
Os arquétipos
na comunicação



Você sabe quais são as suas características enquanto 
consumidor que te fazem tomar decisões de compra? 

A maioria das pessoas não têm consciência das necessidades 
humanas que as fazem consumir, e entender esses conceitos é o 
grande segredo da linguagem de persuasão na publicidade. 

Se você baixou esse E-book, provavelmente está tentando 
entender mais sobre o comportamento do consumidor, 
especialmente do seu potencial cliente.

Vender na internet deixou de ser o diferencial, hoje muitas 
empresas funcionam usando apenas as redes, mas como se 
comunicar de forma certeira com pessoas do outro lado da tela?

Foi para facilitar esse entendimento do comportamento 
inconsciente do seu público-alvo que preparamos esse e-book 
com os 12 arquétipos de Jung.

É um conceito criado pelo psicólogo Carl Jung. São como 
representações, modelos ideais de conceitos formados em 
nossa mente. São os responsáveis por despertar emoções. Por 
isso é tão importante conhecer o arquétipo da sua marca e do 
seu público, pois é assim que você encantará seu público, através 
da emoção que você consegue transmitir.

Por mais que a gente lute contra essas representações, fazemos 
interpretações de forma inconsciente. 

Quando olhamos a foto de um cachorro, nossa mente 
automaticamente associa a imagem do animal a conceitos como 
alegria, amizade, felicidade, fi delidade e obediência. Já um gato 
remete a personalidade forte, independência e autoestima.

>>> Confi ra nas próximas páginas 
quais são os 12 arquétpicos de Jung e 
como as marcas comunicam com eles

O que são os arquétipos? 



Deseja ser feliz, acolhido e acredita que é possível viver em um 
mundo onde todos possam ser o que quiserem.

Seu maior medo é fazer algo errado, ser punido. Enquanto seu 
maior desejo é ser feliz. Busca seu paraíso próprio e compra 
idéias que se aproximem da sua visão de mundo ideal.

Exemplo de personalidade do arquétipo: Walt Disney

Marcas que utilizam o arquétipo: São marcas ligadas à bondade, 
à nostalgia gostosa, lembranças que deixam o coração quentinho. 
Tal como Mc Donald, Disney e Coca-Cola. 

Como se conectar com o inocente: Se posicionando como uma 
marca que resgata a criança interior, a magia da infância, o felizes 
para sempre.

Um bom exemplo da comunicação feita com o inocente são as 
campanhas publicitárias da Coca-Cola no natal. 

O INOCENTE

Almeja o pertencimento. É a pessoa que é atraída por aquilo que 
a fará se sentir parte de um grupo. Ser igual é o seu desejo, e por 
isso muitas vezes escondem o que realmente sentem e são.

Tem medo se sentir excluído. Seu maior desejo é ser aceito, não 
chamar atenção por se destacar de alguma forma do seu ciclo 
social. Só quer se sentir pertencido, igual aos demais. 

Exemplo de personalidade do arquétipo: Tony Ramos 

Marcas que utilizam o arquétipo: Nivea, Dove, Visa. 

Como se conectar com o cara comum: Realçando a beleza 
do comum. Algumas marcas de cosméticos, como a Dove, 
trabalham sempre com esse conceito, de enaltecer a mulher 
comum.

O cara comum quer parecer com as pessoas que são aceitas e 
não ser enaltecido como indivíduo. 

Um exemplo de como comunicar com esse público é o comercial 
“Sejam todos bem-vindos” da VISA. 

O CARA COMUM



A liberdade é o valor inegociável desse arquétipo. 

Seu maior medo é o tédio, limites. Não gosta de se sentir preso 
ou vazio. Tem o imenso desejo eterno de experimentar coisas 
novas, viver intensamente o melhor lado da vida. 

Exemplo de personalidade do arquétipo: Richard Branson

Marcas que utilizam o arquétipo: Virgin, LandRover  e os canais 
Discovery. 

