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1. Introdução 
 

Viver em um sistema que visa o lucro como parte fundamental para a manutenção de 
poder é algo que possibilita esforços para que todo prestador de serviço ou todo 
anunciante de produtos se dedique na tentativa de cativar o consumidor e fazer com 
que seu produto, marca ou serviço seja escolhido por tal.  
É pensando nisso, que ferramentas que visam a captação de clientes são criadas a 
todo instante. 
A publicidade é responsável por envolver as massas e agregar todo tipo de valor a 
aquilo a ser vendido, mostrando as vantagens e benefícios em comprar determinado 
bem. 
Recursos tecnológicos, aparatos de impulsão de vendas, práticas criativas de PDV 
são exemplos interessantes do quanto o marketing envolto na publicidade é 
fundamental para o sucesso nas vendas. Entretanto, há algo que a décadas funciona 
de maneira eficaz no mundo tão concorrido em que vivemos, é o que traduzimos como 
influência positiva de personagens externos divulgando produtos (Dearo, 2010, p.47). 
Identificamos a ação quando algum artista ou ator famoso estrela algum comercial, 
vestindo ou dando enfoque na marca. Muitas vezes isso surte efeitos significativos e 
faz com que a marca fique conhecida pelo sucesso feito por esse ator/artista. 
As celebridades sempre foram extremamente interessantes para marcas e 
publicidade, são figuras que transmitem todo um conjunto de ideias, valores e estilo 
de vida, inspiram, chamam atenção, exercem influência e são facilmente 
reconhecidas, e é claro, a publicidade se apropria da imagem desses artistas.  
Mas existe problemas que passam por atrelar de forma tão singular a imagem de uma 
pessoa a uma marca ou produto, fazendo com que ambos fiquem sujeitos a desgastes 
que podem surgir em futuros imprevistos.  
É o que afirma Caroline Cavalcanti de Oliveira, em seu livro “A Publicidade Televisual”.  
Ela afirma que “A construção da imagem de uma marca se estabelece no conceito 
expressado pela publicidade, por isso marca carrega não só o produto físico, mas 
também a imagem perceptual que gera na mente do consumidor.  
O vínculo personagem – marca pode trazer efeitos positivos ou negativos, 
dependendo de questões culturais e momentâneas de cada sociedade. Por isso a 
relação é tão delicada: caso algo saia errado, como um conceito mal definido ou a 
escolha equivocada do garoto-propaganda, pode-se gerar um efeito inverso do 
esperado sob o consumidor”. (p12, 2007). 
Com isso pautamos nossos estudos em volta dos indícios relevantes sobre a técnica 
de persuasão com as celebridades, marcado pela agregação de valor aos produtos e, 
também, conferir o alto índice desta técnica na televisão brasileira. O intuito é 
aprofundar os estudos em criação de mitos na publicidade pelo convencimento por 
meio de pessoas famosas. 
Algumas observações feitas a fim de aprofundar o tema analisam a linguagem deste 
universo mítico cercado pela publicidade e do poder de tornar um mito tão real a ponto 
de estabelecer conceitos tão fantasiosos como verdadeiros. 



Entender como a propaganda soube transformar pessoas e mitos e como esse 
fenômeno foi incorporado na venda de produtos é o que enriquece a importância 
dessa pesquisa, o que dará uma contribuição enorme a futuros pesquisadores. 
 

 
2. Objetivos 

 
O principal objetivo desse estudo é observar como atores e setores da mídia 
influenciam na divulgação de produtos veiculados nas mais diversas plataformas. 

 
3. Metodologia 

 

Em princípio será realizado um estudo bibliográfico com o propósito de levantar 
material teórico e histórico que sustentam a execução desta pesquisa. 
Posteriormente, será feito um levantamento de antigas campanhas, sem o uso desses 
atores, afim de defender a criatividade como fator fundamental de comunicação. 

 
4. Desenvolvimento 

O objetivo do trabalho visa entender como é realizado a apropriação de imagem de 
artistas de um modo geral pela propaganda e impulsão de vendas, precisamos 
primeiramente analisar como se configura a televisão e as mais diferentes mídias 
nesse século XXI.  
E uma forma interessante de darmos início a essa analogia é a amostragem de dados, 
que nos dão noção do quanto é o alcança da TV e das demais mídias nos lares do 
Brasil e do mundo.  

Segundo o CETIC (Centro de Estudos sobre as tecnologias da Informação e da 
Comunicação), aproximadamente 97% das residências nacionais contam com pelo 
menos uma televisão, 86% possuem ao menos um aparelho de rádio, 23% com 
computadores e 18% possuem acesso à internet.  São dados que mostram o poder 
de alcance de determinadas mídias no cenário nacional, sobretudo a Televisão, que 
tem um potencial de difusão enorme sobre a população nacional, uma vez que penetra 
em quase 100% das casas do nosso país.  

É com esses dados que podemos compreender os investimentos feitos na mídia 
nacional, que segundo pesquisa do Censo 2014 em parceria com CBI.br (Comitê 
Gestor da Internet na Brasil), apontam que a Televisão é o maior receptor de verbas 
e investimentos midiáticos, levando uma parcela de aproximadamente 54% de todas 
as verbas, contra 26% de investimentos feitos na Internet, 8% destinados ao rádio e 
12% divididos entre as demais mídias.  

São dados que contrastam com a realidade internacional, no qual os investimentos 
mundo a fora para ações voltadas ao meio digital e internet são cada vez maiores, se 
aproximando e em alguns casos ultrapassando os feitos investimentos feitos na 
Televisão.  



O fato é que os números do cenário nacional justificam todos os investimentos feitos 
na TV e nos dão toda conexão que norteia nossa pesquisa.  
Se alcance da televisão é de longe maior que as demais mídias, é possível entender 
todo investimento que a cerca e decifrar os motivos que fazem os artistas se tornarem 
protagonistas quando o assunto é divulgar alguma marca ou serviço usando sua 
imagem.  

A exposição dada pela TV, no Brasil, é muito impactante e faz com que verdadeiros 
monopólios da comunicação exerçam uma influencia inigualável sobre a população 
em geral, fazendo com que artistas se tornem pessoas visadas e muitas vezes 
copiadas e seguidos, seja pelo estilo de vestir, posicionamento político ou qualquer 
outro motivo.  

A publicidade tenta explorar ao máximo o potencial de alcance tanto da TV, quanto 
das imagens das pessoas atreladas a ela, fazendo das chamadas celebridades  fator 
fundamental quando o objetivo é venda/compra.  

 
5. Resultados Preliminares 

 
Até o presente momento analisamos de forma crítica as obras publicitárias 
apresentadas nas mais diversas mídias, nas quais o uso da criatividade como fator 
indispensável para o lançamento de um produto e aumento de vendas são 
substituídos pela quantidade de visualização que um garoto propaganda de sucesso 
está exposto. A análise desse estudo proporcionará um entendimento mais claro e 
aprofundado sobre as práticas de merchandising do mercado mundial, o entendimento 
mais afinco, inclusive com dados da influência de um ator ou artista na mensagem da 
comunicação. 
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