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“Marketing é a forma de você valorizar um produto com a credibilidade de quem o promove.” 

Ivete Sangalo 



 

 

 

RESUMO 

 

 

Em um mercado tão competitivo, as marcas buscam cada vez mais estratégias para 
aproximação e identificação com o seu público-alvo. Percebe-se que o marketing 
possibilita diversas ferramentas e estratégias para as empresas aproximarem os 
seus produtos do seu público consumidor e, consequentemente, se destacarem em 
seu segmento. Em um cenário onde novos produtos são lançados constantemente, 
o desafio dos profissionais da publicidade e propaganda é apresentar as marcas e 
produtos de uma forma que o consumidor perceba de que está realizando um bom 
negócio, motivando-o em todas as etapas do processo de compra. A partir disso, 
surge a utilização de celebridades como uma forma de agregar valor a uma marca e 
motivar o consumidor a adquirir determinado produto. Em um mundo onde 
constantemente a sociedade se reinventa, o consumo acabou tornando-se uma 
forma de criar e agregar valores, sendo as celebridades uma forma bastante 
utilizada para imbuir de valor os comerciais publicitários. No Brasil, a cantora Ivete 
Sangalo é uma das celebridades que mais anunciam produtos, tendo sua imagem 
ligada a diversos produtos. Este trabalho objetiva analisar o porquê de Ivete Sangalo 
ser utilizada em várias propagandas de diferentes marcas e quais os retornos 
provocados por essa associação para as empresas. Como objetivos específicos, 
busca-se, através de revisão bibliográfica, descrever o surgimento da publicidade à 
sua importância nos dias atuais, como também, o surgimento, advento e utilização 
das celebridades em propagandas. Na etapa seguinte, analisa-se a participação de 
Ivete Sangalo em três campanhas publicitárias, veiculadas no ano de 2012 em nível 
nacional, dentro do universo de 11 selecionadas, intencionalmente por serem de 
mercados distintos e os valores agregados pela sua participação em comerciais, 
através da declaração de responsáveis pelas empresas.  
 
Palavras-chave: Publicidade. Marcas. Celebridades. Valor. Ivete Sangalo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

ABSTRACT 

 

 

In such a competitive market, brands are increasingly seeking strategies to approach 
and identify with your target audience. Realize that marketing provides several tools 
and strategies for companies approaching their products its consumers and hence 
stand out in its segment. In a scenario where new products are released constantly, 
the challenge of professional advertising and marketing is to introduce brands and 
products in a way that the consumer realizes that he is doing a good business, 
motivating him every step of the buying process . From this arises the use of 
celebrities as a way to add value to a brand and motivate the consumer to purchase 
a particular product. In a world where society constantly reinvents itself, consumption 
eventually became a way to create and add value, being a fairly celebrities used to 
imbue the value of commercial advertising. In Brazil, the singer Ivete Sangalo is one 
of the celebrities who announce more product, having your picture attached to 
various products. This work aims to analyze why Ivete Sangalo be used in various 
advertisements of different brands and which returns caused by this association for 
companies. As specific objectives, seeks to, through literature review, describing the 
emergence of advertising to its importance in the present day, as well as the 
emergence, advent and use of celebrities in advertisements. In the next step, we 
analyze the participation of Ivete Sangalo in three campaigns, aired in 2012 on the 
national level, within the universe of 11 selected intentionally because they are 
separate markets and the aggregate values for participating in trade through the 
declaration of responsible companies. 
 
Keywords: Advertising. Brands. Celebrities. Value. Ivete Sangalo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 01 – Pirâmide das necessidades de Maslow (1987).......................................26 

Figura 02 - Papa Leão XII anunciando o Vinho Mariani, em 1863.............................38 

Figura 03 - As celebridades preferidas pelos consumidores.....................................46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO........................................................................................................10 

2 REFERENCIAL TEÓRICO......................................................................................12 

2.1MARCAS: FOMENTANDO NEGÓCIOS E DESNIVELANDO O MERCADO.......12 

2.1.2 MARCAS E POESIA: DRUMMOND SOBRE O CONSUMO............................22 

2.1.3 TEORIA DE MASLOW, NECESSIDADES E CRIAÇÃO DE VALORES...........24 

2.2  CELEBRIDADES: ESTRELAS QUE ENCANTAM..............................................27 

2.2.1 O REFLEXO DA MIMESE NO EU-MODERNO................................................27 

2.2.2 A CONSTRUÇÃO DE VALORES ATRAVÉS DAS CELEBRIDADES..............30 

2.2.3 UTILIZAÇÃO DE CELEBRIDADES NA PUBLICIDADE: UMA PRÁTICA 

ANTIGA..........................,...........................................................................................37 

2.2.4 CELEBRIDADES: REFLEXOS DO EU-MODERNO.........................................39 

2.2.5 CELEBRIDADE ENQUANTO IMAGEM DA MARCA........................................40 

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS.................................................................42 

3.1 IVETE SANGALO: RAINHA DO MERCADO PUBLICITÁRIO ............................42 

3.2 IVETE X FÃS .......................................................................................................44 

3.3 IVETE: 11 MARCAS ANUNCIADAS EM 12 MESES...........................................46 

3.4 METODOLOGIA...................................................................................................47 

3.5 L’OREAL/GARNIER.............................................................................................50 

3.6 GIRAFFAS ...........................................................................................................52 

3.7 TAM .....................................................................................................................53 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS........ ...... ............ ........ ....... . ............ .....56 

5 REFERÊNCIAS... ............ ........ ..... ... ............ ........ ....... . ............ .....57                                                                      

6 APÊNDICES... .... ............ ........ ........ ............ ........ ........ ............ .... .67



10 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, as celebridades integram a cadeia de consumo a partir do 

instante em que se tornaram capazes de provocar estímulos nos consumidores, 

dada à confiança e credibilidade que possuem. Diante desses atributos de confiança 

e da maneira como se apresentam nos anúncios, essas personalidades adquiriram 

conexão com os consumidores, na medida em que garantem e aconselham o uso de 

produtos e serviços. Costumeiramente, veem-se e ouvem-se nos meios de 

comunicação visual, escritos e falados, comerciais em que celebridades apresentam 

e recomendam a compra de um produto ou de um serviço e, às vezes, até garantem 

os resultados prometidos nos anúncios.  

O público tem visto nas celebridades a imagem de pessoas privilegiadas, 

lindas, ricas e capazes de conseguir tudo, o que lhes desperta imensa atração 

(OLIVEIRA, 2009). Muitas pessoas veem o estilo de vida das celebridades como 

fórmula de sucesso e por este motivo, procuram copiar o seu comportamento para 

aumentar sua autoestima. Essa conduta pode estar atrelada ao fato da celebridade 

ser uma pessoa com inúmeros atributos, tais como: inteligência, beleza, carisma, 

sofisticação e glamour, sendo reconhecida pelo público e considerada como um 

exemplo a ser seguido (BEHLING, 2010). 

Rojek (2008) afirma que a celebridade se torna uma importante ferramenta, 

personificando valores. Além disso, o uso generalizado de celebridades em peças 

de comunicação se dá pelo fato de aumentar o impacto e a capacidade de empatia 

dos anunciantes com o seu público, além de ampliar as possibilidades de se obter 

retornos em termos de publicidade e de relações públicas (ERDOGAN, BAKER e 

TAGG, 2001).  

Celebridade, no contexto do marketing, pode ser definida como alguém que é 

familiar o suficiente para aquelas pessoas com as quais as marcas desejam 

comunicar-se, e que acrescentam valor para a comunicação, pela associação com 

sua imagem e reputação (PRINGLE e BINET, 2005).  

As celebridades são aqueles indivíduos que são conhecidos pelo público por 

suas realizações em outras áreas (incluindo atores, esportistas e agentes de 

entretenimento), diferentes da classe do produto endossado (FRIEDMAN; 

FRIEDMAN, 1979) que possui, principalmente, duas características que a define: 
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estes são agentes sociais que atraem a atenção do público em grande escala e 

provoca respostas emocionais positivas do público (REIN; KOTTLER; STOLLER, 

1987). 

Sem dúvida, as celebridades exercem grande influência sobre as outras 

pessoas, criando moda e costumes. Essas pessoas, quando apresentam produtos 

ou serviços em comerciais, pelas características que possuem, fazem com que o 

consumidor acredite em sua opinião. A influência de tais pessoas nas publicidades 

não se limita à participação direta nos anúncios, recomendando ou aconselhando 

o uso de determinados produtos ou serviços. A simples vinculação da imagem, voz 

ou nome das celebridades é suficiente para despertar o desejo de consumo e a 

confiança sobre o produto (GUIMARÃES, 2001).  

Estima-se que vinte e cinco por cento (25%) de todas as campanhas 

publicitárias realizadas no mundo emprega o uso de uma celebridade endossante 

como forma de melhorar a imagem da marca de uma companhia e assim influenciar 

as atitudes de compras dos consumidores. Produtos associados a celebridades 

parecem ter mais impactos sobre os consumidores do que produtos que não tenham 

sido previamente associados com uma celebridade (PORNPITAKPAN, 2003). 

Neste estudo, entende-se as celebridades como fabricações culturais que 

geram impacto sobre a consciência pública e devem suas forças aos veículos de 

massa (ROJEK, 2008). Personagens capazes de interferir na decisão de compra 

dos consumidores, limitando-se ao exemplo da cantora baiana Ivete Sangalo, uma 

das principais endossantes de propaganda do Brasil, tendo em 2012 estrelado 11 

campanhas nacionais.  

Com base nesta problemática, este estudo tem como objetivo geral analisar 

como Ivete Sangalo consegue associar a sua imagem a diferentes marcas no 

mesmo espaço de tempo e gerar retorno para as mesmas sem desgastá-la. A fim de 

alcançar seu objetivo central, a pesquisa possui três objetivos específicos, que são 

eles: analisar a importância da publicidade nos dias atuais, os valores agregados 

pela participação das celebridades em campanhas publicitárias e analisar o retorno 

provocado pela associação de três empresas que tiveram suas marcas associadas à 

cantora Ivete Sangalo. Por isso, surge a importância de estudar esse fenômeno 

contemporâneo, onde Ivete Sangalo endossa diversas marcas em um curto espaço 

de tempo.  



12 
 

 

Tendo como problemática responder ao seguinte questionamento: por que 

Ivete Sangalo é utilizada em várias propagandas de diferentes marcas e quais os 

retornos provocados por essa associação para as empresas?  

No primeiro capítulo do referencial teórico, será discutida a importância das 

marcas para as empresas e o bombardeamento de produtos que são lançados 

diariamente, onde se encontra na publicidade a oportunidade de criar aspectos 

intangíveis que os diferenciem da sua concorrência. Após isso, será levantada o 

histórico da marca, desde do Egito Antigo até o seu papel nos dias atuais. O 

consumo de acordo com o pensamento de Bauman (2008), o homem encontra nas 

práticas de consumo a oportunidade de recriar sua identidade, até um diálogo com a 

obra de Andrade (1986), onde nessa época ele já mostrava o quanto o homem está 

dominado pela forte presença das marcas no seu dia-a-dia. Para finalizar, um 

levantamento através da Teoria de Maslow e a satisfação das necessidades do ego. 

No segundo capítulo de referencial teórico, a discussão será em cima do 

surgimento, o advento através da indústria cultural e a importância das celebridades 

nos dias atuais, onde, através do seu comportamento, consegue ditar tendências e 

influenciar o consumo. Nesse etapa, o principal autor utilizado foi Rojek (2008), que 

em sua obra discorre mais sobre as celebridades, do seu advento, histórico, 

importância e papel nos dias atuais. 

Neste estudo, foi utilizado como procedimento metodológico a pesquisa de 

estudo de caso, particularmente, um caso único. A escolha de um estudo de caso 

como estratégia de pesquisa se justifica quando se colocam questões do tipo ‘como’ 

e ‘por que’, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os acontecimentos e 

quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum 

contexto real (YIN, 2005). 

Com base no referencial teórico, e análise de três campanhas publicitárias 

veiculadas no ano de 2012 no Brasil, é possível identificar o porquê de Ivete 

anunciar tantas marcas, os tipos de valores agregados pela artista às empresas para 

conseguir criar, manter e agregar valores junto aos seus consumidores. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 MARCAS: FOMENTANDO E DESNIVELANDO MERCADO 

 

No mundo capitalista, as relações de consumo são cada vez mais intensas. 

Cada vez mais produtos são criados, produtos estes que nunca foram tão adquiridos 

por consumidores tão ávidos por novos significados e experiências. Toda essa 

dinâmica de mercado é regida pela lei da oferta e da demanda, cabendo à 

publicidade a responsabilidade de reforçar ainda mais as qualidades e benefícios 

dos produtos, acirrando a concorrência e despertando no consumidor o desejo de 

adquirir um produto – muitas vezes com preços e funções similares – em detrimento 

de outro. 

As marcas estão presentes no cotidiano da sociedade, desde o cafezinho 

servido à margarina utilizada no pão, do protetor solar à sunga e do lençol da cama 

ao sabão em pó. Todos estes produtos e serviços, geralmente, são dotados de um 

signo que os identificam junto ao consumidor.  

Hoje, os empresários lançam novos produtos e serviços e encontram nas 

marcas a oportunidade de chegar ao mercado com nomes, cores, símbolos e 

embalagens que chamam a atenção do consumidor. Com a intenção de serem 

diferentes das existentes, buscando sempre um diferencial em relação à marca 

concorrente. Em matéria, Costa (2013) informou que segundo uma pesquisa da 

consultoria Nielsen, foram lançados, no ano de 2010, mais de 15.800 itens voltados 

para a venda em supermercados e lojas de conveniência. Se forem comparados 

com dados de 2006, trata-se de um crescimento de 60% na oferta de produtos.   

