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RESUMO 
 

 
A história da humanidade é marcada e influenciada pelos mitos.  As culturas ao redor do mundo 
mostram evidências de serem profundamente enraizadas na mitologia. O foco deste estudo é 
mostrar como a publicidade se utiliza dos mitos para estabelecer a identidade de marca, e como 
uma maneira de aproximá-la do público-alvo. Para isso, tem por objeto de estudo a campanha 
publicitária “A vida não pode esperar”, do shampoo Seda, que se utiliza de um mito 
cinematográfico do século XX: Marilyn Monroe. 
 

Palavras-chave: Mito. Arquétipos. Publicidade. Cinema. Marilyn Monroe. 
 

 

ABSTRACT 
 

 

Human history is marked and influenced by myths. Each and every culture around the world 
show evidence of being deeply rooted in mythology. The focus of this study is to show how 
advertising uses myth to establish brand identity as well as a mean of approaching the target. As 
object of this study, Sunsilk’s advertising campaign “Life Can’t Wait” provides plenty of material 
to explore, in a sense that it utilises a cinematographic myth of the 20th century: Marilyn Monroe. 
  
Keywords: Myth. Archetypes. Advertising. Cinema. Marilyn Monroe. 
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 1.   INTRODUÇÃO 

 

 A história da humanidade é marcada e influenciada por heróis e mitos que habitam o 

imaginário dos povos.  Sendo paradigmas da perfeição, eles têm o poder de direcionar ações e 

atitudes dos seres humanos que pretendem de alguma forma tornar-se semelhantes a esses 

agentes.  Tal influência se verifica praticamente em todos os campos: científico, bélico, político, 

religioso, entre outros.  

 Há muitos séculos a mitologia e seus personagens arquetípicos fascinam e instigam os 

seres humanos a buscarem neles maneiras de construírem e aprimorarem suas histórias de vida. O 

presente trabalho tem por escopo o estudo da influência e utilização de figuras mitológicas como 

suporte da publicidade, para estabelecer a identidade de marca, facilitando a aproximação  com o 

público-alvo, promovendo maior envolvimento e intimidade em relação ao produto.  

A Grécia é considerada o berço da civilização ocidental. Nossa herança cultural deve-se 

quase que exclusivamente a ela, pois praticamente todas as artes e ciências aplicadas que 

conhecemos têm origem grega - da astronomia à filosofia, entre muitas outras. Pode-se dizer 

também que dentre todas as mitologias existentes, nenhuma delineou de maneira tão evidente a 

história da civilização ocidental como a mitologia grega. 

Em meio a tantos deuses e deusas desta mitologia, a história de Afrodite tornou-se uma 

das mais conhecidas e arraigou-se no imaginário coletivo. Nascida no mar, Afrodite foi levada 

pelas ondas até Citera e, logo depois, para Chipre, o que lhe conferiu uma origem dupla. De 

acordo com Platão apud Brandão (1987, p. 216), é dessa origem que surge a dicotomia: Afrodite 

Pandêmia, “a popular e vulgar inspiradora dos amores comuns, carnais”; e Afrodite Urânia, “a 

deusa inspiradora do amor etéreo, superior, imaterial, através do qual se atinge o amor supremo”. 

Randazzo (1993) trata desta dualidade dos mitos1 femininos clássicos e de como eles 

desempenham um papel importante na contemporaneidade, onde a mulher pode ser tanto a mãe 

(assexualizada), quanto a vamp (sexualizada). Esta dicotomia arquetípica da mitologia nem 

sempre é evidente na atualidade, mas o cinema hollywoodiano dela se apropria para suas próprias 

deusas: da pureza, como Doris Day, ou do pecado, como Marilyn Monroe. 

                                                           
1 Fato, passagem dos tempos fabulosos, tradição que sob forma de alegoria, deixa entrever um fato natural ou 
filosófico. (BUENO, 1996, p. 435) 
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Cada ser humano experiencia a mitologia de uma forma totalmente única e própria. 

Randazzo (1993, p.55) explica que a experiência mitológica é “uma experiência espiritual, que 

surge da alma humana, ou da psique inconsciente.” O autor ainda acrescenta que “as mitologias 

nos ajudam em nosso equilíbrio espiritual, moldam nossa vida, e nutrem nossa alma. A 

mitologização2 que vai além da maquiagem da realidade, que nos dá uma visão da alma, é a do 

artista – e, às vezes, do profissional de publicidade.” 

A publicidade se aproveita do poder da mitologia e dos arquétipos para criar e transformar 

as marcas, humanizando-as, criando identidades e personalidades de marca específicas.  É através 

da mitologia de marca que a publicidade cria o vínculo necessário para unir consumidor e marca. 

 

A publicidade funciona como uma forma romanceada de comunicação, uma ficção 
narrativa que usa personagens, lugares e situações fictícios, e assim por diante, a fim de 
envolver e interessar o consumidor, comunicar os atributos e benefícios da marca 
(físicos e emocionais), e posicionar perceptualmente a marca na mente do consumidor. 
(RANDAZZO, 1993, p. 29) 

 

A publicidade adquire especial importância na estabilidade da sociedade contemporânea, 

desencantada pela ciência e pela tecnologia. Sendo uma forma romanceada de comunicação, ela 

resgata toda a magia e simbolismo que somente a mitologia pode proporcionar às pessoas. Ora, 

os mitos da antiga Grécia “não são apenas historinhas interessantes; eles representam padrões 

arquetípicos
3
 de experiência humana que existem desde o começo dos tempos e atravessam todas 

as culturas”. (RANDAZZO, 1993, p.63) 

 A mitologia proporciona um contato com o inconsciente, sendo fonte de inspiração e de 

energia criadora – ela tem caráter humanizador, acima de tudo. É pela publicidade que o 

indivíduo moderno tem contato com a experiência mitológica. A publicidade é, então  

 

[...] um tipo de comunicação em forma de história, uma ficção narrativa que, além de 
transmitir informações acerca do produto, procura refletir valores, o estilo de vida e a 
sensibilidade do consumidor-alvo e/ou da cultura. Assim sendo, a publicidade trata 
amiúde de assuntos da alma. (RANDAZZO, 1993, p. 59) 

  

                                                           
2 “...inclui todas as formas de ficção narrativa simbólica mostrando padrões recorrentes universais e coletivos de 
reposta psíquica às experiências da vida; qualquer representação humana vista sob a perspectiva da alma”. (HEISIG 
apud RANDAZZO, 1993, p.58) 
3Arquétipo: s. m. 1. Filos. Na filosofia platônica, modelo dos seres criados. 2. Modelo, padrão. (BUENO, 1996, p. 
435)  
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É através desta reflexão de valores, de sonhos e de projetos de vida que a publicidade cria 

este sentimento de pertencimento. Em outras palavras, é através da mitologia e do mito que a 

marca consegue envolver o consumidor, inspirá-lo e motivá-lo a sonhar. Ele consegue visualizar-

se na marca. Desta forma, o presente trabalho pretende estudar esta relação entre marca, mito e 

consumidor. 

A campanha do shampoo Seda, intitulada “A vida não pode esperar”, faz uso de um mito 

do cinema que há mais de meio século inspira e fascina o mundo todo – Marilyn Monroe. Este 

estudo procura entender como e por que este mito é utilizado pela publicidade para 

reposicionar/reinventar4 a marca Seda e também explorar as características do mito que agregam 

força à marca. 

Diante deste tema, o estudo tem o seguinte problema de pesquisa: Em nível macro-

analítico, questiona-se: Como o mito é usado nas campanhas publicitárias como reforço de 

marca? Nesse sentido, o trabalho aponta para traduzir esta problemática em nível micro-analítico. 

Ou seja, como a campanha de Seda faz uso do mito Marilyn Monroe para reforçar sua imagem de 

marca? 

O estudo tem como objetivo geral compreender os processos de anunciabilidade da 

publicidade de Seda, que usa o mito Marilyn Monroe como reforço de imagem de marca. Já 

como objetivos específicos, procura verificar as estratégias de mitologização da marca através do 

uso de mitos; descrever os traços da campanha de Seda que conotam a identificação com o mito, 

além de analisar a campanha e estabelecer conexões entre mito e público-alvo. 

A investigação do papel da mitologia e dos mitos na criação e manutenção das marcas é 

um tema relevante, dada a sua importância e a freqüência com que a publicidade se utiliza deles 

na comunicação de marca. Ainda hoje, mitos criados pelo cinema hollywoodiano como Marilyn 

Monroe e James Dean, por exemplo, são apropriados pela publicidade para vender estilo de vida, 

produtos e sonhos. Enfim, tudo o que a sociedade de consumo necessita.  

O processo de mitologização da marca contemporânea é importante para a estabilidade 

desta sociedade cada vez mais desterritorializada devido ao avanço tecnológico, pois cria 

vínculos com o consumidor, aguçando-lhe o sentimento de pertencimento. É assim com Pelé no 

                                                           
4 Segundo Paula Lopes, gerente de marketing de Seda em artigo publicado no website Meio & Mensagem Online. 
Fonte: http://www.meioemensagem.com.br/novomm/br/Conteudo/?Para_Seda___a_vida_nao_pode_esperar_ 
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que diz respeito à vinculação da auto-estima dos brasileiros ao esporte; com Ayrton Senna, 

simbolizando o desejo de vencer. De forma semelhante, as estrelas do cinema e suas imponentes 

figuras de femme fatale
5, imortalizadas por Hollywood, operam no plano de pertencimento ao 

universo feminino. 

Dentre estes mitos, Marilyn Monroe foi, sem dúvidas, um dos mais importantes e 

influentes da história do século XX. Ela foi a personificação da alegria, da glória e da tragédia. 

No imaginário coletivo, foi mãe, filha, irmã, amante e deusa. Transportou-se da tela do cinema 

para outras mídias facilmente, devido à sua figura carismática e postura “sexy”, mas inocente. 

Pensar como a publicidade contemporânea se utiliza desse mito, é uma reflexão que abre 

caminho para entender o poder e a influência do mito nas marcas. 

A campanha da Unilever para o shampoo Seda se utiliza das figuras de Marilyn Monroe, 

Madonna e Shakira. Orçada em aproximadamente R$30 milhões6, começou a ser veiculada no 

Brasil em abril de 2008. A campanha A vida não pode esperar foi criada pela Desgrippes Gobé, 

de Paris e traduz o quanto a imagem de Marilyn Monroe ainda é viva nos dias de hoje, apesar de 

passados mais de 40 anos de sua morte. O mito Marilyn Monroe é associado a outras estrelas, 

estas contemporâneas, e constantemente presentes na mídia. 

