de pias, eletrodomésticos e fogões. 

● Lançamento de VEJA MULTI-USO LIMÃO. 

● Lançamento de VEJA CLORO ATIVO. 

1999 
● Lançamento da linha VEJA PERFUMES DA NATUREZA, com fórmula que combinava 

a ação de limpeza de VEJA com uma seleção de modernos e sofisticados perfumes. 

Atualmente a linha está disponível nas fragrâncias Lavanda, Floral, Perfume Suave, Lima e 

Capim Limão, Lírio Rosa e Pêssego, Frescor Campestre e Frutas Vermelhas. 

● Lançamento de VEJA MULTI-USO BIO ÁLCOOL, combinando a ação do bioálcool e 

detergentes com a comprovada ação do limpador. Sua exclusiva fórmula tem melhor 

desempenho sobre acrílicos, laminados, fórmicas, espelhos, janelas, utensílios e inox, 

deixando-os limpos e brilhantes e sem resíduos. 

● Lançamento de VEJA PERFUMES E SENSAÇÕES. 

● Lançamento de VEJA BANHEIRO. 
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2001 

● Lançamento de VEJA ÁLCOOL GEL, ingressando em um novo segmento de mercado. O 

novo produto dava brilho sem embaçar, combinando a eficiência de VEJA e as propriedades 

do álcool com a praticidade e a economia do gel. 

2002 

● Lançamento de VEJA MULTI-USO VERSÃO FLORAL. 

2003 

● Lançamento de VEJA LIMPEZA PESADO USO DIRETO, que removia a sujeira dos 

pisos sem complicação, já que não precisava ser diluído e tinha secagem rápida. 

● Lançamento de VEJA MULTI-USO VERSÃO LARANJA. 

● Lançamento de VEJA X-14 BANHEIRO e VEJA X-14 TIRA-LIMO. 

2005 

● Lançamento de VEJA MULTI-USO e VEJA LIMPEZA PESADA com fragrância de Maçã 

Verde. 

2007 

● Lançamento de VEJA MULTIAÇÃO 4 em 1, com fórmula que eliminava a gordura da 

cozinha, removia a sujeira do banheiro, tinha ação desinfetante e perfume refrescante, de 

Citrus ou Maçã Verde. Ambas as fragrâncias estão disponíveis nos formatos diluível, squeeze, 

pulverizador e refil. 

● Lançamento da embalagem de 750 ml. 

2009 

● Lançamento da linha VEJA 2 em 1 COM CLORO ATIVO. A fórmula do novo produto 

juntava a força do cloro ao desempenho na remoção de sujeiras mais difíceis. 

2011 
● Lançamento do VEJA PANOS UMEDECIDOS, produto que traz o conceito de limpeza 

rápida. Foram desenvolvidas duas fragrâncias: Citrus e Frescor Campestre. O novo produto 

traz também o conceito “3em1”, pois limpa, perfuma e desinfeta. 

 

 
 

Os slogans 

 

Veja, há 40 anos trazendo novidades para tirar a Neura da sua vida. (2009) 

Veja mais sua vida. (2004) 

Acaba com a sujeira sem acabar com você. (1988) 

Veja, o amigo nº 1 da dona de casa. 
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Dados corporativos 
● Origem: Brasil 

● Lançamento: 1969 

● Criador: Atlantis Brasil Ltda. 

● Sede mundial: São Paulo, São Paulo 

● Proprietário da marca: Reckitt Benckiser Group plc. 

● Capital aberto: Não 

● Presidente: Frederic Morlie (Brasil) 

● Faturamento: Não divulgado 

● Lucro: Não divulgado 

● Presença global: Não (presente somente no Brasil) 

● Segmento: Higiene e limpeza 

● Principais produtos: Limpadores multi-uso 

● Slogan: Veja + sua vida. 

● Website: www.vejamaissuavida.com.br 

 

A marca no Brasil 

 

Reconhecida por seu alto desempenho na limpeza, VEJA é hoje a principal marca do mercado 

de limpadores com participação superior a 35%, sendo líder absoluta. Atualmente VEJA 

oferece a linha de produtos mais completa do mercado brasileiro com mais de 54 itens, 

encontrados em mais de 350 mil pontos de vendas distribuídos por todo o país. De acordo 

com a empresa, o VEJA Multi-uso Original de 500 ml – que conquistou as donas de casa 

removendo gordura, fuligem e marcas de sapatos – é o número um nas vendas da categoria. 

Com formato econômico, o produto representa hoje 19% em valor absoluto da marca. 

 

Você sabia? 

 

● Apenas em 2010, o VEJA Multi-uso vendeu mais de 100 milhões de unidades, ou seja, a 

cada segundo, mais de três produtos foram vendidos no Brasil. 

 

 

As fontes: as informações foram retiradas e compiladas do site oficial da empresa (em várias 

línguas), revistas (Isto é Dinheiro, Exame e Época Negócios), jornais (Valor Econômico), 

sites especializados em Marketing e Branding (Mundo do Marketing) e Wikipedia 

(informações devidamente checadas). 

 

 

Última atualização em 22/9/2011 

http://www.vejamaissuavida.com.br/

