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RESUMO 

O endosso de marcas por celebridades é recurso amplamente utilizado nos mais 

diversos setores como forma de diferenciar e destacar os produtos ofertados em meio 

ao ambiente altamente competitivo que as organizações enfrentam. Associar uma 

marca a um rosto familiar se tornou um negócio multibilionário. Diante desse quadro, 

a melhor compreensão dos mecanismos de funcionamento de tal ferramenta se mostra 

essencial. O impacto que a cultura tem na percepção dos consumidores acerca dos 

endossantes e das marcas é grande e, desta forma, compreender a realidade brasileira 

é parte integral deste trabalho. Diante do exposto, o presente trabalho se propõe a 

compreender se e como os significados atrelados a uma celebridade se transferem a 

uma marca endossada, e vice-versa, dentro do processo de endosso de marcas. Para 

tanto, peças publicitárias de produtos de beleza para cabelo foram analisadas e 

consumidoras destes produtos foram entrevistadas. O recorte utilizado para as 

entrevistadas foi de mulheres residentes nos municípios do Rio de Janeiro e Niterói, 

entre 30 e 39 anos e para as marcas foi a existência de publicidade endossada por 

celebridade e veiculada no primeiro semestre de 2019. O estudo está alinhado ao 

paradigma interpretativista e utiliza a abordagem qualitativa. A pesquisa tem 

objetivos descritivos e exploratórios. O principal método de coleta de dados foi a 

entrevista em profundidade. A principal conclusão deste estudo é que as teorias 

existentes não explicam o fenômeno de endosso por celebridades de forma isolada, 

sendo necessária mais de uma para tanto. Também se conclui que as metáforas são 

ferramentas válidas para análise dos significados atrelados à marca e à celebridade e 

a congruência entre ambos é fator crítico de sucesso. Isso se traduz em aplicabilidade 

gerencial via melhor compreensão dos significados atrelados à marca e à celebridade 

para maior efetividade da publicidade utilizada.  

PALAVRAS-CHAVE: marketing; endosso de marca; celebridade; modelo de 

transferência de significados; metáforas. 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

Celebrity brand endorsement is a widely used tool in many industries as a means to 

differentiate their products in a highly competitive marketplace in which they operate. 

Associating a brand to a familiar face has become a multibillion dollar business. 

Therefore, a better understanding of such tool is of the utmost importance.  The 

impact culture has on consumers’ perception of endorsers and brands is considerable 

and, thus, understanding the reality in Brazil is an integral part of this research. 

Consequently, the present research aims at understanding if and how meanings 

attached to a celebrity are transferred to endorsed brands e vice-versa, in the context 

of celebrity endorsement of brands. Advertisements of hair care products were 

selected and analyzed and consumers of such products were interviewed. The 

interviewees were women, residing in the Greater Rio de Janeiro area, between 30 

and 39 years old. Brand selection was contingent on having used celebrity 

endorsement in advertisements during the first semester of 2019. The research is in 

line with the interpretivist paradigm and used qualitative approach; it also has 

descriptive and exploratory objectives. In depth interview is the data collection 

technique of choice. The main conclusion is that the existing theories cannot explain 

the celebrity endorsement phenomenon in an isolated way. In order to fully explain 

the phenomenon, the combination of existing theories is essential. Also, the use of 

metaphor as a valid tool for analyzing the meanings attached to brand and celebrity. 

Congruence between the two, brand and celebrity is critical factor in achieving 

success in endorsements. This translates into managerial applicability through the 

understanding of the underlying meanings attached to the brand and to the celebrity 

for greater effectiveness of advertising campaigns.  