Este crescimento não é uma particularidade somente do setor de 

supermercados e lojas de conveniência. Atualmente, em todos os setores e áreas, 

diversas marcas eclodem diariamente, gerando um grande desafio para os 

profissionais de marketing e publicidade, que trabalharão sempre na busca em criar 

uma marca que seja única, inovadora e traga significados diferentes para quem a 

consome. Transformando a verba publicitária em investimento, gerando crescimento 

nas vendas e aumento da participação de mercado da marca. 

Por isso, a importância de se discutir a marca e o seu papel na atual 

sociedade de consumo. De acordo com Aaker (1998), marca: 
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[...] é um nome diferenciado e/ou símbolo para a identificação de bens e 
serviços de um vendedor ou de um grupo de vendedores e para diferenciar 
uns dos outros. É ela que sinaliza ao consumidor a origem do produto e 
protege, tanto consumidor quanto o fabricante, dos concorrentes que 
oferecem produtos que pareçam idênticos (AEKER, p. 7, 1998). 

 

 

Levando em consideração o que foi dito, a marca tem sido alvo de grandes 

estudos, na justificativa de traduzir em símbolos e posicionamentos os anseios de 

uma sociedade sedenta por imbuir novos significados em sua rotina. 

Pinho afirma no trecho abaixo: 

 

 

“Desde a mais remota Antiguidade existiram várias maneiras de promover 
as mercadorias. (...) Naqueles tempos, bem antes de as marcas terem 
adquirido o seu sentido moderno, era costume indicar a proveniência do 
produto agrícola ou manufaturado, a marca servindo muitas vezes para 
atestar excelência do produto e seu prestígio” (PINHO, p. 11,1996).  

 
 
 

De acordo com Carril (2007), o uso de marcas também já era praticado no 

antigo Egito, sendo que, nessa época, os fabricantes de tijolos colocavam símbolos 

em seus produtos para identificá-los. Nesse período, também foram encontrados 

sinais de identificação em objetos datados de 1.300 a.C., como peças de porcelana 

chinesa, antigos jarros de origem grega e romana, assim como mercadorias da 

Índia.  

 Tomando como base a explanação acima, entende-se que a preocupação 

dos fabricantes em identificar o seu produto é antigo. Com isto, esse processo de 

identificação a partir de símbolos era utilizado como forma de atestar a eficiência e a 

qualidade dos produtos, garantindo a comunicação entre o fabricante e o seu 

consumidor, onde este último, ao estabelecer uma relação de consumo e confiança 

com um produto, encontra no signo um atestado de confiança, fortalecendo ainda 

mais a relação produto/consumidor.  

 Acompanhando a evolução da sociedade, a utilização de um símbolo para 

identificar um produto/serviço assume grande importância na Grécia Antiga, diante 

da alta taxa de analfabetismo dominante na época. Pinho (1996) afirma que nessa 

época, os arautos anunciavam de viva voz a chegada de navios com cargas de 

interesse pessoal, informando aos gregos a chegada de produtos de alta qualidade.  
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Na Roma Antiga, os cidadãos romanos informavam ao público, por meio de 

mensagens escritas, os endereços onde a população poderia encontrar disponíveis 

pares de calçados e garrafas de vinhos para vendas, como também informavam 

onde poderia se encontrar um escriba, por exemplo. Para as populações largamente 

analfabetas da época, o uso de pinturas revelou-se a melhor forma para identificar 

os comerciantes e as mercadorias que vendiam (PINHO, 1996). 

A leitura de sinais utilizados pelos gregos e romanos auxiliava na identificação 

dos pontos de vendas dos produtos. Apoiando-se em mensagens e símbolos para 

ter a certeza do local onde eram vendidos os produtos que iriam consumir.    

Pinho (1996) afirma também que na Idade Média, a marca adquiriu um novo 

significado. As corporações de ofício e de mercadores adotaram a utilização de 

marcas como procedimento para controle de quantidade e da excelência. Era 

através dela que o consumidor obtinha a garantia de produção e excelência dos 

produtos. As marcas, a partir de então, serviram para resguardar da má qualidade 

dos produtos da época.  

A partir disso, entende-se a mudança da função da marca da época da Roma 

e Grécia Antiga para a Idade Média: de simples identificação de comércios e locais 

de vendas, para elo de segurança entre o produtor e consumo. Como afirmado 

anteriormente, era alta a taxa de má qualidade da produção da época, sobretudo 

pela baixa oferta de tecnologia na produção. A partir de uma experiência de 

consumo satisfatória, o consumidor iria recorrer aos signos que identificavam os 

produtos para adquirir novamente o mesmo produto e não se sentir enganado diante 

da realidade do mercado. No século XI, segundo Pinho (1996), as marcas tomaram 

um sentindo ainda mais comercial. As operações comerciais eram realizadas 

distantes do centro produtor, inexistindo assim a relação direta entre produtor e 

consumidor.  

Já no século XIII, segundo Jácome (2012), surgiu uma lei na Inglaterra para 

evitar a fabricação de pães com baixa qualidade. Como as pessoas não tinham 

forno em casa, precisavam dos serviços do padeiro para ter o seu pão diário. 

Segundo Jácome (2012), em 1266, foi lançada uma lei para aferir a qualidade da 

fabricação dos pães. A regulagem era feita quanto ao preço, ao peso e à qualidade 

esperada do pão. Ele era identificado com sinais para identificar o fabricante. Fiscais 

asseguravam que a lei de produção fosse respeitada e seguida e os padeiros 

infratores, detectados pelo símbolo que estampava em seus pães, eram levados a 
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uma corte especial. Como castigo para os padeiros que não fizessem pão de acordo 

com as regras estipuladas, eles eram presos e arrastados pelas ruas de Londres, 

sendo levado a uma praça onde era posicionado em uma espécie de Pelourinho. 

Populares, então, jogavam frutas podres no rosto deles. Tal controle através de um 

sinal era para evitar que fabricantes de pães colocassem teia de aranha, areia e 

outros produtos ilegais na massa. Os padeiros que insistissem em continuar a fazer 

pães ilegais, na terceira vez em que fossem pegos praticando atos ilícitos no 

processo de fabricação, tinham seus fornos destruídos pelos fiscais, evitando assim, 

a produção de pães ilegais. 

Mais uma vez a marca serve para garantir a qualidade no processo de 

fabricação, servindo de instrumento de identificação, de produtos e garantindo 

através da fiscalização, boas práticas de fabricação. 

Diante disso, as marcas assumiriam a função tipicamente concorrencial, 

sendo os produtos aceitos e consumidos em função da marca que os ostentavam 

(DOMINGUES, 1996). 

No século XVI as destilarias escocesas embarcavam os uísques em barris de 

madeiras que recebiam a gravação a fogo do nome do fabricante. Tal ação permitia 

a prevenção contra a utilização de qualquer outra substância mais barata e de 

qualidade inferior que substituída produziria os mesmos efeitos. O uso da marca, 

como elemento de diferenciação, aconteceu em 1835, na Escócia, com a introdução 

da marca Old Smuggler, que surgiu para designar uma linha de uísque que 

empregava um processo especial de destilação (PINHO, 1996). 

A Revolução Industrial, ainda no século XIX, teve um papel importante no 

processo de consolidação da utilização das marcas. Diante da farta oferta de 

fabricação de produtos, surgiram os primeiros cartazes publicitários, tendo 

estampado neles as marcas que produziam os produtos (PINHO, 1996).  

Pinho (1996) afirma que no século XIX começou a existir a preocupação com 

a questão da proteção e registro de marcas, sendo criadas as seguintes leis: 

 Lei de Marcas e Mercadorias da Inglaterra (1862); 

 Lei Federal de Marcas de Comércio dos Estados Unidos (1870); 

 Lei para a Proteção de Marcas na Alemanha (1874). 

No Brasil, o Código Criminal do Império no Nacional era completamente 
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omisso no que diz respeito a qualquer proteção legal às marcas comerciais e de 

indústria. Porém, em 23 de outubro de 1875 surgiu a Lei no. 2.682, regulamentando 

o assunto no país. 

Diante do desenvolvimento surgido com a Revolução Industrial e a oferta de 

mais produtos pela indústria, as empresas passaram a se preocupar ainda mais com 

a marca que exibia nos rótulos e embalagens dos seus produtos. A partir daí 

começa então a busca pela criação de marcas eficientes e que divulguem a 

empresa para o seu público.  

 As tecnologias, surgidas e fortalecidas com a Revolução Industrial, 

aumentaram e ampliaram a variedade de produtos, crescendo ainda mais a 

demanda e levando para o empresário a preocupação em escolher marcas 

eficientes e eficazes.   

Hoje, séculos depois, quase tudo é vendido com uma marca associada. Ao 

longo dos últimos anos, o conceito e a gestão de marcas evoluíram. Antes com um 

enfoque extremamente visual e tangível, nas funções de identificação e 

diferenciação, atualmente o branding passou a considerar a imaterialidade das 

marcas e os aspectos de construção de vínculos afetivos (PEREZ; BAIRON, 2009). 

A característica abstrata do consumo contemporâneo encontrou nas marcas, 

na publicidade e na propaganda sua forma de expressão mais efetiva. Dentre as 

propriedades mais importantes de uma marca, estabelecer uma rede de atributos 

cognitivos e simbólicos nos produtos torna-se uma de suas propriedades mais 

importantes, podendo tornar a marca e o produto um vetor de projeção das 

idealizações dos consumidores. O consumidor estaria adquirindo não apenas um 

produto ou um símbolo, mas uma forma de sentir-se mais próximo de suas 

idealizações de vida, de sua autoimagem e de seu autoconceito (SEMPRINI, 2006). 

A marca tornou-se uma estratégia usada para diferenciar, distinguir, atestar e 

identificar produtos, servindo de elo entre o fabricante e o seu público-alvo. 

Corroborando com essa ideia, Kotler (2009) relata que as marcas sinalizam 

determinado nível de qualidade e, dessa maneira, consumidores satisfeitos podem 

facilmente optar novamente pelo produto. Além disso, a fidelidade à marca 

proporciona à empresa previsibilidade e segurança de demanda, além de criar 

barreiras que tornam mais difícil para outras empresas ingressar no mercado.  

Diante de tantas vantagens oferecidas pela publicidade ao mundo dos 

negócios, é constante a preocupação das empresas em disponibilizar um 
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investimento inteligente em publicidade, planejado em cima de pesquisas de opinião 

pública, a fim de aferir os anseios e o desejo do consumidor. Desta forma, gera um 

produto criado a partir dos desejos e vontades, proporcionando identificação com o 

seu target um trabalho de comunicação quando é bem realizado consegue colocar 

um produto na dianteira do concorrente, traduzindo em crescimento no número de 

vendas. A partir disso, o investimento na divulgação da marca passa a ser essencial 

para o sucesso das corporações empresariais. As empresas se esforçam cada vez 

mais para entender o seu consumidor, ao aplicar pesquisas de mercado, visando 

identificar os anseios do seu público-alvo, reformulando produtos, posicionamentos e 

por muitas vezes estratégias, para garantir o sucesso da organização e, 

consequentemente, um incremento no faturamento comercial. 

 Berger (1974) afirma que a publicidade é caracterizada por constituir “uma 

espécie de sistema filosófico”, uma vez que através dela podemos construir uma 

interpretação do mundo baseada em sua ótica. A partir desta ideia, podemos 

dialogar esse pensamento com o de Bourdieu (2001), que apresenta a publicidade 

como a entrada em cena da marca no mercado de trocas simbólicas. Nesta era de 

economia simbólica, as marcas tendem a ser tão ou mais relevantes que os ativos 

tangíveis (MARTINS; BLECHER, 1998). Por exemplo, existem marcas com imagens 

bem trabalhadas e estratégias de comunicação eficientes, que obtêm um grande 

êxito comercial, onde a marca, em muitos casos, consegue até mesmo se confundir 

com a função do produto. Vale citar, por exemplo: Sabão Omo, para sabão em pó, 

Coca-Cola, para refrigerantes de cola, BomBril, para palhas de aço, dentre outros.  

As características físicas dos produtos podem ser copiadas rapidamente. As 

intangíveis não, pois elas criam barreiras emocionais e filosóficas contra a 

concorrência, bem como vantagem competitiva sustentável de longo prazo. Sendo 

assim, a maioria dos ativos tangíveis tem vida útil finita. Transformando marcas, 

quando bem gerenciadas, em bens infinitos (GODOY, 2008). A marca associa aos 

atributos tangíveis e intangíveis de um produto, provocando no consumidor a opção 

pela escolha de um determinado produto. 

Em plena era dos intangíveis, a marca passa a representar um dos bens mais 

preciosos de uma empresa, não importando apenas o produto em si, mas a 

totalidade de percepções, crenças e experiências (CARRIL, 2007). Não se consome 

mais simplesmente um produto, um serviço, uma peça de roupa, por exemplo, ou 

um serviço. Porém, consome-se um jeito de ser, de ver o mundo, de criar produtos e 
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serviços, de produzir, de prestar suporte, de se relacionar e assim por diante.  

Aspectos mais intangíveis, os quais dizem respeito ao como e ao por que – não 

apenas ao que da entrega –, assumem grande importância e fazem uma enorme 

diferença na hora de adquirir um produto (BITTAR, 2005). Agregar valores ajuda a 

fortalecer a imagem, gerando assim, mais vendas e participação no mercado. 