Neste sentido, estudar esta campanha publicitária, que traz como um dos elementos 

marcantes de posicionamento a imagem de Marilyn Monroe, é buscar na força dos mitos, a força 

das marcas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Do francês, “mulher fatal”. 
6 Fonte: http://www.meioemensagem.com.br/novomm/br/Conteudo/?Para_Seda___a_vida_nao_pode_esperar_ 
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2. A MITOLOGIA 

 

A mitologia pode ser definida como sendo uma história fabulosa dos deuses, semideuses e 

heróis da Antigüidade. Ela é uma narrativa que visa esclarecer parte da visão de mundo de um 

povo, explicar suas crenças, práticas ou fenômenos naturais. É universal e ocorre em 

praticamente todas as culturas. Para o ocidente, porém, o termo mitologia se tornou “sinônimo de 

mitologia grega ou romana” (RANDAZZO, 1993, p.56). Elas são, na maioria das vezes, as únicas 

às quais as pessoas são apresentadas, por serem notáveis exemplos de riqueza e fertilidade, que as 

afeta de uma maneira profunda. 

 As mitologias formais, como as dos antigos gregos e romanos eram, na verdade, a forma 

pela qual eles explicavam o universo. Neste sentido, a mitologia desempenhou um papel 

fundamental na constituição destas culturas pré-científicas.  

Na contemporaneidade, porém, a ciência praticamente tomou o papel da mitologia e é 

cada vez mais difícil para o indivíduo compreender a importância e valor da mitologia. O contato 

consciente com as raízes mitológicas foi aparentemente perdido.  

Entretanto, Silverstone apud Moraes (2008, p. 227) afirma que as cada vez mais refinadas 

tecnologias remetem a um mundo que ainda é “essencialmente mágico”, onde “as fronteiras entre 

realidade e fantasia são constantemente transgredidas”, em especial pela televisão: “a suprema 

sacerdotiza, a amante do ‘faz-de-conta’ da cultura contemporânea”. Portanto, um mundo ainda 

eivado de estruturas míticas. 

 

Muito da cultura da televisão consiste na apresentação de histórias simples, facilmente 
reconhecíveis, continuamente reiteradas e muito semelhantes em forma e conteúdo, não 
só entre si, mas com outras histórias, em diversas culturas e diferentes momentos. 
(SILVERSTONE apud MORAES, 2008, p. 227) 

 

Assim sendo, o indivíduo contemporâneo ainda tem contato com uma forma muito 

parecida de mitologia. Segundo Randazzo (1993), os mitos e os mundos míticos criados pela 

publicidade refletem e sustentam a sensibilidade cultural, e atuam também em nível mais 

profundo para alimentar a alma, da mesma forma que os mitos da Antigüidade.  
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Os mitos possibilitam a compreensão da Consciência Coletiva7 e da maneira como cada 

cultura se forma, sua visão de mundo e costumes. Eles representam padrões de pensamento da 

humanidade que parecem estar implantados nos seres humanos e que de alguma forma funcionam 

como instintos a moldarem comportamentos. 

Randazzo (1993) argumenta que as marcas, de maneira parecida, funcionam como 

portadoras de projeção. Os anunciantes apóiam-se na mitologia para criar mitologias de marcas, 

envolvendo-as em seus sonhos e fantasias. Fica claro que a publicidade se utiliza freqüentemente 

de valores culturais e de aspectos da sensibilidade de cada cultura para atingir a determinado 

público. 

Neste sentido, a mitologia de marca surge para reforçar não somente culturas locais, mas 

também para dar ao produto uma aura mais sedutora – os produtos são mais atraentes se 

estiverem envolvidos em mundos míticos e encarnados por personagens heróicos, como sugere 

Randazzo (1993). Pode-se citar um exemplo clássico de personagem da mitologia na publicidade: 

o arquétipo da Grande Mãe
8
, freqüentemente vinculada a produtos alimentícios, representando o 

instinto nutricional que existe em todos os seres humanos. 

O reino da mitologia foi objeto de estudo de Jung, que percebeu que a psique inconsciente 

era a chave para a compreensão não só dos mitos como também da alma humana. Jung apud 

Randazzo (1993) concebe que a mente inconsciente é ao mesmo tempo a fonte da qual jorra a 

mitologia e o manancial da criatividade: arte, poesia e música.  

Os mitos surgem do inconsciente coletivo, que são estruturas psíquicas compartilhadas 

pelos seres humanos - são tipos. Moraes (2008, p. 226) relata que “tais personagens, resultado do 

que através de milênios foi sendo sedimentado, a partir de impressões superpostas deixadas por 

certas vivências fundamentais, são os arquétipos”. À eles é dedicada a próxima seção deste 

trabalho. 

                                                           
7 “Conjunto das crenças e dos sentimentos comuns à média dos membros de uma mesma sociedade que forma um 
sistema determinado com vida própria.” (DURKHEIM, 1993, p. 342) 
8 A Grande Mãe é uma designação da imagem geral, formada pela experiência cultural coletiva. Como uma imagem, 
ela revela uma plenitude arquetípica, mas também uma polaridade positivo-negativa. Um bebê tende a organizar suas 
experiências de vulnerabilidade precoce e dependência de sua mãe em torno de pólos positivo e negativo. O pólo 
positivo reúne qualidades tais como “solicitude e simpatia maternais; a autoridade mágica da mulher; a sabedoria e 
exaltação espiritual que transcendem a razão; qualquer instinto ou impulso útil; tudo aquilo que é benigno, tudo que 
acaricia e sustém, que propicia o crescimento e a fertilidade”. Em suma, a mãe boa. O pólo negativo sugere a mãe 
má: “tudo que é secreto, oculto, obscuro; o abismo, o mundo dos mortos, tudo que devora, seduz e envenena, que é 
aterrador e inevitável como o destino”. (SAMUELS, 1988, p. 158) 
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2.1 OS ARQUÉTIPOS 

 

Jung apud Silveira (1986, p.77) define os arquétipos como sendo “possibilidades herdadas 

para representar imagens similares”, presentes em “forma pura” nos contos de fada, nos mitos, 

nas lendas e no folclore, onde a imaginação surge de maneira instintiva.  

Os arquétipos, portanto, não existem em um espaço exterior, apenas no interior de cada 

indivíduo. São intrínsecos a todos os seres humanos. Byington apud Brandão (1987, p. 10) afirma 

que neste sentido, “estes símbolos são as crenças, os costumes, as leis, as obras de arte, o 

conhecimento científico, os esportes, as festas, todas as atividades, enfim, que formam a 

identidade cultural”. O autor ainda acrescenta que dentre estes símbolos, os mitos têm 

lugar de destaque devido à profundidade e abrangência com que funcionam no complexo 

processo de formação da Consciência Coletiva. 

Para os antigos gregos, os arquétipos (ou “essências”) fundamentavam o mundo e a vida. 

Eles davam ordem e sentido ao Kosmos. Os gregos percebiam a realidade das coisas (objetos) 

não somente nas formas imediatas, mas também em suas qualidades abstratas.  

Eles acreditavam que estes ideais transcendentes ou arquétipos tinham uma existência 

independente e que através da inteligência os indivíduos poderiam compreendê-los, chegando 

assim ao verdadeiro conhecimento.  

Jung estudou os arquétipos de maneira meticulosa. Para o autor, as formas ou imagens 

arquetípicas não existem lá fora no cosmo, mas dentro da mente humana, no inconsciente 

coletivo da humanidade. Jung descreve o inconsciente coletivo da seguinte maneira: 

 

[...] há um segundo sistema psíquico, de natureza coletiva, universal e impessoal que é 
idêntico para todos os indivíduos. Este inconsciente coletivo não se desenvolve 
individualmente, é herdado. Consiste em formas preexistentes, os arquétipos, que só em 
alguns casos chegam ao nível de consciência, e que dão forma definida a certos conteúdos 
psíquicos. (JUNG apud RANDAZZO, 1993, p. 66).  
 

Os arquétipos, então, existem no inconsciente, não podendo ser percebidos diretamente. 

Eles funcionam de certa forma como impulsos que dão forma e orientam o comportamento 

humano. O que é possível perceber são expressões do arquétipo na forma de imagens e símbolos 
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arquetípicos. A obra de Jung mostra que o inconsciente não é somente o lugar onde a consciência 

têm origem - é também sua fonte permanente de reabastecimento.   

 

[...] os arquétipos produzem e revigoram os símbolos. A interação do consciente com o 
inconsciente coletivo, através dos símbolos, forma, então, um relacionamento dinâmico, 
extraordinariamente criativo, cujo todo podemos denominar de Self Cultural. 
(BYINGTON apud BRANDÃO, 1987) 

 

 Os humanos, em sua forma mais primitiva, percebiam e entendiam o mundo de forma 

mitológica, formando imagens arquetípicas que projetava nele (Neumann apud Randazzo, 1993). 

 Portanto, em sua essência, os humanos são seres que necessitam da mitologia e destas 

imagens arquetípicas em suas vidas para que possam estabelecer uma relação mais estreita com o 

mundo à sua volta. 

 A publicidade, neste contexto, procura nestas imagens arquetípicas maneiras de 

transformar as marcas e dar-lhes uma história, uma mitologia, além de agregar valores mais 

humanos a elas. 

 Para que se possa ter uma visão mais clara do significado dos mitos e arquétipos, bem 

como as razões que levam a publicidade a se utilizar da linguagem mítica, se faz necessário 

abordar o tema pelo viés semiológico. 

 

 

2.2 O MITO COMO SISTEMA SEMIOLÓGICO 

 

Para ilustrar o mito como sistema semiológico, este trabalho se fundamenta nas teorias de 

Roland Barthes, que baseou o seu sistema em Saussure. O que se busca através desta abordagem 

é investigar as possibilidades que a publicidade encontra no mito para impregnar o consumidor 

com a ideologia de marca. 