Como se conectar com o explorador: Seja a ponte entre o seu 
público e o desejo dele, agrida o medo de fi car no tédio, de se 
sentir vazio. Ajude-o a sair da rotina, a ter liberdade, divida esses 
valores e crenças, seja um encorajador. 

Um exemplo de como fazer essa comunicação são os comerciais 
aventureiros da LandRover. 

O EXPLORADOR

Busca por transformação através das leis fundamentais do 
universo misturando conhecimentos ocultos, religião, ciência e 
tecnologia, desafi ando o senso comum. 

Seus maiores medos estão nas consequências negativas de 
seus atos. Deseja muito a transformação e a realização de seus 
sonhos. 

Exemplo de personalidade do arquétipo: Steven Spilberg

Marcas que utilizam o arquétipo: RedBull, Smirnoff , Axe.

Como se conectar com o mago: Qual a transformação que o seu 
produto ou serviço causa? Essa é a sua promessa, e ela deve ser 
cumprida diariamente. É um público disposto a pagar o preço da 
transformação.

Um exemplo de comunicação é o comercial da Axe que diz que 
você não precisa de tanquinho ou ser o mais inteligente, mas sim 
encontrar qual a sua mágica e confi ar nela. 

O MAGO



O foco desse arquétipo está no amor, nos relacionamentos de 
todos os tipos. Quer ser atraente e busca por moda e beleza.

Seu maior medo é a rejeição. Quer ser desejado, relecionar-se 
com pessoas que ama. 

Exemplo de personalidade do arquétipo: Angelina Jolie 

Marcas que utilizam o arquétipo: Dior, Channel, Rolex 

Como se conectar com o amante: Ajudando-os a serem mais 
bonitos, confi antes, desejados, atraentes e sofi sticados. Falar 
sobre relacionamentos e o que fazer para ser desejado é uma 
boa aposta. Se você resolver esse problema, o preço não vai ser 
uma dor de cabeça.

A comunicação está muito ligada ao visual, ao encantamento, a 
beleza. Um bom exemplo são os comerciais da Dior. 

O AMANTE

 Entende o mundo e toma suas decisões a partir do conhecimento. 
Acredita que compartilhar conhecimento é a melhor forma de 
chegar a grandes lugares.

Tem medo de ser ignorante e enganado. Seu maior desejo é pela 
verdade, transformar o mundo por meio do conhecimento. 

Exemplo de personalidade do arquétipo: Oprah Winfrey

Marcas que utilizam o arquétipo: TEDx, CNN, Harvard.

Como se conectar com o sábio: Através da verdade, com dados, 
pesquisas e fontes confi áveis. Faça seu público refl etir e se 
mover sobre assuntos que você tem dados para provar o que diz. 

Seja o detentor da verdade, estar antenado sobre as 
especulações que rodam por aí e saber a verdade sobre elas te 
fará ter muita credibilidade.

Um exemplo da comunicação é o programa “Facts First” da CNN.

O SÁBIO



Acredita que com coragem, determinação e muito esforço, é 
possível conquistar qualquer coisa

Seus medos são fracassar, demonstrar fraqueza, se acovardar. 
E seu maior desejo é ser desafi ado e conquistar, provar seus 
valores  e capacidade. 

Exemplo de personalidade do arquétipo: Ayrton Senna

Marcas que utilizam o arquétipo: Nike, Gatorade, Duracell. 

Como se conectar com o herói: Com jornada de superação, 
desafi os e realizações. Esse público acredita que é capaz de 
coisas grandes e vai se conectar com quem encorajá-los e 
fornecer meios para ajudá-lo nesse caminho. 

Um exemplo de comunicação com o arquétipo são os comerciais 
da Nike. 

O HEROÍ

Odeia burocracia, rotina e tudo o que o aprisiona. É um 
revolucionário de natureza, fora da lei.