 Bauman (2001) confirma que o consumidor vai às compras pelas habilidades 

necessárias ao seu sustento e pelos meios de convencer aos demais de tudo aquilo 

que tem; pelo tipo de imagem que gostaria de passar. Em outra obra, Bauman 

(2007) cita o sociólogo francês Michel Maffesoli: “Sou o que sou porque outros me 

reconhecem como tal”. Numa alusão clara que as pessoas buscam intensamente 

adquirir novos significados para si, estando sempre preocupadas em adquirir novos 

produtos, creditando a eles a responsabilidade em agregar novos valores para a sua 

vida.  

As gôndolas de supermercado estão cheias de produtos com funções 

similares e valores aproximados, o mercado está cada vez mais competitivo e 

exigente, com a concorrência acirrada. Está cada vez mais fácil produzir, o avanço 

da tecnologia permitiu que pequenos fabricantes tenham acesso a ferramentas de 

produção, tão próximas ou até mesmo similares de grandes companhias, 

empregando no processo de fabricação tecnologias eficientes, que levam ao 

consumidor um produto similar ou até mesmo superior ao fabricado pelas grandes 

empresas. Segundo Neto (2008), em 2007, foram lançados mais de 269 mil 

produtos, uma média de aproximadamente 22,5 mil por mês. Já entre os anos de 

2002 e 2007, o número de lançamentos cresceu a uma taxa de 17,74% ao ano. Os 

dados são do Laboratório de Monitoramento Global, pertencente ao Núcleo de 

Estudos da Embalagem da ESPM. 

Há preocupação em investir no desenvolvimento de estratégias publicitárias, 

principalmente, no fomento da marca, para aumentar a concorrência entre produtos 

e provocar um desnivelamento entre eles. Isto gera no consumidor o desejo de 

adquirir um determinado produto, em detrimento de outro com preço e função 

similares, distinguindo entre si apenas o significado que o produto levará para a vida 

de quem o consome. A industrialização traz a multiplicação das mercadorias, 

acompanhada do aumento da oferta que exige fórmulas cada vez mais eficientes, 

para incentivar a procura por parte de um maior número de consumidores. Os 

produtos, então, transformam-se em mercadorias, ou seja, o mesmo produto 
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começa a ter várias marcas (grifes) e o valor de troca passa a ser mais importante 

do que o valor de uso dessas mercadorias (BIGAL, 1993). 

Campanhas publicitárias agressivas, em várias mídias, dispostas a 

surpreender, encantar, seduzir e impressionar o público-alvo, transformando a 

despesa publicitária, quando bem planejada e administrada, em um investimento 

com retorno garantido. A busca por uma matéria-prima de qualidade e uma 

tecnologia eficiente é importante, no entanto, através da comunicação será permitido 

criar valores intangíveis no produto. Não se consome o objeto em si, dentro do seu 

valor de uso, o objeto é manipulado sempre com o signo que o distingue, seja 

filiando-o no próprio grupo, tomado como referência ideal, ou demarcando-o do 

respectivo grupo por referência a um grupo de estatuto superior (BAUDRILLARD, 

2008). 

A propaganda aparece como difusora destes ideais por meio de palavras, de 

sons e de imagens, sendo capaz de criar atalhos mentais, de modo a incentivar pelo 

uso de emoções, explorando inseguranças e anseios (FIGUEIREDO; LUCENA, 

2005). A marca é o símbolo que carrega consigo estes significados, trazendo para si 

toda a responsabilidade em difundir ideias e agregar significados aos produtos. 

Tornando-se assim, um canal de significado e emoções a serviço das relações 

comerciais. Diante disso, a preocupação constante dos profissionais de 

comunicação em imbuir valores e significados aos produtos e serviços, utilizando a 

marca para agregar valor. 

 Na nova economia o que de fato está sendo comprado e vendido são ideias 

e imagens (RIKFIN, 2001). A ideia difundida é que o eu contemporâneo ou pós-

moderno é excepcionalmente aberto e flexível. Hall (1987) apresenta como sujeito 

pós-moderno o indivíduo que não tem uma identidade fixa, essencial ou 

permanente. A identidade torna-se uma móvel, formada e transformada 

continuamente em relação às formas pelas quais os indivíduos são representados 

ou interpelados pelo sistema cultural que os rodeiam.  

Isso é o mesmo que dizer que as pessoas – ao fazerem uso da grande e 

constante oferta de novos produtos na sociedade de consumo moderna – estão 

regularmente engajadas no processo de recriar a si mesmas. Inicialmente, adotando 

e, posteriormente, trocando de identidade e estilos de vida, da mesma maneira fácil 

e casual como trocam de roupa (BARBOSA; CAMPBELL, 2007). Hoje não existem 

réguas, somente escolhas e, por conseguinte todos podem ser qualquer um, não 
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existe mais qualquer ancoragem para o senso de identidade do individuo (EWEN; 

EWEN, apud BARBOSA; CAMPBELL, 2007). 

Os consumidores antes de realizarem o processo de compra acabam 

pesquisando informações a respeito do produto que necessita, optando pelas 

opções que o deixa mais satisfeito, tanto na função do produto quanto na 

significação, que essa aquisição trará para o seu cotidiano, partindo em busca de 

respostas nos aspectos intangíveis da marca. O indivíduo encontra-se aberto a 

buscar o novo, sendo as experiências de consumo um caminho encontrado para 

suprir esse desejo, traduzindo na aquisição de objetos e serviços tudo aquilo que ele 

deseja representar diante de todos. A sociedade encontra nas relações de consumo 

a oportunidade de transformar em realidade todos os anseios desejados, 

consumindo não tão somente o produto/serviço em si, mas todo o conjunto de 

significados que a marca representa dentro do mercado e vende ao seu consumidor.  

Este fenômeno não é recente. Bigal (1993) defendeu esse posicionamento ao 

afirmar que a publicidade cumpre a função de retirar uma marca e um produto do 

anonimato, de bens de consumo que se encontram no mercado. De deslocar a 

marca e o produto para uma condição de representação que lhe seja distinta e clara, 

em relação aos demais produtos, marcas e serviços. Cabendo à marca a função de 

mediação entre produção e consumo, enquanto objeto de representação.  

A partir disso, o consumo permite a criação de mundos imaginários, aonde o 

passaporte para o homem chegar a esse espaço é através da aquisição de marcas, 

produtos ou serviços. Para isso, vale o diálogo com a ideia de Jung (2000), onde ela 

apresenta o arquétipo, sendo uma espécie de imagem fincada profundamente 

no inconsciente coletivo da sociedade, refletindo-se em diversos aspectos da vida 

humana, como sonhos e até mesmo narrativas. O seu pensamento explica que 

essas imagens universais existem desde os tempos mais remotos. Nos mitos e 

contos de fada, como no sonho, a alma fala de si mesma e os arquétipos se revelam 

em sua combinação natural, como formação, transformação e eterna recriação do 

sentido eterno. 

 Ao adquirir um produto povoado de significados, o consumidor consegue criar 

vínculos com os valores publicizados através da comunicação da marca, sendo 

então o consumo o meio de transformar o cotidiano do homem, provocando releitura 

de opiniões e significados, gerando transformações a si mesmo.  Sendo assim, o 

dilema desta sociedade está centrado na discussão da necessidade de consumir 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Inconsciente_coletivo
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para viver, ou se o homem vive em função do consumo e, a partir dele, sente-se 

pertencente a um grupo social (LUBECK; GARRETT; SANTINI, 2012). 

 

2.1.2 MARCAS E POESIA: DRUMMOND SOBRE O CONSUMO 

 

Andrade (1984), no poema “Eu, Etiqueta” reflete a quantidade de marcas que 

estão presentes no cotidiano da sociedade: 

“Em minha calça está grudado um nome 
que não é meu de baptismo ou de cartório, 
um nome… estranho. 
Meu blusão traz lembrete de bebida 
que jamais pus na boca, nesta vida. 
Em minha camiseta, a marca de cigarro 
que não fumo, até hoje não fumei. 
Minhas meias falam de produto 
que nunca experimentei 
mas são comunicados a meus pés. 
Meu tênis é proclama colorido 
de alguma coisa não provada 
por este provador de longa idade. 
Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, 
minha gravata e cinto e escova e pente, 
meu copo, minha xícara, 
minha toalha de banho e sabonete, 
meu isso, meu aquilo, 
desde a cabeça até o bico dos sapatos, 
são mensagens, 
letras falantes, 
gritos visuais, 
ordens de uso, abuso, reincidência, 
costume, hábito, premência, 
indispensabilidade, 
e fazem de mim homem-anúncio itinerante, 
escravo da matéria anunciada. 
Estou, estou na moda. 
É doce estar na moda, ainda que a moda 
seja negar minha identidade, 
trocá-la por mil, açambarcando 
todas as marcas registradas, 
todos os logotipos de mercado. 
Com que inocência demito-me de ser 
eu que antes era e me sabia 
tão diverso de outros, tão mim-mesmo, 
ser pensante, sentinte e solidário 
com outros seres diversos e conscientes 
de sua humana, invencível condição. 
Agora sou anúncio, 
ora vulgar, ora bizarro, 
em língua nacional ou em qualquer língua 
(qualquer, principalmente). 
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E nisto me comprazo, tiro glória 
de minha anulação. 
Não sou – vê lá – anúncio contratado. 
Eu é que mimosamente pago 
para anunciar, para vender 
em bares festas praias pérgulas piscinas, 
e bem à vista exibo esta etiqueta 
global no corpo que desiste 
de ser veste e sandália de uma essência 
tão viva, independente, 
que moda ou suborno algum a compromete. 
Onde terei jogado fora 
meu gosto e capacidade de escolher, 
minhas indiossicrasias tão pessoais, 
tão minhas que no rosto se espelhavam, 
e cada gesto, cada olhar, 
cada vinco de roupa 
resumia uma estética? 
Hoje sou costurado, sou tecido, 
sou gravado de forma universal, 
saio de estamparia, não de casa, 
da vitrine me tiram, me recolocam, 
objeto pulsante mas objeto 
que se oferece como signo dos outros 
objetos estáticos, tarifados. 
Por me ostentar assim, tão orgulhoso 
de ser não eu, mas artigo industrial, 
peço que meu nome retifiquem. 
Já não me convém o título de homem, 
meu nome novo é coisa. 
Eu sou a coisa, coisamente.” 
 
(ANDRADE, 1984, p. 85).  

  

  

 Diante disso, segundo o poeta, o indivíduo torna-se refém de etiquetas, que 

nesse contexto assume o significado literal de marcas. Fazendo dele uma 

mercadoria que anda, o indivíduo como representante de uma ideia, de uma 

ideologia, representada através de signos e marcas. Em alguns trechos do poema, o 

autor afirma que é através do consumo dessas etiquetas que o homem encontra sua 

satisfação como ser humano, diante do olhar social e o contexto de vida que está 

inserido. Onde esse homem não está preocupado com a quantidade de etiquetas 

que leva consigo, mas sim com o significado que essa ostentação trará ao seu 

cotidiano, diante dos apelos emocionais e dos atributos intangíveis que a marca 

representa.  

Daí a importância para esse ser social em estar na moda, onde inserir-se 
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nesse contexto permite também que ele esteja participando de grupos ou 

comunidades. O homem, segundo o poema, só é e representa para a sociedade 

aquilo que tem, aquilo que possui, aquilo que carrega consigo, aquilo que consome 

e comunica para os demais através dos símbolos e signos, que ostenta através das 

marcas presentes no seu cotidiano. 

Entende-se a partir da ideia do poeta, que através da posse dessas etiquetas 

e marcas o homem consegue representar os significados e ideias vendidas na 

comunicação das marcas para o seu cotidiano, onde, muitas vezes, sentimentos 

associados a estratégias comerciais vendem no subconsciente do consumidor que a 

plena realização de desejos, sonhos e vontades está ligada ao consumo dos seus 

produtos. Assim, demonstra que a excelência do viver está ligada diretamente à 

quantidade de objetos que o homem possui, transformando essas posses em 

qualidades e vantagens perante os demais. 

 

2.1.3 TEORIA DE MASLOW, NECESSIDADES E CRIAÇÃO DE VALORES 

  

É através da publicidade que o homem cria os seus anseios e vontades de si. 

Para Gorz (2003), a publicidade funciona para produzir desejos e vontades de 

imagens de si e dos estilos de vida. Assim, entende-se que através das ações 

publicitárias o indivíduo desperta os seus anseios, os transformando em realidade 

com o consumo.   

Em uma sociedade imbuída de signos e valores, as empresas encontraram 

nas marcas a oportunidade de transmitir as suas ideias e significados, 

estereotipando em sinais e mensagens tudo aquilo que deseja representar para o 

seu consumidor.  

Diante disso, as empresas têm buscado como forma de diferenciar-se da 

concorrência que os seus consumidores adquiram produtos que satisfaçam não 

somente suas necessidades básicas, porém, que esses produtos agreguem mais 

significados e atenda outras necessidades.  
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Maslow (1987) afirmou que é próprio dos seres humanos cinco sistemas de 

necessidades. Sistemas estes organizados hierarquicamente em forma de uma 

pirâmide, na qual podemos entender que, por mais que as pessoas estejam 

socializadas, elas continuam carentes para atender suas necessidades durante 

todas as suas vidas. 

Figura 1: Pirâmide das Necessidades de Maslow (1987) 

Fonte: http://www.administradores.com.br/_resources/_circuits/files/files_97.jpg 

Acesso em: 27 de ago. de 2013 

 

 De acordo com Aguiar (2001), as necessidades especificadas por Maslow são 

descritas da seguinte forma: 

 Fisiológicas: refere-se ao primeiro nível de necessidade humana. São 

aquelas necessidades vitais para manutenção da vida biológica, 

incluindo alimento, água, sono, ar, abrigo dos elementos, roupa e sexo.  