O mito, segundo Barthes (1980), é uma fala. Ele também é uma forma, uma mensagem, 

uma significação. Esta fala, não necessariamente é oral. Ela pode ser formada pela escrita, pela 

fotografia, pelo cinema e mesmo pela publicidade. 
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Esta fala é uma mensagem. Pode, portanto, não ser oral; pode ser formada por escritas 
ou por representações: o discurso escrito, assim como a fotografia, o cinema, a 
reportagem, o esporte, os espetáculo, a publicidade, tudo isso pode servir de suporte à 
fala mítica. (...) Entender-se-á, portanto, daqui para diante, por linguagem, discurso, fala, 
etc., toda a unidade ou toda a síntese significativa, quer seja verbal ou visual (...) 
(BARTHES, 1980, p. 132) 

 

Ora, ao se falar de forma e significação, está se recorrendo à semiologia. O mito é um 

sistema semiológico segundo, já que ele seria uma “fala sobre a fala”, como explica Barthes: 

 

O que é signo (isto é, totalidade associativa de um conceito e de uma imagem) no 
primeiro sistema, transforma-se em simples significante no segundo. (...) neste ponto, as 
matérias-primas da fala mítica (língua propriamente dita, fotografia, pintura, cartaz, rito, 
objeto, etc.), por mais diferentes que sejam inicialmente, desde o momento em que são 
captadas pelo mito, reduzem-se a uma pura função significante: o mito vê nelas apenas 
uma mesma matéria-prima; a sua unidade provém do fato de serem todas reduzidas ao 
simples estatuto de linguagem. (BARTHES, 1980, p. 136) 

 

Portanto, o mito considera todas estas formas de grafia como sendo equivalentes, pois são 

linguagem – são um Signo Global. Segundo Barthes (1980, p. 138), “é precisamente este termo 

final que vai transformar-se em primeiro termo ou termo parcial do sistema aumentado que ele 

constrói”, como se pode visualizar no quadro abaixo: 

 

Língua Significante Significado Signo   

 � � �   

 Forma Conceito Sentido   

   �   

Mito   Significante Significado Significação 

(metalinguagem)  � �  

   Forma e Sentido 
(simultaneamente) 

Conceito  

             
                        Quadro 1 
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Barthes (1980) explica que o significante, como sentido, já postula uma leitura, tendo 

valor próprio; já está completo. Como forma, ele não suprime o sentido, apenas o empobrece, 

conservando-o à sua disposição. 

 

(...) é necessário que a cada momento a forma possa reencontrar raízes no sentido, e aí se 
alimentar; e, sobretudo, é necessário que ela se possa esconder nele. É este interessante 
jogo de esconde-esconde entre o sentido e a forma que define o mito. (BARTHES, 1980, 
p. 140) 

 

Já o significado, como conceito, é ao mesmo tempo histórico e intencional. É através do 

conceito que a história se renova (e a história renova o mito). Sobre o conceito, Barthes diz: 

 

(...) O conceito restabelece uma cadeia de causas e efeitos, de motivações e de intenções. 
Ao contrário da forma, o conceito não é absolutamente abstrato, mas está repleto de uma 
situação. Através do conceito, toda uma história nova é implantada no mito (...) 
(BARTHES, 1980, p. 140) 
 

 A significação seria a associação dos dois primeiros termos. É o mito em si. 

 

Em semiologia, o terceiro termo é apenas, como se sabe, a associação dos dois 
primeiros: é o único a apresentar-se de uma maneira plena e suficiente, é o único que é 
efetivamente consumido. Chamei-lhe significação. Conforme se vê, a significação é o 
próprio mito, exatamente como o signo sausseriano é a palavra (ou, mais exatamente a 
entidade concreta). (BARTHES, 1980, p. 142-143) 
 

O mito, então, apresenta-se como um sistema semiológico aumentado. O conceito do mito 

liga-se ao seu sentido, sem suprimi-lo. O que ocorre nesta relação é uma deformação. Barthes 

(1980, p. 144) explica que o conceito deforma, “mas não elimina o sentido: existe um termo que 

significa exatamente esta contradição: aliena-o”. 

 Esta deformação ou alienação é condição para que o mito se concretize. Daí a razão pela 

qual o mito geralmente se utiliza de imagens pobres e incompletas (desenhos, imagens 

“chapadas” ou sem perspectiva, ícones e símbolos, etc) – o sentido nestas imagens já está 

enfraquecido e disponível para uma significação.  

 O autor finaliza dizendo que “(...) O mito é um sistema ideográfico puro onde as formas 

são ainda motivadas pelo conceito que representam, sem, no entanto, cobrirem a totalidade 

representativa desse conceito” (BARTHES, 1980, p. 148).  



17 

 

 Este interessante jogo entre forma, sentido e conceito não pode ser “decifrado” – isto é  

condição para que o mito permaneça. Se a deformação for claramente visível, a significação do 

mito está destruída. 

 Neste sentido, pode-se concluir que o mito é claramente um sistema de estrutura 

complexa, e por ser dificilmente passível de decifração (pelo menos ao indivíduo comum), ele 

permanece entre os seres humanos. Obviamente, este não é o único motivo da permanência do 

mito: ele também se apresenta como fonte inesgotável de imaginação, fantasia e projeção. Tanto 

a publicidade, quanto o cinema souberam fazer uso deste sistema e “nutrem-se” desta fonte  

desde que surgiram. 

  

 

2.3 O MITO HOLLYWOODIANO: A ESTRELA 

 

E é justamente reconhecendo-o como um sistema semiológico que este trabalho adentra a 

dimensão do mito cinematográfico. A estrela é a resposta de nossos tempos à mitologia da 

Antigüidade. Seu surgimento parecia inevitável frente à revolução causada pela emergência do 

cinema. 

Pode-se afirmar que a história do século XX não teria sido a mesma não fosse por um tipo 

de mito, proveniente de Hollywood. Os filmes desta indústria de sonhos e, mais especificamente, 

os mitos que deles emergem como novos conceitos a renovar velhas histórias, têm uma presença 

indelével no desenvolvimento da sociedade contemporânea.  

A câmera cinematográfica aparece como uma máquina de gerar sonhos e apresenta ao 

mundo os semideuses do século XX – as estrelas de cinema. Morin (1989) observa que as estrelas 

são humanas e divinas ao mesmo tempo, análogas aos heróis mitológicos ou aos deuses do 

Olimpo em alguns aspectos e que elas suscitam cultos e mesmo uma espécie de religião. 

As estrelas situam-se num território misto e ambíguo, entre a crença e o divertimento: 

“[...] o fenômeno das estrelas é simultaneamente estético-mágico-religioso, sem ser jamais, 

exceto num limite extremo, totalmente um ou outro” (MORIN, 1989, p. XI). É essencialmente 

este aspecto do fenômeno que dá a elas a aura de seres superiores e/ou divinos. É importante 

notar que esta fascinação pelas estrelas não surge isoladamente e de maneira irracional. O que 
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ocorre é precisamente o oposto – é a própria sociedade burguesa que promove a ascensão dos 

mitos cinematográficos. 

  
[...] a mitologia das estrelas não poderia ser considerada uma ilha de ignorância, de 
infantilidade, de religiosidade, no seio de uma civilização moderna que seria 
essencialmente racional. Ao contrário, é justamente o desenvolvimento da modernidade, 
isto é, da vida urbana e burguesa, que suscitou e levou adiante os mitos das estrelas. 
(MORIN, 1989, p. XI) 

 

Arquitetada e idealizada pela sociedade burguesa, a estrela nasce a partir do momento em 

que os nomes dos intérpretes tornam-se tão ou mais famosos que seus personagens. É a dialética 

entre o intérprete e seu papel que dá origem a ela: significado e significante se confundem para 

formar um novo sistema de significação mítica.  

O star system atinge o seu ápice na década de 1930. Grandes estrelas despontam no 

firmamento deste sistema: Greta Garbo, John Gilbert, Marlene Dietrich, Clark Gable, Jean 

Harlow, Gary Cooper, Joan Crawford, Bette Davis, entre inúmeras outras. É nessa época que 

grandes arquétipos polarizam a tela, segundo Morin (1989, p. 8):  “(...) a virgem inocente ou 

rebelde, com imensos olhos crédulos, de lábios entreabertos ou suavemente sarcásticos, a vamp, 

saída das mitologias nórdicas, e a Grande Prostituta, saída das mitologias mediterrâneas, se 

diferenciaram e se confundem no seio do grande arquétipo da femme fatale”.  

 

A matéria-prima da estrela é uma mistura de vida e sonho, que se encarna nos arquétipos 
do universo romanesco. Mas os heróis dos romances, ectoplasmáticos e insconsistentes, 
se encarnam a si mesmos no arquétipo da estrela. Ao mesmo tempo modelo e modelada, 
interior e exterior ao filme, que determina e a determina, personalidade sincrética em que 
não dá para diferenciar a pessoa real, a fabricada pela indústria de sonhos, e a inventada 
pelo espectador, potência mítica tornada potência real, uma vez que pode alterar filmes e 
roteiros e dirigir o destino de seus admiradores, a estrela tem a mesma natureza dupla 
dos heróis das mitologias, mortais aspirantes à imortalidade, à divindade, gênios em 
ação, meio humanos, meio deuses. (MORIN, 1989, p.70) 

 

 A mitologia das estrelas hollywoodianas teve uma história conturbada, especialmente 

após a aparição da televisão em 1948. Anteriormente a este acontecimento, o cinema não tinha 

concorrentes e a partir deste momento teve que pensar em novos formatos de tela – a tela 

panorâmica surge – e novas stars, mais humanas e acessíveis do que as vamps e femme fatales 

dos anos 1920 e 1930.  
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Marilyn Monroe foi certamente a mais importante estrela desta nova geração do star 

system. Ela parecia ser uma combinação perfeita dos inúmeros arquétipos de estrela e foi, 

segundo Morin (1989), a última dessa primeira fase do sistema. Nesse sentido, Marilyn 

representou o apogeu do star system e é um exemplo da dualidade dos mitos femininos.  

 

 

2.3.1 Marilyn Monroe9 

 

Provavelmente uma das atrizes mais celebradas do mundo, Marilyn Monroe nasceu no dia 

1° de junho de 1926, no Los Angeles General Hospital. Recebeu o nome de Norma Jean 

Mortenson. Pouco antes de seu nascimento, seu pai comprou uma motocicleta e partiu para São 

Francisco, abandonando a família em Los Angeles. Marilyn cresceu sem conhecer a real 

identidade de seu pai, pois sua mãe, Gladys, havia tido muitos relacionamentos na época de sua 

gravidez. A pobreza foi uma companheira de muitos anos para Gladys e Norma Jean.  

Gladys era muito atraente e trabalhou para a RKO10 Pictures como editora de filmes. Ao 

chegar a meia-idade, ela adoeceu e teve de ser internada em um sanatório. Em conseqüência 

disto, Norma Jean passou algum tempo em orfanatos, sendo logo adotada. 

Em 1942, aos 16 anos, ela casou com um aviador chamado James Dougherty. O 

casamento durou apenas quatro anos e eles se divorciaram em 1946. Nesta época, Marilyn 

começou seu trabalho como modelo de roupas de banho, tingindo o cabelo de loiro. Muitas de 

suas fotografias causaram sensação, eventualmente chamando a atenção de Howard Hughes, 

presidente da RKO Pictures. 