 

PALAVRAS-CHAVE: marketing; celebrity endorsement; celebrity; Meaning 

Transfer Model; metaphor. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

O uso de celebridades para endosso de marcas é ferramenta bastante utilizada na 

publicidade (BELCH; BELCH, 2013; DWIVEDI; JOHNSON; MCDONALD, 2015; 

BERGKVIST; HJALMARSON; MÄGI, 2016; WANG; SCHEINBAUM, 2018). Ainda que haja 

importantes diferenças culturais no uso de tal ferramenta (SILVERA; AUSTAD, 2004; CHOI; 

LEE; KIM, 2005; BERGKVIST; ZHOU, 2016), nos Estados Unidos pesquisas indicam o uso de 

celebridades em até 25% de todas as peças publicitárias (ERDOGAN; BAKER; TAGG, 2001) ou, 

mais recentemente, 10% de todas as propagandas em revistas (BELCH; BELCH, 2013).  

Seu uso não é significativo apenas em termos quantitativos, mas também em termos 

financeiros. Apenas a Nike, empresa de material esportivo dos Estados Unidos, tinha endossos 

avaliados em US$ 800 milhões em 2013 (BERGKVIST; HJALMARSON; MÄGI, 2016), isto é, a 

empresa despedia tal valor como pagamento às celebridades endossantes. O uso do endosso por 

celebridades como ferramenta também vem crescendo ao longo dos anos (BELCH; BELCH, 2013), 

e há impactos diretos nos retornos financeiros aos acionistas (AGNIHOTRI; BHATTACHARYA, 

2018). 

Diante de uso tão amplo, se faz importante entender o funcionamento desta ferramenta de 

Marketing. Uma das explicações está relacionada à transferência de significados entre celebridade 

e marca endossada (McCRACKEN, 2005). Assim sendo, entender como os significados atrelados 

às celebridades se transferem para as marcas, e vice-versa é essencial para que este endosso traga 

os resultados desejados pelos anunciantes. O uso de metáforas pode auxiliar na melhor 

compreensão deste processo de transferência (ROY, 2016), considerando-se que metáforas são 

maneiras culturais e incorporadas de estruturar e criar significados (HIRSCHMAN, 2007).  

O papel das metáforas no dia a dia das pessoas é imprescindível. Segundo Lakoff e Johnson 

(1999), os conceitos mais fundamentais da humanidade são metafóricos – tempo, moralidade, 

mente e causalidade. Estes autores argumentam que muito das estruturas ontológica e inferencial 

são metafóricas e, se estes aspectos forem retirados, tais estruturas e conceitos seriam 

demasiadamente simplistas, e os processos diários de racionalidade seriam extremamente difíceis.  
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Apesar do papel preponderante das metáforas, é possível pensar de forma literal, como nos 

significados associados a espaço, em “copo” enquanto substantivo, em “pegar” enquanto verbo e 

“em” enquanto preposição de lugar. Porém, no campo das experiências subjetivas é impossível se 

prescindir do uso de metáforas (LAKOFF; JOHNSON, 1999). Com a hipercompetitividade do 

mercado atual, em que os aspectos experienciais do consumo são tão ou mais importantes que os 

funcionais (BELK, 1988; SCHMITT, 1999; ARNOULD; THOMPSON, 2005), é natural que os 

profissionais de Marketing estejam envolvidos no processo de criação e no uso de tais metáforas 

(HIRSCHMAN, 2007).   

1.1 QUESTÃO PROBLEMA 

Como os significados atrelados a uma celebridade são transferidos para uma marca, e vice-

versa, no processo de endosso de marca por celebridades?  

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Principal 

Verificar a transferência dos significados atrelados à celebridade endossante e à marca, e a 

congruência entre ambas, por meio das metáforas primárias de Lakoff e Johnson (1999) e das 

Ciências Sociais de Hirschman (2007).  

1.2.2 Objetivos Intermediários 

 Apontar as metáforas associadas à celebridade endossante e à marca endossada; 

 Identificar os significados atrelados às metáforas apontadas; 

 Comparar os significados vigentes associados à celebridade aos que são associados à marca; 

 Mapear e expor o movimento de tais significados entre celebridade e marca endossada. 