 Segurança: assim que as necessidades fisiológicas são atendidas 

surge a necessidade de segurança e proteção. As necessidades de 

segurança vão além da segurança física, pois contemplam neste nível 

as necessidades de ordem, rotina, familiaridade sobre a vida e 

ambiente, saúde e a certeza; 

 Sociais: vêm em seguida na hierarquia das necessidades. Este nível 

inclui as necessidades de afeto, amor, relacionamento, inclusão e 



26 
 

 

aceitação. Onde a inclusão e aceitação nos grupos sociais são de 

extrema importância para o alcance da felicidade do indivíduo. Um 

exemplo disso refere-se aos fabricantes de produtos de higiene, 

estética e beleza, onde eles enfatizam na sua publicidade os conceitos 

de inclusão e aceitação nos anúncios para promoverem seus serviços 

e produtos;  

 Autoestima: está no quarto nível de hierarquia das necessidades de 

Maslow e aparece quando as necessidades sociais estão parcialmente 

satisfeitas. Estas necessidades estão orientadas para dentro do 

indivíduo e refletem as necessidades de autoafirmação, autoaceitação, 

sucesso, independência e de satisfação pessoal, com a realização de 

algo bem feito; 

 Autorrealização: está no topo da pirâmide de Maslow. Segundo ele, 

muitos indivíduos não satisfazem suficientemente as necessidades do 

ego, e jamais passam para o quinto nível. De acordo com a teoria, 

existe uma sobreposição entre cada nível uma vez. 

A Teoria de Maslow é bastante utilizada pelos profissionais de marketing para 

conhecer o comportamento do consumidor. Além disso, esta teoria nos permite 

compreender também os fatores psicológicos que interferem não só na detecção do 

consumidor de que existe uma necessidade, mas em todo o processo da compra 

(GUIMARÃES, 2001). 

A exemplo disso, os fabricantes de roupas devem estar atentos, não só para 

atender a necessidade de vestir-se dos consumidores, mas também às suas 

necessidades sociais, poderíamos acrescentar também o atendimento da 

necessidade de estima (CHURCHILL; PETER, 2000). 

Em 2009, dentro do processo de rejuvenescimento da marca Riachuelo, a 

rede de lojas de vestuário contratou a cantora Ivete Sangalo – objeto de estudo 

desse trabalho – para encabeçar uma campanha publicitária (2013). De acordo com 

Ferreira (2013), do Portal Istoé Dinheiro, a campanha citada acima teve o 

investimento de R$ 50 milhões.  

De acordo com Flávio Rocha, presidente do Grupo Riachuelo, em entrevista a 

Ferreira (2013), a parceria da marca com a cantora Ivete Sangalo pretendeu 
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ressaltar o momento de transição que a rede de lojas passava naquele momento, 

reposicionando a marca Riachuelo e buscando uma estratégia de rejuvenescimento 

da empresa. Além de agregar valor à marca, a utilização da imagem da cantora 

encheu de significados os produtos consumidos. Reforçando a quarta necessidade 

da Teoria de Maslow (1987), onde o indivíduo, na busca pela aceitação e 

autorrealização, adquire o produto para sentir-se aceito pelos demais componentes 

dentro do grupo onde este está inserido. O marketing da empresa enxergou que o 

consumidor não precisa somente sanar a necessidade fisiológica, no caso, adquirir a 

roupa e vestir-se, mas também vestir-se em consonância com a imagem que a 

artista representa, trazendo o significado de autorrealização para si.  

Diante disso, percebe-se que se a necessidade não for ativada, não haverá o 

impulso, e isso será mais forte quando o produto ou o serviço for percebido como 

reforçando a autoimagem do consumidor. Logo, as propagandas passaram a investir 

em ícones de identificação entre o produto e o consumidor, com a intenção de criar 

ou de desenvolver uma necessidade. E os consumidores passaram a buscar 

produtos que auxiliem na construção de sua autoimagem, junto a determinados 

grupos sociais (KOTLER, 2009). 

A associação da marca Riachuelo com a cantora Ivete Sangalo foi uma 

estratégia utilizada pela rede de loja de vestuários para alavancar as vendas e 

alcançar diretamente o público que a cantora atinge, trazendo-o para sua gama de 

consumidores.  

Dentro desta teoria, cabe ao quarto nível da pirâmide a preocupação com a 

aceitação do indivíduo pelo grupo de acordo com o produto ou serviço que ele 

consome. Utilizar de celebridades para comunicar ideias, é uma estratégia de 

comunicação realizada. Além de sanar a necessidade fisiológica de vestir-se, a 

propaganda da Riachuelo, através da associação da imagem da cantora ao seu 

produto, auxiliou o consumidor a sanar também a necessidade da autoestima, 

adquirindo, conscientemente, o produto e no seu inconsciente os significados que a 

artista carrega consigo.  

No próximo capítulo trabalharemos o significado das celebridades e a 

construção deste conceito. Através de um apanhado histórico, será abordado desde 

o surgimento das celebridades até os dias atuais, fazendo também um apanhado 

histórico da participação dessas figuras midiáticas na publicidade até chegar os dias 

de hoje.  
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2.2 CELEBRIDADES: ESTRELAS QUE ENCANTAM 

 

Vistas como pessoas admiráveis, cultuadas e interessantes aos olhos e 

atenção do grande público, as celebridades atraem massas, são idolatradas, posam 

para fotos com fãs, dão autógrafos, estampam capas de revista, têm suas 

banalidades e vida cotidiana expostas em programas específicos de televisão, o que 

as tornam em figuras fascinantes que irradiam beleza e significados para o grande 

público. Atores, atrizes, cantores, jogadores de futebol, escritores estampam com 

frequência capas de jornais e revistas, ilustram matérias de jornais e tabloides e 

atraem a atenção da sociedade sedenta por informações sobre o seu dia-a-dia. 

Sendo reconhecidas por seus atributos e conquistas, despertam aspiração e, em 

alguns casos, servem de modelos para a sociedade. 

Segundo Morin (1977), uma cultura constitui-se como um corpo complexo de 

normas, símbolos, mitos e imagens que penetram o indivíduo em sua intimidade, 

estruturam os instintos e orientam as emoções. Onde esta penetração se efetua 

segundo trocas mentais de projeção e de identificação polarizados nos símbolos, 

mitos e imagens da cultura, como nas personalidades míticas ou reais que 

encarnam os valores. O autor, em seu pensamento, está estabelecendo um vínculo 

entre cultura e a importância quanto formadora de identidades.  

Diante dessas ideias, Holt (1995) em sua obra vem confirmar essa construção 

de identidade através do consumo, mostrando que os consumidores interagem com 

seus objetos consumidos, uma vez que eles são elementos importantes na 

constituição da sua identidade. A partir desse pensamento, pode-se apresentar o 

consumo como ferramenta de construção e reconstrução de identidades, servindo 

como meio catalizador de inspiração de imagem.  

 

2.2.1 O REFLEXO DA MIMESE NO EU-MODERNO 

 

Essa relação também tem vínculo com o pensamento mimético entendido 

como a resposta do homem ao contexto em que está inserido. Onde esta se 

caracteriza como o comportamento dos homens diante do mundo no qual eles 

vivem. Os homens acolhem o mundo, mas não o vivem de forma passiva, eles 
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respondem ao mundo com ações construtivas e ações ativas. O que eles receberam 

do mundo será trabalhado por eles nas suas próprias ações, agora, com novos 

valores e experiências (GEBAUER; WULF, 2004). 

O indivíduo assim recebe as informações dos demais, que estão inseridos no 

seu contexto, e reage a esses estímulos, acrescentando sempre valores a tudo que 

viu e que agora irá viver, nunca voltando, segundo o pensamento mimético, a sua 

experiência anterior sem um novo valor. Criando uma nova identidade nesse 

processo de construção de imagem.  

Diante disso, a mimese também pode ser aplicada à publicidade, 

relacionando também com a celebridade. Ao vislumbrar um artista preferido 

estrelando um comercial, por exemplo, o espectador encontra nessa informação a 

oportunidade de reagir a esse estímulo, adquirindo o produto e trazendo com ele os 

valores que a celebridade anuncia. A publicidade então se aproveita dessa relação 

de crescimento do indivíduo e coloca os produtos e serviços anunciados com 

valores agregados pelas celebridades nos anúncios, com o intuito de oferecer novos 

significados ao indivíduo.  

 

2.2.2 A CONSTRUÇÃO DE VALORES ATRAVÉS DAS CELEBRIDADES 

 

A publicidade ajuda a popularizar uma marca e seus produtos, a fazê-los 

serem conhecidos e amados, a diferenciá-los daquele da concorrência (SEMPRINI, 

2006). Hoje, a publicidade já não parte da ideia de informar ou promover no sentido 

comum, voltando-se cada vez mais para a manipulação dos desejos e gostos 

(HARVEY, 2000). Neste caso, a busca por manipular os desejos e gostos, ninguém 

melhor do que a celebridade para instigar o desejo, provocar emoções e convidar o 

consumidor a experimentar produtos e serviços.  

Presentes nos mais diversos veículos de comunicação, detentoras de carisma 

junto ao público, as celebridades são figuras constantes no cotidiano da sociedade. 

Sobre o carisma, Sennet (1988) afirma que quando uma pessoa é dotada de 

carisma, os outros sentem que ela é poderosa sem saberem o porquê. A sociedade, 

segundo o pensamento do autor, torna-se passiva sob o encanto de uma 

personalidade, nesse caso, a celebridade, esquecendo-se, muitas vezes, de suas 

próprias necessidades. A celebridade vista como um líder carismático, através dessa 

qualidade, consegue controlar a sua plateia mais plenamente e de modo mais 
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mistificador do que a antiga e civilizadora mágica da Igreja. Já o pensamento de 

Geertz (1997) confirma que o carismático não é necessariamente dono de algum 

atrativo especialmente popular, nem de alguma loucura inventiva; mas está bem 

próximo ao centro das atenções.  

A celebridade é lembrada por sua imagem ou marca, sendo uma criação da 

mídia, um grande nome, uma pessoa que é conhecida por ser bem conhecida. As 

celebridades são assim receptáculos onde depositamos nossa falta de propósitos. 

Elas seriam nós mesmos em uma lente de aumento (BOORSTIN, 2006). As 

celebridades são fabricações culturais que geram impacto sobre a consciência 

pública e devem suas forças aos veículos de massa (ROJEK, 2008). A palavra 

celebridade também virou termo corrente para indicar aqueles indivíduos que se 

transformam em alvo privilegiado das mídias (PIMENTEL, 2005).  

Uma pessoa bastante exposta na mídia é vista como celebridade, tendo do 

outro lado o fã, aquele que admira o trabalho desenvolvido por ela e que deseja 

assemelhar a sua vida dela. Segundo Turner (2004), a construção de uma 

celebridade acontece quando a mídia tem interesse em suas atividades, transferindo 

a atenção do seu papel público: as suas realizações específica no esporte, nas artes 

ou na política. E começa a investigar e noticiar os detalhes de suas vidas privadas. 

Celebridades são apenas seletos indivíduos que promovem a vinculação de grupos 

sociais em função da imagem que sustentam (CASTELLS apud ZOVIN, 2010). 

Agindo assim, as celebridades tornam-se a personificação dos sonhos e fantasias 

do eu-moderno, refletindo através da imagem que representa no contexto que está 

inserido o padrão comportamental, físico e social, vendido pela mídia como o ideal, o 

correto e aceitável. 

Segundo descrição contida em dicionários, o termo celebridade refere-se à 

grande fama ou glória, pessoa célebre ou notável (SACCONI, 2000). Em suma, 

celebridade pode ser entendida como uma pessoa conhecida por todos, por sua 

importância na área que atua ou atuou, detendo grande fama e notoriedade. 

Ainda sobre o conceito de celebridade e sua definição, além do que é citado 

acima, é importante acrescentar o que Morin (1977) define como função das 

celebridades: são vistas como mediadoras de um mundo fantasioso e mágico, e a 

vida comum, servindo de modelos para pessoas comuns. Após o exposto, conclui-se 

que as figuras conhecidas tornam-se exemplos de narrativas que auxiliam no 

processo de construção das identidades sociais. 
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Cada acontecimento em torno da celebridade é superdimensionado. Aliás, as 

celebridades tornaram-se o pólo de identificação do consumidor-ator-espectador do 

espetáculo contemporâneo. As celebridades atuam catalizando a atenção e 

preenchem o imaginário coletivo (PENA, 2008). 

Pena (2008) também afirma que a imprensa, na atualidade, está muito mais 

interessada no entretenimento e no espetáculo do que na informação. É ai que 

surgem as celebridades, habitantes preferenciais do espetacular entretenimento do 

jornalismo. As celebridades são estratégias narrativas em um contexto de alta 

visibilidade na contemporaneidade. As celebridades da cultura de massa se fazem 

em relações de projeção-identificação com seu público. Vivem do imaginário para o 

real e do real para o imaginário (HERSCHMANN, PEREIRA; 2003).  

A fama da celebridade, segundo Rojek (2008), é onipresente. Apesar da 

distância social entre a celebridade e seu público, pode-se observar uma forte 

emoção que a celebridade consegue despertar no seu público. Distinguindo as 

celebridades em três tipos básicos: 

a) celebridade conferida: decorre de linhagem, como a família real inglesa, 

por exemplo; 

b) celebridade adquirida: deriva de realizações individuais (conquistas 

esportivas, artísticas etc.); 

c) celebridade atribuída: mesmo sem talento ou habilidade excepcional, um 

concentrado destaque à representação de um indivíduo por intermediários culturais. 