Ele ofereceu à Monroe um teste, mas um agente sugeriu que a 20th Century Fox seria 

uma melhor opção para ela, já que era um estúdio muito maior e de renome. Seu primeiro papel 

foi em um filme de 1947, chamado “Idade perigosa”.  

A Fox recusou-se a renovar o seu contrato ao final de 1948, então Marilyn voltou ao 

trabalho de modelo e fez cursos de atuação. A Columbia Pictures a contratou para um papel no 

filme “Mentiras Salvadoras”, onde ela cantou duas músicas. Embora a crítica tenha sido 

                                                           
9 Adaptado da mini-biografia de Denny Jackson. Disponível em: http://www.imdb.com/name/nm0000054/bio 
10 RKO (Radio-Keith-Orpheum) Pictures é uma companhia norte-americana de produção e distribuição de filmes. 
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favorável à sua atuação, o filme não rendeu muito para a Columbia, que finalizou o contrato com 

ela. Mais uma vez retornou ao trabalho de modelo.  

Em 1949, ela apareceu no filme “Loucos de Amor” e pousou nua para o calendário da 

Playboy. O ano seguinte provou ser um bom ano para Monroe. Ela apareceu em cinco filmes, 

sendo aplaudida por críticos por seus papéis em “Segredo das Jóias” e “A Malvada”. Embora 

seus papéis tenham sido pequenos, o público notou a loira sexy. 

Em 1951, Marilyn recebeu um papel de relativo peso em “O Segredo das Viúvas”. O 

público agora estava conhecendo-a e gostava do que via. Em 1952, apareceu em “Almas 

Desesperadas”, onde fez o papel de uma babá desequilibrada. Os críticos não deram atenção a 

sua atuação neste filme. 

No ano seguinte, apareceu em “Os Homens Preferem as Loiras”, como Lorelei Lee. Foi 

neste mesmo ano que ela começou seu relacionamento com o jogador de baseball Joe DiMaggio. 

Monroe havia se tornado um sucesso nos cinemas. Ainda em 1953, ela apareceu no filme “Como 

Agarrar um Milionário”, mexendo de vez com o público, especialmente o masculino. 

Após “O Mundo da Fantasia”, ela rapidamente prossegue para gravar “O Pecado Mora 

ao Lado”, que demonstrou seu talento para o humor. Este filme traz a memorável cena do vestido 

branco sendo levantado pelo duto de ventilação do metrô. A cena foi um dos motivos que a fez 

terminar sua relação com  Joe DiMaggio. Em 1955, ela é suspensa pela Fox por não comparecer à 

filmagens. Esta havia sido sua segunda suspensão no mesmo ano. Monroe tornava-se cada vez 

mais difícil, comparecendo sempre atrasada ao sets de filmagem. 

Foi em “Nunca fui Santa” (1956) que ela finalmente mostrou aos críticos que era capaz de 

fazer um papel dramático. No mesmo ano, casou-se com Arthur Miller, um grande roteirista e 

dramaturgo. Em 1957, Monroe voou até o Reino Unido para filmar “O Príncipe Encantado”, que 

foi um fracasso de bilheteria e crítica.  

Após um ano longe das telas, retorna com a excelente comédia “Quanto Mais Quente 

Melhor”. Este foi seu único filme naquele ano. Em 1960, ela aparece em “Adorável Pecadora” e 

no ano seguinte, em “Os Desajustados” com Clark Gable e Montgomery Clift. Este foi seu 

último filme completado. 

Em 1962, Marilyn foi escolhida para atuar em “Something’s Got to Give” (sem título em 

português). Novamente ela se mostrou difícil, faltando freqüentemente ao set, o que resultou em 
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sua demissão. Sua carreira havia aparentemente terminado. Nenhum estúdio queria arriscar 

contratá-la e perder milhares de dólares em produção. 

Marilyn Monroe foi encontrada morta em sua mansão no dia 5 de agosto de 1962. A 

estrela deixou o mundo aos 36 anos e personificou o glamour hollywoodiano dos anos 1950. Sua 

vulnerabilidade e inocência, somadas à sua sensualidade a tornaram uma das mulheres mais 

desejadas do século XX. Hoje, sua imagem e seu nome ainda rendem milhões de dólares por ano. 

 

 

2.4 O ÍCONE ATRAVÉS DA POP ART 

 

Marilyn Monroe se foi, mas sua imagem se mantém mais viva do que nunca. Quando 

morre em 1962, o mito nasce. E quando o artista plástico Andy Warhol transforma, no ano 

seguinte, uma de suas fotografias (Anexo C) em serigrafia (Anexo D), o ícone11 nasce. 

Andy Warhol é considerado o pai do movimento Pop Art que, juntamente com outros 

artistas, revoluciona o conceito de arte na década de 1960. O termo Pop se refere à expressão 

popular culture e reúne as linguagens das mídias, da publicidade, da TV, do cinema e das 

histórias em quadrinhos. O movimento que teve sua origem no final da década de 1950 marcou o 

retorno à arte figurativa. Segundo Honnef  (2004), a Pop Art é considerada, na cultura ocidental, 

o marco de passagem do modernismo para o pós-moderno. Os símbolos e os produtos divulgados 

pela publicidade norte-americana tornaram-se o tema do movimento. 

 

Com o objetivo da crítica irônica do bombardeamento da sociedade pelos objetos de 
consumo, ela operava com signos estéticos massificados da publicidade, quadrinhos, 
ilustrações e designs, reproduzindo objetos do cotidiano em tamanho consideravelmente 
grande, transformando o real em hiper-real. Mas ao mesmo tempo que produzia a crítica, 
a Pop Art se apoiava e necessitava dos objetos de consumo, nos quais se inspirava e 
muitas vezes causava o próprio aumento do consumo, como aconteceu por exemplo, 
com as Sopas Campbell, de Andy Warhol (...) Além disso,  a Pop Art proporcionou a 
transformação do que era considerado vulgar, em refinado, e aproximou a arte das 
massas, desmitificando, já que se utilizava de objetos próprios delas, a arte para poucos. 
(MARTINS & IMBROISI, 2007) 
 

                                                           
11 Figuração simbólica de um objeto ou de uma pessoa, de forma a manter-se uma relação de similitude com o 
referente real. Fonte: http://www2.fcsh.unl.pt/edtl/verbetes/I/icone.htm 



22 

 

Andy Warhol, através de suas serigrafias, faz uma crítica vigorosa à produção massificada 

da indústria norte-americana, inclusive na reprodução exaustiva dessas serigrafias. Isto remove o 

seu sentido original (desmitifica) e abre portas para que o retratado na obra adquira novas 

significações e se torne, na nomenclatura de BARTHES (1980, p. 138), um Signo Global. Os 

objetos de sua obra não se distinguem: uma simples lata de sopa (Campbell’s) e uma celebridade 

(Marilyn Monroe) nada mais são do que produtos da publicidade.  

Baudrillard apud Cattani (2000, p. 4) afirma que “o que se perde na obra reproduzida em 

série é a sua aura, essa qualidade singular do aqui e agora, sua forma estética (...) o que está 

perdido é o original...”. Em outras palavras, a imagem reproduzida em série perde o “seu tempo”, 

torna-se vazia e carente de sentido. Pode-se dizer, portanto, que a imagem dessensibilizada e sem 

perspectiva, acaba por se tornar um ícone. 

Warhol,  neste sentido, foi um iconoclasta. Ao transformar inúmeras personalidades da 

televisão e cinema em ícones, incluindo a si próprio, perpetuou suas imagens (no glamour e na 

glória) na história. A publicidade certamente se utiliza destas personalidades iconizadas para 

“embeber”  as marcas em seus atributos conceituais e povoar seus mundos possíveis. 

  
 

2.5 A MARCA MITOLOGIZADA 

 

A pós-modernidade trouxe consigo uma flexibilização das estruturas sociais, destruindo 

laços entre ordens sociais antigas e práticas de marketing onipotentes. Os indivíduos que vivem 

nesta época também se tornaram mais flexíveis com relação à suas identidades culturais devido 

às inúmeras “ofertas culturais” dos meios de comunicação de massa. 

 

[...] as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em 
declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui 
visto como um sujeito unificado. A assim chamada "crise de identidade" é vista como 
parte de um processo mais amplo de mudança, que está deslocando as estruturas e 
processos centrais das sociedades modernas e abalando os quadros de referência que 
davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo social. (HALL, 1987, p. 55) 
 

Segundo Vincent (2005, p. 92), “no mundo pós-moderno, as pessoas têm múltiplas 

identidades. Suas identidades estão sujeitas a alterações, à medida que mudam as preferências 
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culturais. Mais importante ainda, os consumidores que vivem no mundo pós-moderno procuram 

uma narrativa (ou narrativas) para basear sua identidade.” 

Dessa forma, pode-se dizer que nessa nova ordem cultural as pessoas se comportam, 

conforme indica Neal Gabler apud Vincent (2005) como atores em um filme sobre a vida, 

mudando freqüentemente de papéis ao longo do dia, adaptando-os a determinadas situações do 

cotidiano. 

 
O entretenimento tem buscado uma abordagem mais real (por exemplo, a abundância de 
programas de televisão baseados na “realidade”), enquanto a vida real tem se tornado 
mais voltada ao entretenimento (por exemplo, NikeTown e muitos outros 
empreendimentos de varejo convertidos em entretenimento). A linha que no passado 
separava estes dois aspectos ficou turva de modo significativo, a ponto de se revelar 
praticamente inexistente. (VINCENT, 2005, p.76) 

 

A quase onipresença das marcas nesse cenário vem a suprir a demanda por novos papéis, 

e é nesse ponto que as mitologias de marca atuam.  Elas buscam capturar o imaginário coletivo e 

transformar a marca em algo muito mais significativo para o consumidor.  Pode-se facilmente 

associar a mitologia à marca contemporânea - mais do que nunca as duas são inseparáveis.  

 

A publicidade cria e mantém marcas fortes construindo e perpetuando uma poderosa e 
apropriada mitologia da marca. A publicidade criadora de marcas constrói e mantém 
marcas fortes e duradouras criando uma identidade da marca e um vínculo emocional 
entre o consumidor e a marca. A publicidade gera este vínculo criando uma poderosa e 
apropriada mitologia da marca. (RANDAZZO, 1993, p. 98) 

 

A mitologia de marca pode funcionar em diversos níveis. A maior parte das mitologias de 

marca antigas funcionava em nível primário, apenas interessando e entretendo o consumidor, 

explicando-lhe as especificidades da marca. Atualmente as mitologias de marca atuam em nível 

bem mais profundo – não se limitam ao produto. Randazzo (1993) explica que elas proporcionam 

benefícios significativos tanto emocionalmente quanto psicologicamente. 