Seu maior medo é ser convencional, tradicional, comum. Deseja 
mudar o que não funciona mais, inovar.

Exemplo de personalidade do arquétipo: Princesa Diana 

Marcas que utilizam o arquétipo: Harley Davidson, Macintosh, 
MTV.

Como se conectar com o rebelde: Compartilhando sua visão 
inovadora de mundo. Mostre sempre uma maneira diferente de 
fazer coisas comuns, e que não deveriam mais ser como são. Crie 
uma comunidade de revolucionários, mude comportamentos. 

Um exemplo de como comunicar com esse arquétipo é o 
comercial de lançamento do Macintosh, “o computador para o 
resto de nós”. 

O REBELDE



Acredita que a vida é simples e deve ser levada com bom humor. 
Não tem um posicionamento forte sobre assuntos polêmicos, 
ele prefere a agregação e não a segregação. 

Tem medo de ser inconveniente e irritar os outros. Seu maior 
desejo é se divertir, mostrar que o mundo é um lugar melhor se 
vivermos com simplicidade e um bom sorriso no rosto.

Exemplo de personalidade do arquétipo: Whindersson Nunes

Marcas que utilizam o arquétipo: Skol, Trident, Havaianas
Como se conectar com o tolo: Com leveza, bom humor e 
simplicidade. Esse público é despreocupado, engraçado e gosta 
de rir de si mesmo. Evitar assuntos desconfortáveis do cotidiano 
é uma boa maneira de conquistar a simpatia desse arquétipo. 

Fascine esse grupo com a premissa de que eles são aceitos como 
são, e essa é a beleza da vida.

A comunicação feita com o arquétipo pode ser exemplifi cada 
nos comerciais da Havaianas. 

O TOLO

Tem uma veia artística, é engenhoso, criativo e precisa se 
expressar por meio de novas criações.

Tem meio da mediocridade e deseja inovar, criar algo 
extraordinário a partir de ideias comuns, realizar. 

Exemplo de personalidade do arquétipo: Steve Jobs

Marcas que utilizam o arquétipo: Apple, Lego, Adobe

Como se conectar com o criador: Valorize as ideias. Esse 
público vive em estado de Brainstorming, e o seu papel é ajudá-
los no caminho para transformar essas ideias infi nitas em algo 
realmente inovador e extraordinário. 

Se seu produto for uma ferramenta que ajude pessoas a 
realizarem coisas novas, ou uma metodologia, esse é o seu 
público ideal. 

Os comerciais da Adobe trazem um ótimo exemplo de 
comunicação com esse arquétipo. 

O CRIADOR



Tem muita empatia, teme pela segurança da família e o bem-
estar das pessoas de um modo geral.

Seu maior medo é da ingratidão, não ser reconhecido pelo que 
faz.  O maior desejo é ajudar outras pessoas, cuidar da família, 
proteger.

Exemplo de personalidade do arquétipo: Drauzio Varela 

Marcas que utilizam o arquétipo do cuidador: Porto Seguro, 
Médicos sem fronteiras, Volvo.

Como se conectar com o cuidador: O cuidador busca por 
produtos e serviços que melhorem a qualidade de vida da sua 
família, forneçam segurança e assim elas possam realizar o 
desejo de serem os provedores de cuidado dessas pessoas.

A Volvo se destaca por ter sido o primeiro carro a colocar cintos 
de segurança, e até hoje esse é o valor inegociável da marca. 

Um bom exemplo da comunicação com esse arquétipo são os 
comerciais da Volvo  e da Porto Seguro. 

O CUIDADOR

Líder nato, preza por poder. Procura ter controle, segurança, 
estabilidade, sofi sticação, status e luxo.

Tem grande medo de perder o controle e seu maior desejo é o 
poder, ser bem sucedido e ter algo próspero. 