Rojek (2008) reforça que as celebridades não surgem espontaneamente entre 

as pessoas comuns; pelo contrário, elas são uma fabricação cultural, criadas por 

uma série de agentes de relações públicas, pelo mundo da moda e por outros 

profissionais especializados na gestão da imagem. 

Coelho (1999) defende que a fama é a oportunidade de ser especial para 

muitos. Esta admiração e respeito não é um fenômeno recente. Esta prática social 

não é uma exclusividade da atualidade, pois existe há anos e, dessa forma, não é 

considerada uma ação pós-moderna. Segundo Morin (1989), o cinema foi o primeiro 

grande fabricante das celebridades modernas: as estrelas. O autor relata que os 

atores e as atrizes, na época do cinema mudo hollywoodiano, se tornaram entidades 

inatingíveis: estrelas, deuses. Com o avanço da tecnologia e do aparato 

cinematográfico, surgiu o cinema sonoro, onde essas estrelas mostravam que 

também teriam um lado humano. Com a voz, criaram uma dupla natureza que, 
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segundo o autor, reforçou ainda mais o seu status como mediadores do mundo da 

realidade e da fantasia.  

Morin (1989) aborda que o novo Olimpo do século XX, a cultura de massa e 

seus deuses e heróis, ganharam o reforço ainda com a criação e advento da 

televisão. As celebridades para o autor aparecem como o alter ego idealizado, que 

se fazem em relações de projeção-identificação com seu público. Ainda segundo o 

autor, vivem no encontro do movimento inerente a cultura de massas: do imaginário 

para o real, do real para o imaginário. As celebridades tem, então, dupla natureza:  

 Ideais inimitáveis – permitem a projeção da humanidade, 

 Modelos imitáveis – Cotidiano privado e glamourizado que permite a 

identificação. 

A partir disso, Morin (1989) apresenta as novas celebridades como a nova 

alta sociedade, a quem o autor intitula de Olimpianos. A partir desse pensamento, 

podem-se entender essas figuras como indivíduos que ditam modos de vida, são 

invejados pela massa e estão colocados em um nível intangível, sendo cultuados e 

tratados como divindades pelo público que acompanha o seu trabalho. Morin (1989) 

dialoga com a ideia defendida na obra de Rojek (2008), que afirma que o mercado 

inevitavelmente transformou o rosto público da celebridade em um bem de consumo. 

As celebridades transformam-se em mercadorias, despertando no consumidor a 

vontade de possuí-la. Ainda segundo Rojek (2008), a força da celebridade, enquanto 

estratégia capitalista, dentro do mercado consumidor atua no nível do desejo. Vale 

então reforçar mais uma vez a ideia defendida por Morin (1998) que apresenta os 

olimpianos como parte da indústria cultural, fazendo parte de uma sociedade 

capitalista que busca incessantemente o lucro advindo do consumo. O culto aos 

olimpianos nasce nos imaginários das pessoas, devido aos papéis assumidos em 

novelas, seriados, filmes, carreira artística. 

Para um apanhado histórico, Rojek (2008) atribui o advento da celebridade 

devido a três fatores:  

 Democratização da sociedade: A democracia trouxe a promessa do 

homem comum que pode vencer 

 Declínio da religião: com o declínio da Igreja Católica no ocidente surge 

a liberdade de culto e a busca por novos deuses, novos mitos; 
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 Transformação do cotidiano em mercadoria: a celebridade é o 

“produto” que cria a identificação mais duradoura com o consumidor. 

 Entende-se assim que a celebridade se torna uma importante ferramenta, 

personificando valores, segundo Rojek (2008). A celebridade exposta pela mídia 

representa, nesse caso, personifica e cria valores, servindo de figura de ligação do 

produto x consumo. Sendo inconscientemente e comunicando tudo aquilo que a 

população almeja e deseja. Diante de todo esse poder, a publicidade percebeu a 

forte influência da celebridade diante do consumidor e passou a atrelar a imagem 

dessas figuras em comerciais e propagandas, transformando o apelo emocional em 

apelo comercial, convergindo emoções em lucros e visibilidades. Behling et al (2010) 

afirma que muitas pessoas veem o estilo de vida das celebridades como fórmula de 

sucesso e por este motivo, procuram copiar o seu comportamento para aumentar 

sua autoestima. Sendo reconhecida pelo público e considerada como um exemplo a 

ser seguido.  

Segundo Lasch (1983), a mídia dá substância e, por conseguinte, intensifica 

os sonhos narcisistas de fama e de glória do indivíduo, encorajando o homem 

comum a identificar-se com estrelas e odiar a sociedade em que vive, denominada 

pelo autor como o rebanho em que está inserido. Isso torna cada vez mais difícil 

para o indivíduo aceitar a banalidade da existência cotidiana, buscando cada vez 

mais novos significados para o seu cotidiano.  

As celebridades criam relações de intimidade com o grande público, sendo 

estas construídas através da mídia, e não pela experiência direta e encontros cara a 

cara. Gerando efeitos reais na organização de emoções e estilo de vida do fã 

(Rojek, 2008). É comum os fãs confundirem ou pautarem momentos de sua vida 

pela trajetória de vida das celebridades (HERSCHMANN, PEREIRA; 2003). 

Diante dessa relação de proximidade entre o consumidor e as figuras 

midiáticas, as celebridades se utilizam de sua influência e, associadas às empresas, 

utilizam de sua imagem para alavancar a sua participação de mercado. As 

celebridades emprestam sua imagem para dar vida às marcas. Criam, fortalecem e 

mantém a relação consumidor x marca, e desperta admiração juntos aos 

consumidores, agregando valores aos produtos, resultando todas essas ações no 

crescimento do número de vendas. A marca precisa de um forte avalista para 

comunicar uma mudança no seu posicionamento de comunicação, de estruturação e 
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público. Daí surge a celebridade com a função de garantir qualidade e agregar 

valores aos produtos. Não se venderá o produto em si, mas a imagem da 

celebridade que explicita e dá identidade ao consumidor sedento por um novo 

significado. A celebridade empresta a sua imagem e oferece segurança a quem for 

consumir, tendo também o seu valor emprestado ao produto anunciado e, muitas 

vezes, consumidos pelos seus admiradores, no desejo de trazer os valores da 

celebridade que cultua para a sua realidade, ou seja, para o seu cotidiano. Diante 

disso, Garcia & Miranda (2007) reforçam esse pensamento ao afirmar que as 

celebridades atuam como displays utilizados para a divulgação em escala global. 

Além do que é produzido para o consumo artisticamente, como o show que é 

apresentado pela cantora, essa pessoa tão especial e admirada por uma legião de 

indivíduos, imbui de significados e anúncios publicitários. Agindo de uma forma a 

conferir credibilidade e agregar valores a marcas e produtos. Essa associação 

celebridade x marca permite a legião de admiradores e consumidores realizarem o 

sonho de participar ativamente do mundo desse ídolo que cultua. 

Se o consumidor levasse em consideração apenas os atributos tangíveis na 

hora de efetuar uma compra, ele sempre compraria o produto mais barato, de maior 

durabilidade e de melhor embalagem. Porém, é de conhecimento que por diversas 

vezes encontramos produtos de preços e funções similares, muitas vezes alguns 

tem até o custo x benefício inferior a outro, porém, os atributos intangíveis que a 

marca oferece em significação para o consumidor fazem valer esse esforço 

financeiro, onde o consumidor paga mais caro para ter o produto anunciado.  É da 

natureza do ser humano querer ter mais status que o restante da sociedade. 

Segundo Barreto (2004), as campanhas publicitárias devem apresentar o produto 

como algo que, além de benefício pessoal, trará benefício social. É o famoso “valor 

agregado”. O valor agregado, neste caso, pode ser acrescentando com a utilização 

de celebridades, servindo para associar os valores comunicados por ela ao portfólio 

da marca, ganhando a empresa mais espaço no cotidiano dos consumidores e 

ampliando sua fatia de mercado. Fazendo a transição da celebridade da mídia 

especializada em escrever diariamente o seu dia-a-dia para os comerciais 

publicitários, saindo da capa de revista de fofocas para os intervalos comerciais. 

Simon (2011), em matéria veiculada no Portal Exame, exemplifica que a P&G 

- empresa global que oferece produtos de bens de consumo nas áreas de higiene 

pessoal, beleza, limpeza doméstica, dentre outros - para ganhar participação de 
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mercado fez do uso de celebridades em comerciais associadas aos produtos da 

companhia a principal estratégia para crescer. Por meio de uma pesquisa junto ao 

mercado consumidor, a P&G avaliou diferentes mercados da América Latina e 

identificou que o Brasil é o país mais influenciado por celebridades. A partir disso, 

passou a associar os seus produtos com celebridades. Como resultado desse 

investimento, cresceu sete vezes em apenas uma década.  

A Pantene, marca de xampus e condicionadores produzidos pela P&G, 

segundo Simon (2011), tem a modelo Gisele Bündchen como embaixadora desde 

2007 e com isso sua participação no mercado cresceu 10 vezes, tornando-se assim 

a segunda marca de xampus e condicionadores no Brasil. Já Gillette é considerada 

a principal marca de barbear do país, com mais de 75% do mercado de lâminas e 

aparelhos de barbear, contando com o apresentador de televisão Luciano 

Huck como garoto-propaganda. 

 Segundo Rodrigo Finotti, diretor de marketing da P&G Brasil, em entrevista a 

Simon (2011), a empresa realizou em janeiro de 2010 uma pesquisa com o Instituto 

Ipsos denominada de “Influencer Mapping Study”, que avaliou os mercados do 

Brasil, México e da Argentina e a importância das celebridades nos comerciais 

destes países. A pesquisa avaliou o top 10 endorses no mercado, nesse caso, os 10 

principais endossantes de comerciais e o Brasil é o país que possui o maior número 

de celebridades presente entre os principais endossantes publicitários.  Khatri (2006) 

define como endossante a pessoa que empresta seu nome para anunciar algum 

produto ou serviço. Entre as 10 pessoas que mais apresentam comerciais, o top 

endorsers, no Brasil, sete desses são celebridades. No México e na Argentina, só 

duas são celebridades. Conclui-se assim que o Brasil, dentro desse contexto aferido, 

é o país onde os consumidores são mais influenciados por celebridades.  

Para persuadir e despertar o desejo de consumo, as empresas associadas 

aos seus profissionais de publicidade procuram criar materiais que possam 

surpreender o consumidor. Diante da diversidade de opções de produtos com 

funções parecidas e valores similares citados anteriormente, os esforços em 

comunicação serão no sentido de agregar valor à marca e ao produto. Com a 

multiplicação de mercadorias através da industrialização traz a aumenta a oferta de 

produtos que exige da publicidade fórmulas cada vez mais eficientes para incentivar 

a procura por parte de um maior número de consumidores. Os produtos, então, 

http://exame.abril.com.br/topicos/gisele-bundchen
http://exame.abril.com.br/topicos/luciano-huck
http://exame.abril.com.br/topicos/luciano-huck
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transformam-se em mercadorias, isto é, o mesmo produto começa a ter várias 

marcas (grifes) e o valor de troca passa a ser mais importante do que o valor de uso 

dessas mercadorias (Bigal, 1993). Com isso, anúncios são criados para serem 

veiculados em emissoras de rádio, TV, jornais impressos, dentre outros tipos de 

mídia. As agências publicitárias planejam a comunicação dos seus de uma forma 

que o empresário veja a comunicação não como uma despesa, mas como um 

investimento, que quando bem direcionado e propagado é sinônimo de retorno 

garantido. Dentro de várias opções de marcas e práticas mercadológicas, merece 

atenção a utilização de celebridades em comerciais, sendo prática utilizada há 

bastante tempo. Surge a utilização de celebridades em comerciais numa tentativa de 

captar a atenção dos consumidores, buscando influenciar diretamente no vínculo 

comercial e emocional de uma marca. Nesta busca pela construção de símbolos 

associados aos produtos, surge o papel da celebridade em comunicar os aspectos 

tangíveis do produto, ajudando no fomento de significados associados aos produtos. 

Contrera (2003) explica que ao consumir tal produto o consumidor não consome o 

produto em si mesmo, consome toda a carga projetiva de valores que ele 

representa. Reforçando o seu pensamento confirmando que o que o consumidor 

consome é cada vez menos os produtos em si mesmo e cada vez mais os símbolos 

criados pela publicidade.  

 

2.2.3 UTILIZAÇÃO DE CELEBRIDADES NA PUBLICIDADE: UMA PRÁTICA 

ANTIGA 

 

O primeiro caso que se tem ciência quanto da utilização da imagem de um 

personagem conhecido pela massa para anunciar um produto, foi com a imagem do 

Papa Leão XIII, em um cartaz da bebida criada no século XIX pelo químico francês 

Angelo Mariani. Segundo o Portal Propagandas Históricas (2013), o químico Angelo 

Mariani desenvolveu, em 1863, o vinho Mariani, uma infusão alcoólica de folhas de 

coca. O vinho Mariani era muito apreciado pelo Papa Leão XIII, que inclusive 

premiou Mariani com uma medalha honorífica e emprestou sua imagem para 

estampar os rótulos das bebidas. 
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Figura 02: Papa Leão XII anunciando o Vinho Mariani, em 1863. 

Fonte: http://www.propagandashistoricas.com.br/2013/07/vinho-mariani-papa-leao-

xiii-1878.html 

Acesso em: 27 de ago. 2013. 