A mitologia da marca pode ser criada em torno de diversos elementos como, por exemplo, 

personagens ou lugares míticos. A publicidade tem inúmeros exemplos de marcas que se utilizam 

de personagens para ressaltar e/ou transmitir atributos e benefícios de determinado produto. Estes 

personagens, muitas vezes, tornam-se relacionados e identificados com a marca, e passam a 

representar sua essência. Pode-se citar alguns destes personagens míticos que marcaram a 
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publicidade brasileira: o homem de Bom Bril, Sebastian da C&A, o baixinho da Kaiser, o 

detetive Bardahl, o Bocão das gelatinas Royal, e inúmeros outros. Sem dúvidas, tais personagens 

definiram ou estabeleceram a imagem destas marcas.  

Semprini (2005) denomina os lugares míticos criados pela publicidade de mundos 

possíveis. Estes mundos seriam construções de sentido altamente organizados, nos quais 

confluem elementos narrativos, fragmentos de imaginário, referências sócio-culturais, elementos 

arquetípicos, e quaisquer outros componentes que possam contribuir para tornar estes mundos 

significativos para o destinatário.    

 

O mundo de Marlboro é um exemplo clássico de universo possível de marca. A 
expressividade lúdica e esperta da Smart é um outro, assim como o universo das viagens 
elegantes representa o mundo de Louis Vuitton e o anticonformismo e a excentricidade o 
de Virgin. Estes mundos criados pela publicidade oferecem ao indivíduo propostas 
imaginárias, sistema de sentido organizados que funcionam como estímulos e recursos 
para construir sua identidade, seus projetos, seus imaginários pessoais e sincréticos. 
(SEMPRINI, 2005, p. 21) 

 

 Os personagens que habitam estes mundos possíveis são arquetípicos e têm um papel 

importante nestas histórias – mais do que isso -, eles são o centro delas, além de serem a ponte 

que liga a mitologia da marca às pessoas.  

 

A mitologia da marca usa a narrativa para transmitir uma visão de mundo, um conjunto 
de crenças sagradas que transcendem os atributos funcionais e cognitivos do produto. A 
narrativa, que une o consumidor e a marca em um tipo de vínculo existencial, constitui o 
fundamento da força da marca. A mitologia da marca opera em um ciclo autogratificante 
que envolve a participação do consumidor.  (VINCENT, 2005, p.21) 
 

A publicidade tem papel importante na criação e sustentação dessas narrativas mitológicas 

de marca, que depois de criadas, têm potencial para assumir “vida própria”. A mente do 

consumidor tem a habilidade natural de preencher os hiatos dessas narrativas, pois elas são 

criadas à partir das crenças sagradas, comuns à todos os seres humanos, independente de religião. 

São velhas histórias, contadas sob uma nova forma de narrativa ressignificada. Se Jung realmente 

estiver correto, e cada uma das pessoas tiver nascido com o mesmo conjunto de arquétipos 

armazenados no inconsciente, então as marcas ativam os mitos guardados e propõem sugestões 
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que levam a mente a compor uma narrativa da marca e/ou preencher determinados hiatos 

presentes nela. Vincent (2005, p. 64) exemplifica este esquema mental da seguinte maneira: 

 

 

         Figura 1 
 

O autor explica que o mito de referência é localizado no subconsciente pelo espectador, a 

marca pode limitar suas iniciativas à estética e ao conjunto de imagens. Em outras palavras, a 

marca se torna livre para focalizar a seqüência ou seqüências da narrativa.  

As narrativas contadas pela marca acabam entrelaçando-se com as narrativas pessoais que 

os consumidores criam para orientar seu comportamento e seu sentido de identidade. Tudo que é 

feito com a marca deve ter foco na criação narrativa, e a maneira como a narrativa pessoal é 

ativada vai determinar o elo definitivo da marca com o consumidor. 

No espaço social pós-moderno, superpopuloso, a marca e sua mitologia adquirem função 

unificadora e afirmadora do indivíduo, criando vínculos com este por meio das crenças sagradas. 

Segundo Vincent (2005, p.25), “crenças sagradas existem sob muitas formas. A religião pode ser 

uma delas, porém há muitas outras. Todos nós, mesmos os ateus, consideramos sagrados alguns 

aspectos da vida. De outra forma, não seríamos diferentes das máquinas.” 

 

A mitologia de marca tem função similar à da mitologia ocidental das civilizações 
antigas, que tinham a função de explicar mistérios do mundo natural através de histórias 
de lutas e conquistas de deuses e heróis. A descoberta científica esclareceu muitos dos 
mistérios do mundo natural, porém não respondeu satisfatoriamente às perguntas 
complexas que formulamos a respeito de nossa existência social, de nosso sentido de 
individualidade e de nossa relação com o mundo. A mitologia da marca intercedeu de 
forma curiosa. De modo análogo à mitologia antiga, ela opera por meio de instrumentos 
narrativos. (VINCENT, 2005, p.37) 
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 Portanto, pode-se afirmar que a mitologia de marca renovou a maneira de se fazer 

publicidade e estabeleceu uma relação mais íntima entre consumidor e marca. Na 

contemporaneidade não se fala mais apenas em produtos, mas em mundos e personagens 

fantásticos – o foco encontra-se na marca. O capítulo seguinte trata justamente destas mudanças 

que ocorreram na publicidade. 
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3. A PUBLICIDADE E A CONTEMPORANEIDADE 

 

Desde o seu surgimento, a publicidade vem se transformando constantemente e utilizando 

diferentes maneiras de abordar o público consumidor. Nas últimas três décadas essas 

transformações passaram a ocorrer em uma velocidade assustadora e esta abordagem passou por 

transformações radicais, em conseqüência da pós-modernidade e do avanço das 

telecomunicações. 

A publicidade já não vende apenas produtos – vende felicidade, amor, poder, auto-estima. 

Ela vende imagens (arquetípicas), envoltas em seu próprio mito, criado sob encomenda. O seu 

foco não está mais no produto e sim na marca. Ora, nos dias atuais os produtos são tão 

semelhantes entre si que se pode afirmar que muitas vezes o único diferencial é sua marca. 

Segundo Robic12 apud Semprini (2006, p. 8), “quanto mais complexo e avançado o 

desenvolvimento de uma sociedade, mais ela passa a usufruir de uma diversidade acelerada de 

ofertas, e a importância das marcas nessa sociedade passa a ser cada vez maior para que o 

consumidor possa transitar com segurança nesse mundo frenético.” 

Dessa forma, torna-se cada vez mais necessário que a publicidade e o marketing
13 

dinamizem suas atividades, no sentido de incorporarem o conhecimento de outras ciências sociais 

para que possam acompanhar o ritmo do mercado. A publicidade deve conscientizar-se da 

importância da marca14 no cenário social contemporâneo e que ela tem um papel muito mais 

abrangente aqui – o desenvolvimento da própria sociedade. 

 

[...] Na velocidade da conectividade em rede que torna a multiplicidade de 
acontecimentos um presente real, o vivido com uma marca carrega, pondo em circulação 
as marcas de um real e de um modo de presença do sujeito no mundo. Com e pela 
marca, o sujeito faz investimentos na sua experiência da própria vida cotidiana e 
insurge-se dela com os atributos do autêntico, singular e raro. (SEMPRINI, 2006, p.49) 
 

                                                           
12 Diretora de Marketing da IBModa, segundo artigo publicado no website Meio & Mensagem Online 
(www.meioemensagem.com.br) 
13 Marketing é um processo social por meio do qual pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e o 
que desejam com a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com outros (KOTLER e 
KELLER, 2006, p. 96). 
14 Marca é um nome, termo, sinal, símbolo ou desenho, ou uma combinação dos mesmos, que pretende identificar os 
bens e serviços de um vendedor ou grupo de vendedores e diferenciá-los daqueles dos concorrentes. (AAKER,1998, 
p. 7) 
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 Neste sentido, pode-se dizer que as marcas ganham cada vez mais espaço na vivência 

individual das pessoas, que delas se utilizam para afirmarem-se como indivíduos únicos nesta 

sociedade midiatizada. Atualmente, há pensadores que tratam especificamente do tema da 

incidência da comunicação midiática na sociabilidade. Seus estudos têm foco na compreensão do 

espaço que a mídia e a marca ocupam nesta sociedade não somente estruturada, mas também 

ambientada pela comunicação.  

 

A incidência da comunicação não apenas estrutura e ambienta nossa singular 
contemporaneidade. Ela afeta em profundidade a configuração da sociabilidade atual, 
pois ela se vê composta e perpassada por “marcas” fabricadas pelas mídias, tais como o 
espaço eletrônico, a televivência e globalização. O espaço eletrônico, engendrado pela 
revolução das comunicações em rede, emerge como registro quase desmaterializado, 
como espaço sem território, mas que permite virtualizações e atualizações contínuas. 
(LÉVY, 1996, p.42) 

 

Assim, com o rápido crescimento da internet e das redes de relacionamento, vive-se um 

momento de intensa mudança nas relações interpessoais, onde a mídia e a marca têm um papel 

importantíssimo, servindo como “estabilizadores” neste espaço desterritorializado e de constante 

mudança. É indubitável a evidência de que os meios de comunicação passam, hoje, a envolver os 

seres humanos num novo espaço acústico, que McLuhan apud Guareschi (1992, p. 20) chama de 

mundo retribalizado, onde eles são bombardeados instantaneamente por inúmeras informações, 

provenientes das mais diversas partes do mundo. 

Rubim (2000, p. 30), afirma que “a onipresença tentacular desta infra-estrutura de 

comunicação e sua imanente exposição por meio de permanente fabricação e mediação de 

sentidos pelas mídias constitui a singular ambiência da contemporaneidade.”  

A comunicação move a sociedade e as relações que ocorrem dentro dela. As marcas 

criadas pela publicidade, ao mesmo tempo que funcionam como extensões dos indivíduos, 

exercem influência sob seu comportamento e suas escolhas. Vincent (2005, p. 92) faz uma 

observação pertinente sobre a ética no marketing: 

 

Os profissionais de marketing têm a obrigação de compreender a enorme influência que 
podem exercer sobre os consumidores. Esta influência, se for abusiva, tem o poder de 
enganar e trair os consumidores, até mesmo lhes causar danos. Quando isto ocorre, os 
profissionais de marketing merecem a crítica e o desprezo que recebem com tanta 
freqüência. De modo idêntico, quando esse material for usado indevidamente, pode 
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custar dinheiro à empresa. Os consumidores sabem como punir as empresas pela 
deturpação. 

 
 Pode-se inferir que a publicidade vive um momento de transição, no qual toma forma um 

consenso social em torno da comunicação de marca. Não é exagero afirmar que se chegou a um 

ponto de fusão entre marca e comunicação.  