Exemplo de personalidade do arquétipo: Donald Trump

Marcas que utilizam o arquétipo do governante: British Airways, 
Rolex, Mercedes-Bens

Como se conectar com o governante: Se sua marca gera 
previsibilidade e estabilidade, esse é um bom arquétipo para se 
comunicar. Ele busca por controle, poder e status. 

Se sente confortável para falar no meio da multidão, busca os 
holofotes para si e tem carisma, além de poder de persuasão e 
facilidade para se expressar. 

Os comerciais da Mercedes-Bens são um ótimo exemplo de 
comunicação com esse arquétipo. 

O GOVERNANTE



As necessidades humanas 
e os arquétipos

Necessidade de Segurança 

O mundo muda todos os dias, muitas das profi ssões que existem hoje deixarão 
de existir amanhã. O celular que você compra hoje torna-se obsoleto em pouco 
tempo e nosso comportamento é transformado o tempo todo em tempo real. 

Essas mudanças constantes causam incertezas e aumenta a necessidade por 
segurança. 

Os arquétipo que se comunicam com essa necessidade humana, são:
O Criador
O Governante
O Cuidador

As marcas que se comunicam com esses 3 tipos de arquétipos auxiliam as 
pessoas a preservar a ordem e a estabilidade ao mesmo tempo que lidam com 
mudanças. Elas ensinam a tirar proveito dessas mudanças, e estar um passo à 
frente, a ser o provedor e não a vítima dos acontecimentos.

As mensagens subliminares e os famosos gatilhos mentais são frutos da 
consciência que a marca comunicadora tem sobre como funciona a interpretação 
dos símbolos de seu público-alvo. 

Dessa forma, você vai criando para a sua marca uma mensagem que nem sempre 
é clara, mas que é interpretada de forma inconsciente até que se torne natural 
para as pessoas, e elas começam a te associar ao que você quer.

A marca Rolex demonstra para o público que é exclusiva, sinal de poder, objeto de 
status e que te coloca em um posicionamento social exclusivo. Isso é exatamente 
o que o arquétipo do Amante quer. 

O seu papel como empreendedor é entender como atender as necessidades 
humanas dos seus arquétipos. 



Conexão com outros seres humanos

Enquanto algumas pessoas sentem a necessidade de impactar o mundo, outras 
estão preocupadas com o impacto que elas causam em outras pessoas. 

Elas se movem para serem aceitos, amados, desejados e pertencidos. 

Os arquétipos que têm essa necessidade humana são:
Cara Comum
O Amante
O Tolo

A impressão que eles vão causar a outras pessoas é a necessidade que eles 
sentem.

As marcas que usam esses arquétipos ajudam os consumidores a se conectarem 
com outras pessoas.

Independência

Esse grupo é o oposto do tolo, cara comum e amante. Ele não tem necessidade 
de serem acolhidos, o desejo por independência e liberdade estão acima do 
senso de pertencimento.

São os arquétipos:
O Inocente
O Explorador
O Sábio

Eles querem ser livres, conhecer a verdade e serem independentes. O frio na 
barriga os move, seja por deter a verdade, viver momentos únicos ou conhecer 
coisas novas. 

As marcas que se conectam com esse grupo de arquétipos devem ajudá-los 
nessa busca por verdade, conhecimento e porque não um pouco de mágica.



Quais necessidades seu produto ou serviço atendem? Tenha isso 
mapeado e prepare para gerar conexões incríveis e rentáveis com 
pessoas que fazem sentido. 

Você não vai enganar ninguém para vender, é a sua verdade se 
conectando com a verdade do outro.

Crescimento e Evolução

Temos aqui os inconformados. A palavra “transformação” é a chave para 
conectar-se com essas pessoas e a necessidade que elas têm de causar impacto 
no mundo.

Essa inquietude e inovação são características do grupo de arquétipos:
O Herói
O Rebelde
O Mágico

São os arquétipos ideais para quem quer criar ou vender produtos que trazem 
mudanças signifi cativas para a maneira como as coisas são feitas no presente.