 

É verdade que o uso de celebridades para anunciar produtos e serviços não é 

estratégia recente. Desde o século XX essa prática é comum, e a associação entre 

produtos e artistas, esportistas e mesmo figuras públicas, como políticos, vem 

funcionando adequadamente, uma vez que as três partes envolvidas sentem-se 

valorizadas. Os artistas recebem gordos cachês e divulgam sua imagem junto ao 

seu público. Já o público tem a oportunidade de ver seus ídolos gratuitamente e 

imitar seus modos e estilo, e o anunciante associa positivamente sua marca ao estilo 

e à imagem do artista, redundando em aumento de vendas dos produtos 

(FIGUEIREDO NETO, 2009) . 

 Quando a escolha da celebridade é realizada de forma correta, a imagem do 

produto estará chegando ao consumidor associada aos valores da personalidade, 

permitindo a identificação de valores da marca com os valores que a celebridade 
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representa para a sociedade. A utilização dessa ferramenta permite a confirmação 

de valores intangíveis que a marca pretende passar para o seu público através do 

processo de associação de imagens (marca x celebridade).  

Na criação do roteiro do comercial, muitas vezes as celebridades estão em 

situações do cotidiano, em paródia ou situações cômicas. Utilizar a imagem de uma 

figura conhecida pode trazer um tom de humor, tornando a propaganda mais 

divertida e animada, evitando assim a fuga da atenção por parte do consumidor ao 

ler, assistir, ouvir ou interagir com um comercial. 

 

2.2.4 CELEBRIDADES: REFLEXOS DO EU-MODERNO 

 

Oliveira (2009) afirma que o público tem visto nas celebridades a imagem de 

pessoas privilegiadas, lindas, ricas e capazes de conseguir tudo, o que lhes 

desperta imensa atração. Opinião esta corroborada com Behling et al confirma isto: 

 
 
“Muitas pessoas vêem o estilo de vida das celebridades como 
fórmula de sucesso e por este motivo, procuram copiar o seu 
comportamento para aumentar sua auto-estima. Essa conduta pode 
estar atrelada ao fato da celebridade ser uma pessoa com inúmeros 
atributos, tais como: inteligência, beleza, carisma, sofisticação e 
glamour, sendo reconhecida pelo público e considerada como um 
exemplo a ser seguido. (Behling ET AL, 2010, p. 97).”  
 
 
 

Outra questão levantada pela citação acima merece destaque: o fato que o 

público deseja seguir o estilo de vida que uma celebridade tem. Este simples desejo, 

afeta no comportamento do consumidor, que ao ver um produto, com a imagem 

associada ao seu artista favorito, acredita que ao comprar e consumir aquele 

produto anunciado estará trazendo para o seu cotidiano valores intangíveis que a 

celebridade carrega consigo. Fatores estes também ditos na citação acima.  

Zyman (2003) e Khatri (2006) explicam que as celebridades podem emprestar 

sua imagem para empresa de diversas formas, sendo as principais: endosso, 

atuação, testemunhal e porta-voz. McCraken (1989) define como endosso de 

celebridade qualquer indivíduo que usufrui de reconhecimento público e utiliza-o em 

nome de um produto ou serviço para o consumidor ao aparecer com estes em uma 

propaganda. 
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A parceria estabelecida entre a marca e a celebridade é interessante para 

ambos os lados, a marca ganha em associar a sua imagem a de figuras conhecidas 

pelo grande público. Para as celebridades, a aparição em comerciais rende cachês 

altos, tornando o endosso a produtos uma forma lucrativa. Rein, Kotler e Stooler 

(1997) afirmam que pelo poder que tem em chamar a atenção para si, as 

celebridades são utilizadas para alavancar produtos e marcas através de endossos. 

Antes de contratar uma celebridade para estrelar um comercial é necessário 

um completo planejamento de comunicação por parte da marca, onde através de 

pesquisas com o seu público consumidor consegue-se descobrir com qual 

celebridade o seu público se identifica. Com este resultado, é necessário identificar 

qual personalidade possui este atributo e pode gerar uma atratividade da 

celebridade junto ao seu target, reconhecendo assim como porta-voz da marca.  

 

2.2.5 CELEBRIDADE ENQUANTO IMAGEM DA MARCA 

 

Em sua obra, Patel (2009) explana que a escolha de celebridades requer 

preocupações no que tange a humanidade de todas as pessoas, tendo em vista a 

sua possibilidade de se envolver em escândalos e cometer delitos. A associação 

uma vez realizada pode acarretar em prejuízos para a imagem da marca. Uma vez 

envolvido em escândalo, a celebridade pode levar para o produto que anuncia 

prejuízos, servindo o deslize cometido para se tornar uma boa fonte de discussão 

entre os consumidores, causando polêmicas e podendo acarretar prejuízos para o 

produto que teve sua imagem associada a aquele artista. A estratégia de adotar uma 

celebridade para realizar comerciais é tida como um passo ousado e arriscado, pois 

a partir do momento da contratação, ela passa a ser enxergada como a imagem da 

empresa, podendo associar à marca não somente atributos positivos, mas também 

associar problemas que por ventura venham a acontecer. Em outras palavras, seus 

problemas pessoais podem acabar tornando-se problemas para a marca. 

Ao escolher um endossante para ser o porta-voz da marca, a empresa 

causará impacto sobre o público que interage com o comercial, no entanto, a 

aparição deve ser trabalhada de uma forma que evite com que o público transfira 

total atenção para a personalidade que endossa e esqueça dos atributos que o 

produto tem a oferecer. Ciente disso, a marca deve trabalhar para que o 

investimento na contração da personalidade seja eficiente. 
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As celebridades são criadas e desenvolvidas para gerar dinheiro. Seus nomes 

e imagens são usados como elos para o desenvolvimento e conexão entre as mais 

diferentes formas de se gerar entretenimento ao fã/consumidor: são criados filmes, 

CDs, editadas revistas e jornais, programas de televisão surgem para explorar o seu 

cotidiano, sem contar na imensa quantidade de produtos licenciados com a marca 

das celebridades (TURNER, 2004). A utilização de celebridades em peças 

publicitárias é uma tática utilizada como ferramenta para influenciar as atitudes e 

intenções de compra por parte dos consumidores (LAFFERTY; GOLDSMITH, 1999). 

A celebridade influencia o público e garante a excelência de um produto. A 

publicidade, então, trabalha de uma forma a convidar o consumidor através da 

celebridade para adotar um perfume, a vestir uma roupa, comprar um carro, usar um 

detergente, calçar um sapato, dentre outros. Em alguns casos, comunicando que a 

celebridade utiliza determinado produto e atrelando esse consumo ao acesso do 

glamour da celebridade. Trazer uma celebridade para anunciar determinado produto, 

acaba por gerar valor para a marca, trazendo consistência e embutindo aspectos 

pessoais a um produto. 

 Uma celebridade bem aceita pode agregar valor a uma marca e representar a 

principal motivação para a compra. O consumidor atual não se preocupa apenas 

com características funcionais dos produtos, e diante de prateleiras repletas de 

marcas com função e preço similares, acaba optando por aquela que lhe oferece 

experiências intangíveis e subjetivas. Neste contexto, a ligação do produto à 

celebridade é importante na construção desse universo associado à marca. As 

personagens – leiam-se celebridades - são, deste modo, uma peça-chave no 

processo de identificação, uma vez que na publicidade elas representam um objeto 

de desejo e encarnam o eu do consumidor que de uma forma narcisista se revê 

nelas (WILLIAMSON; 2002). 

 
“Pessoas, a exemplo de produtos e serviços, também podem ser 
consideradas “marcas”. A gestão da marca pessoal segue o exemplo 
das marcas corporativas em que o profissional, para ser lembrado 
pelo mercado, deve investir na sua identidade, naquilo que o torna 
diferente em termos de atributos intangíveis” (CARRIL, 2002, p. 27). 

 

 

 Como Carril expõe, a imagem das pessoas se parece com a imagem das 

marcas, e cabe às celebridades realizarem um planejamento de imagem, em que 
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suas identidades são estudadas e delineadas, fugindo de atitudes que não sejam 

aceitas pela opinião pública e obtendo para a marca um retorno mais satisfatório e 

positivo perante o público. Para cuidar da sua imagem, as celebridades contam com 

gestores, que os orientam em como agir em determinadas situações, evitando que a 

sua imagem venha a passar por descrédito e acabe refletindo no faturamento 

comercial da marca. 
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3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

3.1 IVETE SANGALO: RAINHA DO MERCADO PUBLICITÁRIO 

 

 Ivete Maria Dias de Sangalo, nascida em 27 de Maio de 1972, na cidade de 

Juazeiro no interior da Bahia. Segundo o próprio hot site da artista, o mundo musical 

entrou em sua vida por influência da sua família, onde desde pequena convivia com 

músicos. Já aos 17 anos, mudou-se para a capital baiana, onde começou sua 

carreira musical fazendo shows em barzinhos, oportunidade esta onde obteve muito 

sucesso. Em Morro do Chapéu, no interior baiano, conheceu o produtor Jonga 

Cunha, de quem recebeu o convite para formar a Banda Eva no ano de 1994. 

Começava então, a carreira de Ivete Sangalo no cenário musical baiano e aos 

poucos se expandindo para todo o Brasil Enquanto fez parte da Banda Eva como 

vocalista, a cantora Ivete Sangalo produziu seis álbuns musicais e vendeu mais de 4 

milhões de cópias. 

Em 1999 seguiu carreira solo, onde desde já contabiliza 4 DVDs gravados e 

10 cds. Em 20 anos de carreira, a cantora é recordista em vendagem com os DVDs 

gravados no Estádio Fonte Nova em 2004 e no Estádio Maracanã em 2006. Além de 

cantora, Ivete Sangalo também já apresentou programas televisivos e atuou em 

filmes, seriados e novelas.  

Em agosto de 2013, após se apresentar nas principais capitais brasileiras 

com o seu novo show, o “Real Fantasia”, baseado no seu último CD de título 

homônimo, Ivete realizou uma turnê nas cidades americanas de Oakland, Los 

Angeles, Lynn, Newark e Miami, tendo, inclusive, com ingressos esgotados em 

algumas dessas apresentações. Fruto dessa turnê, Ivete foi matéria de destaque no 

jornal americano “The New York Times”, sendo considerada pela crítica 

especializada como uma cantora marcante e inesquecível, tendo sua performance 

comparada a artistas como Tina Turner, Janis Joplin e Bette Midler. Em dezembro 

de 2013, Ivete Sangalo gravará o seu DVD comemorativo aos seus 20 anos de 

carreira em Salvador, na Arena Fonte Nova. 

Além de todo esse destaque em sua carreira artística, Ivete Sangalo também 

conseguiu se transformar em forte exemplo de sucesso no mundo dos negócios. 

Ivete administra a Caco de Telha, um dos maiores grupos de entretenimento do 
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Brasil. A empresa, segundo o seu próprio site, foi criada em 1997 para administrar a 

sua carreira e a partir da experiência adquirida na produção ampliou seu ramo de 

atuação. Atuando hoje na produção de eventos, shows e DVDs, gravação de discos, 

administração de carreiras artísticas, produção de eventos corporativos, 

licenciamento de produtos, ações promocionais, eventos de formatura e venda de 

ingressos e abadás para festas, blocos e camarotes. Fazem parte da Caco de Telha 

as seguintes empresas: 

 Axé Mix – venda de ingressos para carnaval e festas, 

 Caco Music – editora, selo musical e gravadora, dedicada à produção 

de CDs, DVDs e coletâneas, 

 Caco Formaturas – produtos e eventos voltados ao mercado 

universitário, 

 Caco Licenciamentos – projetos de licenciamentos das marcas Ivete 

Sangalo e Saulo. 

De acordo com definição do tipo celebridade por Rojek (2008), Ivete Sangalo 

é considerada uma celebridade adquirida, onde sua fama advém de realizações 

individuais, através da sua atuação artística. A sua imagem foi e é construída 

baseada no seu lado profissional que gera valor para o seu sucesso de 

empreendedorismo.  

Martins (2013), em matéria veiculada no Portal Meio & Mensagem, intitula 

Ivete Sangalo como a rainha dos comerciais, pelo fato da cantora ter sido garota-

propaganda de 11 empresas e instituições diferentes somente no ano de 2012, 

emprestando sua imagem às seguintes marcas: SBT/TELETON, Insinuante, L’Oréal, 

Giraffas, Governo da Bahia, Credicard Hall, Conselho Nacional de Procuradores, 

Avon, TAM, Schincariol e Tramontina. Este levantamento, segundo o Portal, 

analisou os canais abertos Band, Globo, Record, RedeTV e SBT, no período de 1º 

de janeiro a 30 de novembro de 2012, usando o sinal São Paulo SP1 (para a capital 

paulista), que contempla também net (os comerciais nacionais). Foram utilizados os 

formatos propaganda e patrocínio. 

Ricardo Pessanha, autor do livro “O Som brasileiro“, em entrevista a Rother 

(2013), para o jornal “The New York Times”, declarou sobre Ivete: “Ela não é apenas 

uma cantora ou artista, ela também é uma personalidade que as pessoas aqui 

gostam muito, alguém que é admirada e vista como um modelo a seguir”.  
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Ainda no mundo dos negócios, Ivete Sangalo, segundo o site da Caco de Telha, 

é uma das celebridades mais atraentes para o mercado publicitário nacional e toca 

um grande volume de negócios nos mais diversos segmentos da economia. Diante 

de toda essa representatividade, da importância da publicidade para o fomento dos 

negócios, onde segundo Bigal (1993), a publicidade torna pública a existência de 

determinados produtos, marcas e serviços. Despertando o desejo no consumidor 

pela coisa anunciada ao levar ao conhecimento do público tais fatos 

mercadológicos, merece destaque a cantora Ivete Sangalo. Diante disso, a atuação 

da celebridade endossando comerciais e ajudando na construção de valor de 

produtos merece destaque. Utiliza-se como protagonista deste estudo de caso a 

cantora Ivete Sangalo.  