 

 

3.1 A PUBLICIDADE E A MARCA 

 

Sem a marca, o produto não é nada mais do que simples objeto ou mercadoria. Um 

produto genérico, sem marca, tende a permanecer em sua condição de objeto, sendo percebido 

apenas por suas características físicas.  

A marca dá novas dimensões ao produto. Ele passa de sua condição de objeto para tornar-

se algo muito maior na mente do consumidor. A marca projeta a imagem do produto, dá-lhe 

personalidade e características psicológicas que criam vínculos com o consumidor – este passa a 

ver-se na marca. 

Segundo Randazzo (1993, p. 21), “a marca é mais do que um produto físico; é ao mesmo 

tempo uma entidade física e perceptual.”. O autor ainda diz que é através da publicidade que se 

tem acesso à mente do consumidor, que ela permite criar um inventário perceptual de imagens, 

símbolos e sensações que acabam por definir a entidade perceptual que chamamos marca. 

 

Dentro desse espaço perceptual da marca podemos criar sedutores mundos e 
personagens míticos que, graças à publicidade, ficam associados a nosso produto e que 
finalmente passam a definir nossa marca. O Homem de Marlboro é um ótimo exemplo 
de personagem mítico de marca que acabou definindo a marca Marlboro. (RANDAZZO, 
1993, p. 27) 
 

Pode-se dizer que nas últimas décadas, as marcas passaram por metamorfoses de forma a 

ocupar novas posições no mercado e na mente dos consumidores. Estes passaram a incorporá-las 

de maneira muito mais intensa e evidente em suas vidas diárias. 
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O caráter apaixonado e freqüentemente agitado do debate sobre marcas é, ele próprio, 
um indicador da importância que elas adquiriram e de uma nova sensibilidade da opinião 
pública a seu respeito. Pode parecer evidente que, à medida que as marcas ampliam sua 
presença e aumentam sua influência na vida cotidiana dos indivíduos, mais nos 
interessamos e nos perguntamos sobre as implicações deste desenvolvimento. 
(SEMPRINI, p. 25) 
 

 O consumidor, à medida que passou a “viver com as marcas”, tornou-se mais crítico com 

relação elas. Hoje, não basta ao consumidor que os produtos tenham uma embalagem atraente e 

sejam de boa qualidade. A marca necessita de atributos intangíveis, que agreguem valor e história 

(mitologia de marca) a ela.  

 A publicidade, nesse sentido, necessita de um dinamismo muito maior em termos de 

soluções de comunicação devido às exigências deste novo consumidor. E as marcas necessitam 

de identidades mais dinâmicas e maleáveis para que possam refletir com precisão as necessidades 

deste consumidor e se renovar, sempre que preciso. 

Neste sentido, Semprini (2006, p. 120) explica que a marca “não é outra coisa a não ser 

uma construção cultural, um artefato cuja natureza semiótica a obriga a produzir significados 

permanentemente, a renovar seu projeto, a refrescar sua imagem, sob pena de cair no 

esquecimento”. Em outras palavras, trata-se de um jogo de causa e efeito, de motivações e de 

intenções que formam os conceitos que renovam história e mitos (ver p. 16).  

Semprini (2006, p. 25) ainda explica que as marcas oferecem um espelho importante, que 

reenviam uma visão ora charmosa, ora impiedosa das pessoas, de suas escolhas e de seus desejos. 

Elas mostram sem disfarce e, às vezes, de maneira rude, as qualidades, mas também as fraquezas 

das pessoas; suas virtudes, mas também as inclinações menos admissíveis de seus valores e 

condutas. Para o autor então, “as marcas oferecem um espelho em que somos obrigados a nos 

olhar tal como somos e não como gostaríamos de aparecer”. Assim, pode-se dizer que as marcas 

tornaram-se um reflexo das necessidades da sociedade pós-moderna.  

A marca contemporânea passa por um processo de mutação e esta “não virou as costas 

aos produtos, não rejeitou de forma alguma seu componente material e industrial, mas modificou 

a ordem hierárquica de suas manifestações e, em um certo sentido, ela conteve as conseqüências 

do papel constitutivo do sentido no contexto pós-moderno atual” (SEMPRINI, 2006, p.28). 

Hoje, a marca apresenta-se como o foco da comunicação e não mais um mero atributo do 

produto como fora outrora. Como conceito, ela passa por uma fase de ascensão.   
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3.2 A ASCENSÃO DA MARCA 

 

A saturação dos mercados pelo excesso de informação, aumento de ofertas e lançamentos 

de produtos, levam os consumidores, face a tamanha complexidade, procurarem novos pontos de 

referência para darem sentido a suas experiências de vida. Em um ambiente como este, a marca 

adquire força e torna-se necessária à estabilidade das estruturas sociais.  

Vincent (2005) explica que a mitologia e o mito por trás da marca, são mais do que pontos 

de referência, eles proporcionam à marca um contexto emocional e devem ser considerados como 

“narrativas da humanidade” – histórias contadas por uma voz coletiva, que possuem um ponto de 

vista compartilhado. O significado contido no mito constitui o impulsionador vital do vínculo 

entre marca e consumidor. 

 

[...] as sociedades pós-modernas reservam um lugar cada vez mais importante à procura 
de sentido, à construção de projetos de vida que as ajudem a dar uma orientação e um 
significado a sua experiência cotidiana, em um contexto social cada vez mais complexo 
e fragmentado. A natureza semiótica da marca deve ser situada sobre este pano de fundo. 
O poder semiótico da marca consiste em saber selecionar os elementos no interior do 
fluxo de significados que atravessa o espaço social, organizá-los em uma narração 
pertinente e atraente e a propô-los a seu público. (SEMPRINI, 2006, p. 106) 
 

Entretanto, apesar deste cenário mostrar-se extremamente favorável às marcas, ele acaba 

por expor as fragilidades das mesmas. Semprini (2006, p. 56) explica que há no ar uma certa 

“sensação de invasão quantitativa, de assédio midiático, a onipresença das manifestações das 

marcas em todos os setores da vida, bem além dos espaços comerciais específicos.”  

 Vincent (2005, p. 157) explica que  

 

[...] os consumidores estão confusos, frustrados e exaustos pelo grande número de 
marcas chamando por sua atenção – todas elas afirmando que se dedicam aos melhores 
interesses do consumidor. Não causa surpresa o fato de inúmeros movimentos 
antimarcas se tornarem difundidos. Os consumidores se defrontam com um mercado 
revolto, ruidoso e superdesenvolvido. Sua reação consiste em rebelar-se ou retrair-se. 
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A falta de inovação por parte de muitas grandes marcas deixaram os consumidores 

frustrados, pois esperavam que estas simplificassem e estabilizassem o mercado que se mostra 

cada vez mais agressivo e invasivo. Semprini (2006, p. 56) comenta que os consumidores 

 

[...] foram obrigados a constatar que, ao invés de se situarem em um nível superior e de 
servirem de exemplo, as marcas escolheram, em geral, seguir passivamente certas 
tendências de mercado, contribuir para sua complexidade e sua confusão, em vez de 
contribuir para torná-lo mais legível e transparente. De maneira ainda mais fundamental, 
as marcas falharam em sua missão, a mais importante em um contexto socioeconômico 
pós-industrial, a de reintroduzir sentido nas práticas de consumo, de propor bens e 
serviços realmente inscritos nos projetos de vida dos indivíduos e não presos de forma 
abstrata a narrações enfraquecidas, que não mais mobilizam e não produzem sentido 
para uma grande parte de indivíduos. 
 

 Não se quer com isso minimizar a força das marcas, muito pelo contrário, ressalta-se a sua 

importância nesse cenário complexo. É necessário, contudo, que elas realmente se identifiquem 

com as necessidades do consumidor de forma transparente e estejam em consonância com os seus 

ideais de vida. Só assim poderão sobressair-se nesse emaranhado confuso de tantas marcas.  

Portanto, pode-se dizer que as empresas que desejarem manter suas marcas ativas no 

futuro próximo, terão de centrar-se na inovação e produção de idéias, oferta de produtos e 

serviços originais. Os modelos de gestão de marca, neste sentido, proporcionam diversas 

maneiras de controlar como uma marca é vista a gerenciar sua comunicação.  

 

 

3.3 O MODELO DE GESTÃO STAR STRATEGY 

 

Os modelos de gestão procuram, de uma maneira geral, entender como a marca funciona. 

Semprini (2006, p.128) explica que estes modelos “identificam também os parâmetros e os 

componentes, mas o fazem em uma perspectiva mais pragmática e com o objetivo de 

individualizar as regras de controle”. 

O autor explica que os modelos de gestão podem, por sua vez, ser diferenciados em: a) 

modelos de gestão orientados para o marketing da marca (escolha de um público-alvo, 

posicionamentos, elementos de diferenciação) e b) modelos de gestão orientados para a 

orientação de marca (escolha de um território, de temas, de um estilo, de um tom).  
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Trata-se das perspectivas que se focalizam nos diferentes aspectos da marca e podem ser 
mais ou menos úteis, em função do tipo de aplicação. Em um processo de pilotagem 
cotidiana da marca, por exemplo, um modelo de gestão permitirá ser ao mesmo tempo 
mais preciso e mais concreto. Entretanto, se a questão for refletir sobre as problemáticas 
de fundo, como por exemplo, o desenvolvimento da marca a longo prazo, a renovação de 
sua identidade ou sua diversificação, os modelos de estado permitirão se acercar dos 
riscos estratégicos e avaliar melhor as conseqüências, para a marca, das escolhas 
efetuadas. (SEMPRINI, 2006, p.129) 

 

Durante a década de 1980, houve muitos debates nos EUA sobre a marca como fenômeno 

em si, e não foi por acaso que Jacques Séguéla baseou o seu modelo de gestão na metáfora 

hollywoodiana. O modelo da star strategy caracteriza três aspectos da marca: o físico, o caráter e 

o estilo. Este modelo, como explica Semprini (2006, p. 130), “busca pela primeira vez pensar a 

relação entre marca e produto em termos sistêmicos. A sua estrutura é triádica e não se limita 

definir a comunicação como função do produto, mas como veículo expressivo por meio do qual o 

produto pode ser valorizado.” 

A star strategy foi “explicitamente inspirada na lógica do espetáculo e da comunicação de 

massa, própria ao universo do cinema”, como explica Semprini à seguir:  

 

O fato de se inspirar em Marilyn Monroe e Marlon Brando, em vez de se inspirar nos 
produtos de consumo de massa, permitiu a Séguéla pensar a marca em termos muito 
mais estimulantes e, sem dúvida, visionários. Mas isto fixa, igualmente, os limites de seu 
modelo. Em primeiro lugar, uma aplicação muito direta da metáfora da star leva a 
investir exageradamente nas dimensões espetaculares e a superestimar o papel da 
sedução e da fascinação na relação entre marca e seu público. Em segundo lugar, uma 
visão muito antropomórfica da marca tende a supervalorizar a noção de caráter, que só 
representa uma das faces de manifestação da marca. (SEMPRINI, 2006, p. 131) 
 

 Portanto, este modelo pode parecer demasiadamente exagerado no que diz respeito ao 

papel que atribui à comunicação, como difusora do caráter da marca. O método acabou entrando 

em declínio rapidamente, pois distanciou a marca de seus componentes materiais e de produção.  

 Semprini (2006, p.132) afirma que “o excessivo investimento no estilo para comunicar o 

caráter tinha progressivamente marginalizado o físico da marca. Esta deriva do modelo de 

Séguéla contribuiu para fazer esquecer suas intuições mais férteis.” 
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 Mas, a star strategy, apesar de exacerbar a noção de espetáculo, aproximou a marca da 

posição dos deuses e heróis da mitologia de certa forma, conceituando-a como entidade e dando a 

ela características fantasiosas. 

 No próximo capítulo, tratar-se-á dos aspectos metodológicos desta pesquisa, antes de 

passar a análise das peças da campanha “A vida não pode esperar”. 
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4. METODOLOGIA 

 

Gil (2002, p.17) apresenta a pesquisa como o “procedimento racional e sistemático que 

tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos”. E afirma que a 

mesma é requerida quando não se dispõe de informação suficiente para responder a um problema, 

ou então quando a informação disponível se encontra em tal estado de desordem que não possa 

ser adequadamente relacionada ao problema. 

 Dentro do mesmo raciocínio, Rudio (2003) acrescenta que a pesquisa é um conjunto de 

atividades orientadas para a busca de um determinado conhecimento. E Fachin (2001) 

complementa ainda que a pesquisa é um procedimento intelectual para adquirir conhecimentos 

pela investigação de uma realidade e busca de novas verdades sobre um fato (objeto, problema).  

Fachin (2001) ainda diz que não se deve atribuir verdade absoluta aos resultados das 

pesquisas, pois as descobertas são sempre renovadas e toda análise sobre um fato (objeto, 

problema) apresenta várias implicações de ordem apreciativa e analítica. 

A metodologia de pesquisa, para Minayo (2003, p. 16-18) é “o caminho do pensamento a 

ser seguido. Ocupa um lugar central na teoria e trata-se basicamente do conjunto de técnicas a ser 

adotada para construir uma realidade”. A pesquisa é assim, a atividade básica da ciência na sua 

construção da realidade. 

 

4.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

 Para atender os objetivos deste estudo, foi realizada uma pesquisa de natureza exploratória 

e por meio da aplicação de métodos qualitativos. Segundo GIL (2003, p. 41), a pesquisa 

exploratória visa “proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm o objetivo principal o 

aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições”. Portanto, por meio de estudo 

exploratório, busca-se obter um primeiro contato com a situação a ser pesquisada ou um melhor 

conhecimento sobre um objeto em estudo levantado e hipóteses a serem confirmadas. 

 Segundo Lüdke & André (1986), a abordagem qualitativa de pesquisa é aquela que se 

desenvolve em uma situação natural, é rica em dados descritivos e tem um plano aberto e flexível 
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e focaliza a realidade de uma forma complexa e contextualizada. Também, porque responde a 

questões muito particulares e se preocupa com um nível de realidade que não pode ser somente 

quantificado; ela explora um universo de conhecimentos, significações, motivos, crenças, 

experiências e atitudes que se relacionam a um espaço mais íntimo de relações. 

 Esta pesquisa envolveu um levantamento bibliográfico, que de acordo com Gil (2002), é 

feito com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos. Tal estudo bibliográfico forneceu subsídios para que se pudesse compreender o papel 

da mitologia na contemporaneidade, a apropriação de mitos pela publicidade e a construção da 

mitologia de marca.  

Através do método de estudo de caso, busca-se traçar hipóteses sobre os motivos/razões 

que levam a publicidade de Seda a utilizar-se do mito de Marilyn Monroe como reforço de 

imagem de marca.  Segundo Yin (2005, p.35), 

 

[...] os estudos de caso exigem uma mente indagadora durante a coleta de dados, não 
apenas antes ou após a atividade. A capacidade de fazer e responder boas perguntas é, 
portanto, um pré-requisito para os pesquisadores de estudo de caso. O resultado desejado 
é o pesquisador criar um rico diálogo com as evidências, uma atividade que compreende. 

 

Obter dados mediante procedimentos diversos é fundamental para garantir a qualidade 

dos resultados obtidos. Os resultados obtidos no estudo de caso devem ser provenientes da 

convergência ou da divergência das observações obtidas de diferentes procedimentos. (GIL, 

2002). 

A utilização de múltiplas fontes de evidência, segundo Yin (2005), constitui o principal 

recurso de que se vale o estudo de caso para conferir significância a seus resultados. 

Com estas classificações de pesquisa, acredita-se que os objetivos deste trabalho foram 

atingidos, devido à natureza dos conceitos e de suas aplicações no desenvolvimento do processo 

de coleta de dados.  

 

4.2 TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

1ª Fase: Após um amplo levantamento bibliográfico e uma leitura exploratória, se 

determinou os materiais pertinentes à pesquisa. Consecutivamente, foi realizada uma leitura 
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analítica para que se pudesse organizar e elencar as informações das fontes de consulta, as quais 

possibilitaram uma melhor obtenção de respostas ao problema investigado. 

2ª Fase: Coleta de dados. Nesta fase, as peças da campanha de Seda foram reunidas para 

análise (anúncio de revista e comercial televisivo). 

3ª Fase: As peças selecionadas são analisadas sob a luz das teorias estudadas no 

levantamento bibliográfico para que se possa traçar hipóteses com relação à utilização do mito 

Marilyn Monroe como reforço de imagem de marca. Analisa-se também quais as características 

do mito que constituem interesse por parte do público-alvo.  

 

O próximo capítulo relata a terceira e última fase deste estudo, no qual encontra-se 

explicitada a análise da campanha “A vida não pode esperar” do shampoo Seda. Espera-se que os 

resultados obtidos com a análise possam fornecer as informações necessárias à reflexão sobre a 

utilização do mito pela publicidade, bem como subsídios para futuros estudos sobre o tema. 
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5. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DA CAMPANHA 

 

 Faz-se necessária a transcrição das peças para uma melhor visualização e compreensão da 

análise da campanha “A vida não pode esperar”. 

 

5.1 DESCRIÇÃO DAS PEÇAS 

 

 PEÇA 01 – Anúncio de página inteira (Anexo A) 

 

 O anúncio mostra, sob um fundo branco, uma imagem estilizada de Marilyn Monroe. A 

imagem foi transformada em vetores, portanto chapada e sem perspectiva. A imagem vetorizada 

destaca uma montagem de três fotografias delineadas pela forma dos cabelos de Monroe. Estas 

fotografias foram tratadas com um filtro amarelo. Do lado direito da imagem vetorizada (ou 

iconizada), pode-se visualizar o slogan “A vida não pode esperar” e a pergunta “Porque seu 

cabelo deveria?”. Logo abaixo, no canto inferior direito vê-se o logotipo de Seda. As cores que 

predominam no anúncio são quentes (amarelo, laranja e vermelho – em degradê, no ícone). 

 

 PEÇA 02 – Comercial televisivo 

 

O comercial televisivo se utiliza de imagens estilizadas de Marilyn Monroe, Madonna e 

Shakira. O filme de 30 segundos combina uma montagem de imagens vetorizadas com vídeos da 

carreira de cada artista, sendo exibidos dentro de cada ícone. Em cada segmento, tem-se como 

trilha sonora canções das estrelas: “I Wanna Be Loved By You”, de Marilyn Monroe; “Whenever, 

Wherever” de Shakira e “Ray of Light”, de Madonna. As imagens icônicas são intercaladas pelas 

frases “Algumas mulheres não esperam / fazem a vida acontecer / seus cabelos falam por elas”. 

E o filme encerra com uma narração feminina: “Novo Seda. Beleza Instantânea para seus 

cabelos. Porque a vida não pode esperar”. 
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5.2 ANÁLISE 

 

O estudo ora desenvolvido sobre o mito na publicidade tem como ponto central a análise 

de duas peças da campanha publicitária “A vida não pode esperar”, do shampoo Seda. As peças 

analisadas compreendem um anúncio de revista de página dupla (Anexo A) e o comercial 

televisivo de lançamento da campanha. 

A campanha global “A vida não pode esperar”, que foi adaptada para o Brasil pela 

agência JWT, estreou em mídia no mês de abril de 2008 e abrangeu TV aberta e canais por 

assinatura (VT), mídia impressa (revistas), exterior e indoor (outdoors e displays), rádio (spots) e 

internet (website). As peças contam com a presença de celebridades como Marilyn Monroe, 

Madonna e Shakira. 

Como objeto de estudo, a campanha fornece precisamente o que este trabalho busca 

esclarecer: a utilização do mito como suporte da narrativa de marca. Fica claro desde já que Seda 

faz uso da personagem Marilyn Monroe para agregar seus valores e características de star à 

marca, bem como uma certa historicidade.  

Monroe é um exemplo rico no nível da mitologia – a dualidade de sua persona representa 

a dicotomia arquetípica da qual Randazzo (1993) fala. Ela foi um cruzamento entre os arquétipos 

da vamp, da femme fatale, da virgem e da grande mãe: sexual, inocente, sensível, frágil, calorosa. 

Isso estende seu apelo à ambos os sexos – ninguém consegue ficar indiferente a sua sensualidade 

e/ou fragilidade. Como observa Morin (1989, p. 7), “as estrelas são como os deuses...”. 

A campanha buscou abranger um público-alvo mais amplo. Além da figura de Monroe, 

Madonna e Shakira aparecem como ícones para gerações mais novas. Aqui, há de se voltar à 

questão do ícone. Como exposto anteriormente, a imagem iconizada perde muito de seu conceito 

original (se não o perde totalmente) e este fato a torna passível de adquirir novas 

significações/atribuições através dos tempos.  

Da mesma forma que o mito, o ícone (na sua seletividade) deixa muitos hiatos em sua 

significação, possibilitando que o indivíduo consumidor participe ativamente na construção de 

seu sentido – no caso da publicidade, na construção da narrativa de marca. Estas lacunas são 

preenchidas automaticamente, através do inconsciente coletivo, que ativa as imagens mentais 

presentes instintivamente no ser humano. Por exemplo, ao expor a personagem Marilyn Monroe 
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como ícone de sua campanha, Seda está automaticamente associando as características 

arquetípicas da estrela ao seu produto e à mitologia de marca. 