Ao longo da sua carreira, a cantora construiu uma imagem longe de escândalos, 

preservada de credibilidade e veracidade. Estas características fazem com que as 

empresas anunciantes desejam ter a sua imagem associada. Em análises a seguir, 

demonstra-se que a utilização da cantora em comerciais provocou um aumento no 

número de vendas e trouxe resultados reais e satisfatórios para os empresários.  

 

3.2 IVETE X FÃS 

 

Ivete sempre apostou em uma relação próxima com os seus fãs, creditando a 

eles o sucesso da sua carreira. Hoje, com o advento das redes sociais, Ivete se 

comunica diretamente, usando suas contas no Instagram, Twitter e Facebook para 

falar diretamente com os seus seguidores, sempre com bom humor e demonstrando 

uma imagem de simplicidade.  

Nas redes sociais, a cantora publica desde os ensaios, pré e pós-show e até 

em seus momentos de descansos mostrando o seu lado humano, criando um laço 

estreito entre o público e o privado, reforçando a sua ligação com os seus 

seguidores. 

 

“A pessoa vai a um show para viver uma experiência de troca com o 

seu ídolo. Troca de afeto, respeito, consideração e admiração. O fã 
espera ser encantado e reconhecido por sua devoção à ‘marca’ 
daquele astro. Os artistas que entendem isso e participam dessa 
troca, constroem relacionamentos duradouros. Ivete Sangalo é o 
exemplo supremo nessa categoria. Ela não está ali apenas para 
cantar, mas para cativar corações e mentes. Repete frases com: ‘os 
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meus fãs são a razão do meu sucesso, não sou ninguém sem eles’. 
Palavras não bastam, e dona Ivete demonstra todo esse carinho e 
respeito com uma entrega total durante os shows, interagindo, 

emocionando e trocando com o público. (FRANCO, 2013).”  
 
 
 

 Franco (2013) ainda afirma que diante do seu comportamento, Ivete parece 

que é da família, é igual, próxima de cada um, transmitindo verdade, tornando-se 

uma marca de ressonância. 

Ciente deste potencial, da atenção e admiração que possui junto aos seus 

seguidores, Ivete usam de sua imagem para anunciar para marcas. Através de 

contratos milionários, se torna a porta-voz e avaliza desde tinturas para cabelo a 

construtoras. Shuker (1999) reforça que admiração do fã estaria mais relacionada à 

imagem do ídolo do que aos aspectos musicais ou técnicos do artista. Pesquisas 

têm demonstrado o impacto da imagem da celebridade endossante na imagem 

percebida da marca (WALKER; LANGMEYER; LANGMEYER, 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: As celebridades preferidas pelos consumidores 

Fonte: Portal Meio e Mensagem 

Acesso em: 28 de ago. 2013. 
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Ivete Sangalo, segundo Grupo Abril (2013), na pesquisa Celebridades, 

Marcas e Consumo – Quais Atributos dos Famosos Fortalecem um Produto no 

Mercado, lidera pesquisa sobre relação do público com celebridades. Os seus 

valores, segundo o levantamento com 6000 brasileiras pesquisadas através de 

questionários, aproximam da sua relação do público e a faz mais querida e próxima 

do universo que elas vivem, aumentando a credibilidade da propaganda.  

 

 

3.3 IVETE: 11 MARCAS ANUNCIADAS EM 12 MESES 

 

Dentro dessa importância da publicidade na atualidade e do endosso de 

celebridades nos comerciais, cabe agora analisar diante o objeto de estudo desse 

trabalho: por que a cantora Ivete Sangalo é utilizada em várias propagandas de 

diferentes marcas e quais os retornos provocados por essa associação. 

Recentemente classificada por Rother (2013), em matéria para o jornal americano 

The New York Times, como a vocalista feminina mais popular do Brasil, sendo 

marca e inesquecível, Ivete é, hoje, um forte exemplo de sucesso com o marketing 

pessoal e as campanhas publicitárias que participa. Ivete Sangalo aparece 

regularmente na televisão e anúncios impressos e na capa de revistas de 

celebridades, tem sido adotado por jogadores da equipe nacional de futebol como 

sua musa, se aprimorou na atuação. (ROTHER, 2013). A sua presença em diversos 

veículos, sendo noticiada como celebridade ou anunciando produtos e a diversidade 

de públicos que ela consegue atingir através do endosso, faz com que Ivete Sangalo 

seja uma das celebridades mais presentes no cotidiano do brasileiro, daí, a 

importância desse estudo.  

Segundo uma pesquisa, realizada dentro do método chamado de Persona e 

exposto no site do Instituto Ilumeo, é realizada uma análise de atributos percebidos, 

o recall das celebridades, as percepções qualitativas analisadas através de 

perguntas abertas e o grau de aderência entre marca e celebridade. Nesse método, 

ainda, é realizado uma avaliação das celebridades mais importantes em cada área 

da Tv, cinema, esporte, música, moda e política, abrangendo a pesquisa nos 10 

principais centros de consumo do Brasil, com homens e mulheres acima dos 14 

anos das classes A, B e C. A pesquisa é realizada a cada quatro meses nos dez 

principais mercados brasileiros com 5 mil pessoas e investiga o quanto a 
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celebridade é conhecida e admirada, além de analisar a conexão dela com marcas e 

produtos. Ivete Sangalo é uma das mulheres com os melhores resultados dentre as 

celebridades analisadas, segundo o diretor da consultoria, Diego Senise. Ela está ao 

lado de um time de peso, como o apresentador Luciano Huck, a modelo Gisele 

Bündchen e o jogador de futebol Neymar (REVISTA FRANQUIAS & NEGÓCIOS, 

2013). 

Segundo a pesquisa do Instituto Ilumeo, a imagem de Ivete Sangalo é ligada 

aos seguintes valores: 

 Extrovertida 

 Alto-astral 

 Explosiva 

 Humilde 

 Uma pessoa do bem 

 Fala com todas as classes sociais 

 Representa a mulher brasileira 

 89% dizem que ela transmite brasilidade 

 79% dizem que ela é uma pessoa do povo 

 78% a considera simpática 

Diante desses números, iremos analisar os atributos presentes em 3 

comerciais anunciados pela artista no ano de 2012 e veiculados nacionalmente. A 

seleção foi intencional, e abrange três segmentos distintos: beleza e estética, 

alimentação e transporte aéreo. Essa diversidade de mercado corrobora com a sua 

imagem multifacetada e a sua capacidade de falar para diversos públicos formada 

pelo seu magnetismo pessoal e pelos seus feitos relevantes não só presentes na 

sua área profissional. 

 

3.4 METODOLOGIA 

 

O plano de investigação permite ao pesquisador uma coleta de dados e 



48 
 

 

posterior análise dessas informações o mais racional possível, resultando em 

diminuição e otimização de esforços e tempo (TRIVIÑOS, 1987).  Este estudo se 

caracteriza como exploratório e descritivo. Para este trabalho, como recurso 

metodológico, foi aplicado o estudo de caso, que segundo Duarte (2010), serve para 

integrar o uso de um conjunto de ferramentas para levantamento e análise das 

informações.  

O estudo é exploratório e visa explorar um tópico novo ou assunto a fim de 

aprofundar o conhecimento e derivar questões mais precisas para futuras 

investigações (NEUMAN, 1997). Além disso, auxilia o pesquisador a aumentar sua 

experiência em torno de um problema ou assunto.  O investigador busca aumentar 

seus conhecimentos para em seguida planejar uma pesquisa descritiva ou 

experimental (TRIVIÑOS, 1987).  

Assim, esta pesquisa é considerada também como descritiva, por que almeja 

compreender a percepção do consumidor acerca do processo de utilização de 

celebridades em comerciais, focando Ivete Sangalo, em suas campanhas 

publicitárias. Foi empreendido um estudo exploratório desenvolvido em cima de um 

embasamento teórico sobre o assunto. 

Existem três métodos de pesquisa que auxiliam na elaboração de uma 

proposta de estudo: quantitativo, qualitativo ou misto. No método qualitativo, 

utilizado nesse trabalho, o investigador busca conhecimento baseando-se em uma 

perspectiva construtivista que busca explorar problemas sociais ou humanos, ou 

ainda tenta estabelecer o significado de um fenômeno a partir do ponto de vista dos 

participantes (CRESWELL, 2007).  

O presente estudo pode ser caracterizado por ser predominantemente 

qualitativo, porque analisou um acontecimento no contexto em que ocorreu, a fim de 

estabelecer o significado do fenômeno estudado a partir da opinião e ponto de vista 

dos consumidores que utilizaram a marca Ivete Sangalo e das empresas que 

declararam os valores agregados a marca através do seu uso. 

Este trabalho adotou a estratégia de pesquisa de estudo de caso, 

particularmente, um caso único, onde foram utilizados dados secundários. A escolha 

de um estudo de caso como estratégia de pesquisa se justifica quando se colocam 

questões do tipo ‘como’ e ‘por que’, quando o pesquisador tem pouco controle sobre 

os acontecimentos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos 

inseridos em algum contexto real (YIN, 2005). Além do estudo de caso é 
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caracterizado como um tipo de pesquisa, cujo objeto é uma unidade que se analisa 

profundamente. Visa ao exame detalhado de um ambiente, de um simples sujeito ou 

de uma situação em particular (GODOY, 1995).  

Com a metodologia definida, este trabalho examina um evento 

contemporâneo – a marca Ivete Sangalo – e são cinco elementos indispensáveis 

para este projeto de pesquisa: 

1. Questões de estudo – Por que Ivete Sangalo é utilizada em várias 

propagandas de diferentes marcas? E quais os valores que ela agrega 

às empresas; 

2. Proposições do estudo – A utilização de Ivete Sangalo em comerciais; 

3. Unidade de análise - As campanhas publicitárias anunciadas pela 

cantora no ano de 2012 e que foram veiculadas em todo o Brasil; 

4. Lógica de ligação dos dados às proposições;  

5. Critérios para a interpretação das descobertas – Estes dois últimos 

componentes (4 e 5) vão preencher a análise e a interpretação do 

objeto de estudo desse trabalho. São as etapas de análise dos dados 

da pesquisa. 

Neste trabalho foi realizada uma coleta de dados que foram analisados e 

interpretados que respondem aos cinco elementos essenciais para o estudo de 

caso. De acordo com Duarte (2010), este projeto caracteriza-se como um projeto de 

caso único holístico, onde houve uma unidade única de análise. 

Na condução de um estudo de caso, alguns cuidados devem ser observados: 

evitar a perda de foco diante do grande volume de dados e selecionar 

apropriadamente a população para que sejam definidos limites para a generalização 

dos resultados (EISENHARDT, 1989). 

Para este estudo de caso único, a principal fonte de evidência será a matéria 

publicada na Revista Franquias & Negócios, publicação editada pela ABF (Brasileira 

de Franchising) em Junho de 2013 e tem a cantora Ivete Sangalo estampando a 

capa. Na entrevista, intitulada de “O valor da marca Ivete Sangalo”, foi apresentada 

a participação de Ivete em campanhas publicitárias, como também foi mostrado os 

dados de uma pesquisa realizada pelo Instituto Ilumeo, em março de 2013, com 

5.000 brasileiros, onde nesse levantamento foram apontados os valores que Ivete 

agrega em campanhas publicitárias.  

Como técnica de análise, foi aplicada uma entrevista semiestruturada a Ivete 
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Sangalo, através de e-mail (Ver roteiro anexo), onde foram feitas uma série de 

perguntas abertas, feitas em uma ordem prevista (LAVILLE e DIONNE, 1999). Yin 

(1995) destaca que as entrevistas constituem-se uma fonte essencial de evidências.  

Porém, recomenda a confirmação destes dados obtidos com outras fontes de 

evidências, a fim de auxiliar na validade e confiabilidade dos resultados. Nesta 

pesquisa foram utilizadas informações vinculadas à imagem da cantora em mídias 

de relevância, como jornais, revistas e portais de notícias eletrônicas.   

 Embasado pelas definições do estudo de caso, foram selecionadas três 

campanhas de segmentos diversificados que utilizaram a cantora Ivete Sangalo. A 

seleção das campanhas foi intencional, pois são relevantes nesse estudo de caso 

para a descrição e análise da atmosfera estudada.  

 As informações foram obtidas por dois tipos de informantes: informante 

chave, fonte de informação fundamental por estar ligado diretamente com o aspecto 

da pesquisa, neste caso, os diretores de marketing onde através de matérias em 

portais especializados; e o informante padrão, que é a fonte envolvida com o tema 

de pesquisa. Nesse caso, a assessoria de imprensa de Ivete Sangalo. Com o 

objetivo de analisar celebridade x marca, foi utilizado como objetivos a descrição e o 

desenvolvimento teórico do evento. Com a finalidade de descrever uma ligação 

entre marca – celebridade – contexto da vida real.  

  

3.5 L’OREAL/GARNIER 

 

Com uma relação de parceria de mais de 10 anos, Pedro Janowitzer, diretor 

de marketing da Garnier, declarou em entrevista a Schmitz (2013), sobre a parceria 

da marca com a cantora: “Temos uma parceria de quase dez anos que vem 

funcionando muito bem. Garnier tem a cara do Brasil. É uma marca jovem, alegre e 

divertida. E a Ivete Sangalo reflete muito bem todos esses valores”.  