Tanto o anúncio para revista, quanto o comercial televisivo supervalorizam o ícone e 

mostram estas mulheres através dele. O ícone, soberano, impõe-se. No caso de Monroe, isso é 

ainda mais evidente. As imagens em preto e branco, mesmo mostradas através de um filtro de cor 

amarela, mostram sua idade. Já seu ícone é atemporal, eterno. Monroe (a pessoa) já morreu há 

quase meio século e muito do que se sabia sobre ela já se perdeu na história ou está lentamente se 

apagando. O seu ícone de maneira alguma engloba todas as suas qualidades como ser humano – e 

nem poderia - ele apenas imortaliza-a como objeto de glamour e sensualidade. E, ainda assim, 

impõe-se sobre a pessoa que foi. O seu mito, embora mais rico conceitualmente, também não nos 

revela a verdadeira Monroe. E, talvez seja justamente por este motivo que seu mito se perpetue. É 

através dele que ela sobrevive. Alimenta-se e renova-se no inconsciente coletivo dos indivíduos.  

Monroe foi determinada por seu duplo na tela
15

. Como a maioria das estrelas, teve que 

viver para manter uma imagem à altura deste duplo incrivelmente fascinante que a tela mostrava. 

Esta dualidade assombrou-a até o fim de seus dias. E hoje, apenas o seu duplo sobrevive. Morin 

(1989, p. 46) explica que o duplo “(...) sobrevive ao corpo mortal. Os deuses se desembaraçam do 

comum dos mortais para se tornar grandes imortais. O duplo está na origem de Deus”. É desse 

duplo “divino” que a publicidade faz uso, como um sistema semiológico segundo, na 

nomenclatura de Barthes (1980), já que a publicidade fala sobre a fala.  

Marilyn parece distante e fria como ícone da publicidade de Seda. Não é palpável como 

Madonna e Shakira. É história, passado. Sua aparição é, de certa forma, fantasmagórica. Levando 

em conta sua tragédia pessoal, é de se estranhar que seja utilizada em uma campanha publicitária 

de shampoo, tanto tempo após sua morte. Mas aí, o que se vê na campanha é seu mito / ícone / 

duplo “divino”. E estes não são trágicos. Estão vivos e pulsantes. Renovam-se constantemente. 

É pelo mito e pelo ícone que a conexão com o consumidor é estabelecida. Fica claro que 

as lacunas presentes neles não os deixam “empobrecidos” aos olhos do consumidor. Ao contrário, 

é justamente por estes lapsos na narrativa mitológica que o consumidor envolve-se, deixa-se 

seduzir. Ele projeta seus sonhos e desejos no mito, enriquece-o.  Como já exposto, o mito é uma 

                                                           
15 Segundo Morin (1989, p.  46) o duplo seria “a primeira visão, a primeira consciência de si”. É exterior e “se revela 
em sombras, reflexos, espelhos”. No caso da estrela, o seu duplo seria a sua própria imagem na tela. 
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fala, uma narrativa arcaica, que provém do inconsciente dos indivíduos. Portanto, ele funciona 

somente a nível inconsciente, não podendo ser interpretado cientificamente. 

Com esta narrativa mitológica/arquetípica, a campanha de Seda buscou claramente 

adentrar no rico universo dos mitos femininos que, em seus dualismos, representam justamente a 

mulher contemporânea em seus inúmeros papéis – tanto como Grande Mãe, carinhosa e 

protetora, como Guerreira, independente e agressiva. 

Seda utilizou-se da figura de Monroe em sua campanha pois ela incorpora muitos 

personagens arquetípicos e esta dinamicidade une-a a um público consumidor muito amplo. O 

público sente-se cativado por esta figura fantasiosa, mas ao mesmo tempo real. Muitas de suas 

qualidades escapam ao registro da razão e isto a torna humana e divina ao mesmo tempo. 

Através da semiologia, pode-se dizer que este mito é consumido como sendo algo natural, 

como se sua imagem provocasse naturalmente seu conceito (Barthes, 1980). O consumidor não 

vê o mito como linguagem, mas como fato – é isto que essencialmente o dá credibilidade. E esta 

credibilidade se estende à publicidade, que, pelo mito, cria a mitologia de marca. O consumidor é 

seduzido por estes mundos possíveis da marca. A linha entre a realidade e a fantasia, para o 

consumidor, é aparentemente muito tênue. 

Outro aspecto a ser considerado nesta análise é a mercantilização da figura mitológica. 

Monroe é produto na campanha de Seda - mais do que Madonna e Shakira. Talvez pelo fato de 

que a única coisa que resta dela é seu duplo. Morin (1989, p. 75-76) argumenta que  

 

(...) A estrela não é apenas sujeito, mas também objeto da publicidade: ela apresenta 
perfumes, sabonetes, cigarros, etc., multiplicando assim a sua utilidade comercial. A 
estrela é uma mercadoria total: não há um centímetro de seu corpo, uma fibra de sua 
alma ou uma recordação de sua vida que não possa ser lançada no mercado. 

 

Neste sentido, se pode dizer que Marilyn é exatamente como qualquer outro produto 

comercial. Apesar de sua imagem ser reproduzida em série, ela não perde seu valor – pelo 

contrário – passa a ser ainda mais desejada. Ela é eternamente “original” e “única”.  

 

(...) Preciosíssima matriz de suas próprias imagens, ela é portanto uma espécie de capital 
fixo, mas também um valor no sentido especulativo do termo, tal como as minas do rio 
Tinto ou os jazigos de Parentis. (...) Ouro e estrelas de cinema são duas potências míticas 
que atraem febrilmente e fixam todas as ambições humanas. (MORIN, 1989, p. 76) 
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Desta forma, era inevitável que os mitos se transformassem em mercadorias – e é 

exatamente isto que ocorre nesta campanha. Seda se utiliza de uma fórmula já há muitas décadas 

“datada”, mas que parece não ter perdido seu ar de novidade e muito menos a sua magia. Afinal 

de contas, esta fórmula se alimenta do espírito humano. O mito como mercadoria é apenas um 

reflexo natural do ser humano que vive em um sistema essencialmente capitalista. 

Este estudo procurou abordar o mito analogicamente, pois segundo Jung apud Randazzo, 

(1993), o mito não deve ser interpretado cientificamente. Ele explica que esta abordagem seria 

uma “escavação arqueológica” da psique, de onde o estudioso coleta e classifica material 

essencialmente primitivo, arcaico e mitopoético, com o objetivo de aprofundar seu conhecimento 

sobre o assunto estudado. 

Randazzo (1993, p. 98) pondera que a abordagem analógica é “uma abordagem pré-

científica, intuitiva, que examina o material simbólico da mitologia e de outras fontes 

mitopoéticas (folclore, arte, literatura e psicanálise) para oferecer um ponto de vista mitológico. 

 Neste sentido, a abordagem analógica seria uma alternativa de conhecimento para a 

abordagem científica. Assim, este estudo procurou compreender como as imagens arquetípicas 

presentes no inconsciente coletivo chegam até a mente consciente e se manifestam no mito,  

gerando desejos, aspirações e identificação por parte do consumidor. Também procurou 

compreender os motivos que levam a publicidade a fazer uso do mito para assim compor sua 

narrativa de marca. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A mitologia de marca é uma forma extremamente eficiente de se atingir o público-alvo. A 

relação entre o ser humano e o mito é, como a história mostra, intrínseca. Estudar um tema como 

este é certamente um desafio para qualquer pesquisador, pois engloba inúmeros aspectos da 

experiência humana e exige sensibilidade e intuição aguçadas ao se buscar respostas à questões 

que estão muitas vezes além da ciência. 

Em uma época tão desencantada como esta, o mito é um tema fascinante, rico e que leva 

os indivíduos a entrarem em contato com os mistérios do inconsciente. É deste mundo mágico e 

desconhecido que toda a criatividade humana brota.   

Este estudo procurou compreender um pouco deste fascínio causado pelos mitos, cada vez 

mais presentes na publicidade como suportes de narrativa de marca, visando sua valorização e  

enriquecimento. É facilmente perceptível que a campanha de Seda buscou agregar a força mítica 

da personagem Marilyn Monroe à sua marca e produto(s). Ela representa muitos personagens 

arquetípicos das mitologias femininas e esta dualidade a une à mulher contemporânea, que 

freqüentemente tem de conciliar seus inúmeros papéis na sociedade. 

O estudo também procurou compreender o mito como fala. Através da semiologia 

Bartheana, se pode visualizar o complexo sistema semiológico que o mito forma. O mito Marilyn 

Monroe, como ícone, torna-se um signo global, na nomenclatura de Barthes (1980). É deste signo 

global que a publicidade de Seda faz uso na campanha “A vida não pode esperar”. 

Além de abordar a questão do mito, o estudo tratou das mudanças ocorridas no mercado 

publicitário nas últimas décadas, bem como a incidência da comunicação midiática nas 

sociabilidades. Como já dito, a contemporaneidade é estruturada e ambientada pela comunicação. 

A mídia e a marca têm o importante papel de estabilizadores deste espaço desterritorializado e em 

constante mudança. 

O mito, como suporte de narrativa de marca, não somente aproxima o consumidor da 

marca, como envolve-o profundamente,  influenciando seu comportamento e seu modo de vida. 

Além disso, desta forma o consumidor não vê a marca apenas como um produto, mas como uma 

“entidade” real, com características e sensibilidades humanas. 
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O presente trabalho não teve a pretensão de esgotar o estudo sobre o tema abordado, ao 

contrário, buscou-se através das pesquisas realizadas, apreender e compreender o assunto de 

forma a viabilizar reflexões e considerações capazes de demonstrar a relevância da utilização de 

figuras mitológicas como suporte de narrativa de marca. 

 A partir das considerações e conclusões deste trabalho poder-se-á explorar outros aspectos 

relevantes do tema, inclusive com pesquisas de campo com o próprio consumidor, destino final 

dos trabalhos publicitários, buscando dados que possam revelar quais aspectos da figura 

mitológica influenciam e condicionam o comportamento das pessoas em relação ao produto 

anunciado,  facilitando novas criações publicitárias com a utilização de  mitos. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A 

 

 

 

Anúncio para revista. 
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Anexo B 

 

 

 

Marilyn Monroe, em foto promocional para o filme Niágara (1953). 
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Anexo C 

 

 

 

Marilyn Monroe, em serigrafia de Andy Warhol (1963). 

 

 