A participação de Ivete Sangalo enquanto endossante publicitária envolve 

motivos psicológicos, emocionais e culturais que fazem as pessoas reagirem à 

campanha e ao endosso da celebridade. De acordo com Rojek: 

 

“A colocação da mercadoria opera segundo o princípio de que o 
reconhecimento público da celebridade como uma presença cultural 
admirável ou desejável pode ser transferido para o bem de consumo 
num comercial ou anúncio. O impacto cultural da colocação depende 
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da condensação de associações na consciência de espectadores em 

torno de uma irresistível imagem à qual a celebridade confere valor 
positivo” (ROJEK, 2008, p. 101 – 102). 
  

A Garnier utilizou da imagem positiva da cantora Ivete Sangalo para criar um 

papel heroico de uma celebridade, tornando o produto em um objeto idealizado e 

desejado, expressando a vulnerabilidade humana em ser atraído por simpatia, 

respeito, padrões de beleza, por uma imagem desejável em oposição a imagem real. 

A marca Ivete Sangalo é construída como um bem de consumo acessível, a um 

público presente em todas as classes sociais, causando assim, um fascínio e uma 

necessidade psicológica de reconhecimento no meio social.  

A Garnier enxergou na cantora Ivete Sangalo um ícone da brasilidade e 

convidou para estrelar essa nova campanha, criando um produto específico para ser 

associado à sua imagem.  

O rosto público foi exposto a uma nova definição ao transformar e criar um 

desejo de consumo, ao criar o “loiro Ivete”, associando celebridade à marca e 

reunindo os cinco tons de louros preferidos pelas consumidoras brasileiras. 

Desejando com isso, a atenção e um novo posicionamento de mercado. A marca 

reuniu a energia, a credibilidade e a simpatia da endossante em questão para 

conquistar a cultura pública, ligando beleza, riqueza, sucesso como elementos 

intangíveis aos usuários da marca, corroborando com a opinião que Godoy (2008) 

apresentou dizendo os ativos intangíveis são infinitos.  

De acordo com uma pesquisa da empresa de cosméticos L’Oréal divulgada 

no site da Revista ÉPOCA, as brasileiras são as mulheres que mais gastam tempo e 

dinheiro com cabelo no mundo No Brasil, elas investem em média R$ 40 por mês. 

Metade frequenta o cabeleireiro a cada duas semanas e gasta nele R$ 125 por mês. 

Isso é mais do que nos outros quatro maiores mercados de produtos para cabelos 

do mundo – Estados Unidos, França, Japão e Índia –, todos pesquisados há anos 

pela empresa L’Oréal.  

A utilização de Ivete Sangalo neste segmento que, movimenta elevadas 

cifras, corrobora com o argumento de Rojek (2008) de que a celebridade é 

inerentemente associada com a transgressão. Existem três razões para isso. 

Primeiro, a celebridade separa o indivíduo da vida social comum. Ser uma 

celebridade é ser reconhecido como diferente. Isso vem casar com a criação do loiro 

Ivete, criado para diferenciar a da usuária marca Garnier para concretizar um desejo 
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de heroína, de diferente. Ainda segundo et al (2008) a segunda razão da 

transgressão da celebridade é a ampliação de escolhas e a flexibilidade de estilo de 

vida, fortalecendo a imagem de celebridade multifacetada, atraente, propulsora de 

valores. Por Ivete ser uma figura pública, tem acesso a ambientes de luxo, que 

causam fascínio e encoraja a escolha de um estilo de vida parecido com a 

celebridade. Segundo et al (2008), a terceira razão da transgressão da celebridade é 

o fato da democracia oferecer a cada indivíduo a chance de ascensão social, 

refutando a imagem das celebridades associadas ao dinheiro, glamour, poder e 

perspectivas sociais e sexuais maiores das pessoas vista com comum.  

 

“A apropriação e a posse de bens que garantam o conforto e o 
respeito podem de fato ser as principais motivações dos desejos e 
anseios nas sociedades de produtores, um tipo de sociedade 
comprometida com a causa da segurança estável e da estabilidade 
segura, que baseia seus padrões de reprodução a longo prazo em 
comportamentos individuais criados para seguir essas motivações. 
(BAUMAN, 2008, p. 42)” 

 

A preocupação e o respeito de Ivete com o consumidor acontecem quando 

ela declara que utiliza os produtos que anuncia. De acordo com entrevista 

realizada com Ivete Sangalo, onde a mesma, ao ser questionada, se utiliza dos 

produtos que anuncia, afirma: “Com certeza. Tem que ser produtos que sejam 

afins comigo e com o meu público.”. No VT, Ivete afirma que quem cuida dos seus 

cabelos é a Garnier, onde o slogan da marca é “Cuide-se”, ofertando o mesmo 

cuidado da celebridade acessível a pessoa comum. Criando uma aura de glamour 

na consumidora, onde o passaporte desse novo mundo é a aquisição desse 

produto.   

 

3.6 GIRAFFAS 

 

Em 2012, Ivete Sangalo anunciou também para a cadeia de restaurantes fast-

food Giraffas, composta por 370 lojas e presente em 25 Estados e no Distrito 

Federal. A campanha foi orçada em R$ 12 milhões e celebrou os 30 anos da marca, 

sendo exibida, entre dezembro de 2011 até 15 de março de 2012, em canais de TV 

aberta, por assinatura, revistas, jornais, rádio e internet. A campanha foi 

desenvolvida após um estudo de dois anos de duração que avaliou a percepção dos 
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clientes em relação à marca. O resultado ressalta que uma das principais 

características da marca é o sabor de comida caseira. O carro-chefe da rede é a 

linha Brasil, composta por arroz, feijão, salada, farofa e um tipo de proteína (carne 

suína, bovina ou frango), custando então R$ 9,70. A escolha pela cantora aconteceu 

após uma entrevista com público e franqueados da marca. Cláudio Miccieli, diretor 

executivo da rede, declarou a Madureira (2012): “Queríamos alguém que melhor 

representasse a brasilidade e o nome da Ivete foi o que mais se destacou”.  

 No VT do Giraffas, Ivete Sangalo passa valores de família, sabor e alegria 

através de um prato tipicamente brasileiro, causando um desejo de consumo. Os 

membros da sociedade de consumidores são eles próprios mercadorias de 

consumo, e é a qualidade de ser uma mercadoria de consumo que os torna 

membros autêntica dessa sociedade (BAUMAN, 2008). Aspectos intangíveis são 

transformados em tangíveis, através do consumo, tornando assim o consumidor a 

própria mercadoria.  

 A campanha que celebrou os 30 anos do Giraffas liga o carisma de Ivete ao 

consumo da família brasileira, ao tornar a alimentação familiar em um espetáculo, 

utilizando também de artifícios como o lúdico, a alegria e o sabor brasileiro. Estas 

características criam um padrão de reconhecimento e pertencimento na sociedade, 

sentimentos estes transferidos a uma celebridade. A campanha estetiza o cotidiano 

cultural, tornando uma área promissora para a celebridade e o fortalecimento da 

marca. A empresa com isso, cria um desejo de consumo real através de uma 

qualidade abstrata e a colocação da mercadoria perante a celebridade como uma 

pessoa atribuída de prestígio.  

 Ao término do primeiro semestre de 2012, a empresa declarou crescimento 

de 12% nesse período, onde em matéria veiculada no Portal Investimentos e 

Notícias, atribuiu o aumento do faturamento a essa campanha de marketing 

celebrando os 30 anos, com a participação da cantora Ivete Sangalo, que anunciou 

o lançamento da linha Brasileirão, um dos maiores sucessos de venda da história da 

rede. 

 

3.7 TAM 

 

No ano de 2012, Ivete Sangalo continuou apresentando a nova comunicação 

da companhia aérea TAM, líder do setor de transporte aéreo no país. A parceria 
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existe desde 2010, onde a companhia utiliza da cantora para estrelar campanhas 

publicitárias. Em 2010, inclusive, Ivete transformou-se em comissária de bordo e 

surpreendeu os usuários que voavam o trecho Rio de Janeiro a Nova Iorque, cidade 

onde gravou o seu último DVD. 

Com a expansão da Classe C e o aumento do seu poder aquisitivo, as 

companhias aéreas foram obrigadas a passar por uma reestruturação de custos, 

tornando mais acessível o transporte aéreo. Viajar de avião constituía uma autêntica 

novidade digna de referências nas conversas familiares, nas rodas de amigos e até 

mesmo no trabalho (LUDOVICO, 2010). Diante desta nova realidade econômica, a 

TAM – Linhas Aéreas – criou um vínculo entre a empresa e o passageiro, sendo a 

cantora Ivete Sangalo o canal de signos.  

A escolha de Ivete como garota-propaganda teve como objetivo principal 

popularizar a marca e atrair o consumidor emergente (classes C e D), que, com o 

aumento do poder aquisitivo, passa a ter interesse em realizar viagens aéreas. Para 

a diretora de Marketing, Manoela Amaro, “Ivete é elástica. Ela fala para todas as 

classes sem desmerecer ninguém. Possui características que queremos trazer para 

a marca” (DAHROUGE, 2013).  

Na entrevista realizada Ivete Sangalo declarou: 

 

“Meu público são pessoas que admiram a minha atitude, 

determinação, afinado com o perfil do brasileiro, vencedor, alegre, 
decidido, elegante e que tem um grande amor próprio. Essas são as 
preocupações na associação com uma marca, ela tem que ter 
valores iguais aos meus, serem transparente, éticos, responsáveis 

com o público e com a sua equipe.”  
 
 

 No caso específico da TAM, Ivete consegue aliar os atributos em sua imagem 

a nova Classe C, ao apresentar o perfil brasileiro como pessoas vencedoras, 

alegres, decididas, elegantes e que tem um grande amor próprio. O consumo gera 

uma sensação de conforto e alegria, características tipicamente brasileiras, 

merecendo destaque, a Classe C, que antes condenadas à exclusão social, agora, 

fazem parte do jogo mercadológico. 

 Mais uma vez, a cantora de forma simpática consegue agregar valor a marca, 

ao conseguir estabelecer comunicação com as classes sociais, demonstrando 

pluralidade no diálogo e apresentando-se como uma pessoa do povo.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Trabalhar associando um produto a uma imagem bem conhecida pelo público 

pode ser uma excelente estratégia de marketing, que se bem trabalhada e bem 

planejada pode gerar êxito comercial para a marca. No entanto, em um cotidiano 

onde as celebridades estão muito presentes nos meios de comunicação é dever do 

planejamento de marketing contratar uma personalidade que tenha alguma 

aderência com a marca, que os seus atributos façam os consumidores adquirirem o 

produto, tornando o famoso em uma referência de consumo. As empresas encaram 

os gastos, com uma celebridade, como um investimento que pode render bons 

frutos e colocar o seu produto de forma agressiva no cotidiano dos seus 

consumidores. 

  Entende-se também que quanto mais atributos de identificação em comum da 

celebridade com a marca maior relevância o seu endosso terá nas campanhas 

publicitárias. Elas podem atuar como autoridades e até mesmo restituindo e 

respaldando a credibilidade de uma marca. 

 Atualmente, Ivete Sangalo é uma das celebridades que mais anuncia em 

comerciais, agregando, dialogando e trazendo resultados reais para as marcas que 

a contrata, sendo assim, uma constante nas mídias publicitárias. Em uma imagem 

construída isenta de escândalos pessoais, de acordo com as campanhas 

analisadas, a artista consegue prender e comunicar para homens e mulheres das 

mais distintas classes econômicas, construindo em torno de si atributos que quando 

bem trabalhados ajudam a criar valores às marcas. Demonstrando também, nessas 

campanhas, segundo o posicionamento das empresas através dos seus 

representantes, os valores e atributos buscados através do trabalho de 

comunicação.  

 Representante do brasileiro moderno do século XXI, Ivete é percebida pela 

massa como alguém que através do seu esforço venceu na vida e transformou em 

realidade tudo que sonhou. Postura similar, por exemplo, a várias pessoas que hoje, 

na Classe C, consegue escrever uma nova história de vida, conseguindo a partir 

disto associar a sua história com a da celebridade, que comunica em comerciais os 

mais diversos produtos e continua sendo no palco uma grande artista. 
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Roteiro da entrevista aplicada a Ivete Sangalo via email.  

1. Ivete, quais os critérios utilizados na hora de assinar um contrato com uma marca 

e associar a sua imagem a ela? Que preocupações existem da sua parte?  

 

Meu público são pessoas que admiram a minha atitude, determinação, afinado 

com o perfil do brasileiro, vencedor, alegre, decidido, elegante e que tem um 

grande amor próprio. Essas são as preocupações na associação com uma marca, 

ela tem que ter valores iguais aos meus, serem transparente, éticos, responsáveis 

com o público e com a sua equipe. 

 

2. Ivete, além de uma agenda lotada de shows, você também é presença constante 

em campanhas publicitárias. Existe temor em desgastar a sua imagem perante o 

público?  

 

Não existe esse temor, pois é tudo feito com equilíbrio.  

 

3. Ivete, em pesquisa realizada pelo Instituto Ilumeo e publicada na Revista 

Franquias & Negócios, em julho de 2013, foi diagnosticado os seguintes atributos 

associados à sua imagem: extrovertida, alto-astral, uma pessoa do bem, 

representante da mulher brasileira, dentre outros. Você se considera detentora 

desses atributos?  

 

Como falei lá em cima, considero sim. 
 

 

4. Ivete, geralmente, você utiliza em seu cotidiano os produtos que anuncia?  

 

Com certeza. Tem que ser produtos que sejam afins comigo e com o meu público. 

 

5. Ivete, quais os planos futuros para a marca "Ivete Sangalo"?  

 

Este ano vamos lançar mais três produtos de licenciamento, com as marcas 

Malwee, LePostiche e Seculus. 

 

 