 Verificar a aplicabilidade das metáforas como ferramenta de compreensão dos significados 

atribuídos à celebridade e à marca. 
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1.3 RELEVÂNCIA  

1.3.1 Acadêmica 

Apesar de haver uso generalizado da ferramenta de endosso por celebridades pelo 

Marketing, este ainda é um campo pouco explorado por pesquisadores brasileiros, em especial a 

transferência de significados, vide haver apenas 10 artigos abordando tal tema de forma direta 

dentre os 666 sobre endosso por celebridades encontrados no Google Acadêmico desde o ano 2000.  

Como dito anteriormente, os significados, e por consequência as metáforas, são culturais 

(SAUSSURE, 1959; EMANATIAN, 1995; JIANG, 2000; ELLIOT; XIAO; WILSON, 2015) e há, 

então, espaço para pesquisa dedicada ao Brasil.  

1.3.2. Organizacional e Social 

O avanço na compreensão sobre a transferência de significados no contexto de endosso de 

marcas por celebridades pode levar a um melhor uso da ferramenta por organizações em geral. 

Como destacado, os valores monetários envolvidos são bastante significativos, passando das 

centenas de milhões de dólares para apenas uma empresa, a Nike (BERGKVIST; HJALMARSON; 

MÄGI, 2016). Outro fator importante é que há indícios de que os impactos do endosso por 

celebridades se dão também nos retornos financeiros ao acionista (AGNIHOTRI; 

BHATTACHARYA, 2018).  

Desta feita, o avanço no conhecimento prático pode levar a melhores decisões no contexto 

organizacional potencializando oportunidades e reduzindo possíveis problemas e prejuízos. 

1.4 DELIMITAÇÃO  

1.4.1 Delimitação Teórica 

A presente pesquisa se insere na linha de pesquisa da Consumer Culture Theory (CCT), 

denominação dada por Arnould e Thompson (2005) a um programa teórico interpretativista, numa 

tentativa de consolidar perspectivas teóricas relativas a projetos de construção de identidades, 

subculturas, padrões sócio-históricos de consumo e ideologias de mercado. De acordo com esses 

autores, a CCT refere-se a uma família de perspectivas teóricas que abordam as relações dinâmicas 

entre consumidores, mercados e significados culturais. Visando a analisar a transferência de 
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significados, serão utilizados o Modelo de Transferência de Significados de McCracken (1989), o 

Modelo de Metáforas Primárias de Lakoff e Johnson (1999) e o Modelo de Metáforas das Ciências 

Sociais de Hirschman (2007). A escolha dos modelos de Lakoff e Johnson (1999) e de Hirschman 

(2007) se deu por já terem sido usadas em pesquisas de contextos semelhantes pela própria 

Hirschman (2007).  

1.4.2 Delimitação Geográfica 

A presente dissertação tem como delimitação geográfica a publicidade veiculada nos 

municípios do Rio de Janeiro e Niterói.  

1.4.3 Delimitação Temporal 

O estudo se iniciou em abril de 2019 com revisão de literatura e construção de modelo de pesquisa. 

A pesquisa de campo ocorreu nos meses de junho, julho e agosto de 2019, seguida de análises ao 

longo do mesmo período e que se estenderam até o mês de outubro do mesmo ano.  
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CAPÍTULO 2 -REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CRIAÇÃO E ADOÇÃO DE SIGNIFICADOS NO MERCADO 

Hirschman (2007) argumenta que as formas experienciais, antropológicas e orgânicas de 

significados metafóricos são os aparatos mais potentes para criar significado no mercado, mas não 

é a única pesquisadora que busca desvendar as formas por meio das quais os significados são 

criados e entendidos no mercado. McCracken (2005, p.189), por exemplo, desenvolveu um Modelo 

de Transferência de Significado no qual lista as seguintes fontes para significados no mercado: 

classe e status, gênero, estilo de vida, década, ocupação, tempo e lugar, valor, modismos, modas e 

tendências e idade.  

Para Hirschman (2007), estas categorias são amplas demais para terem real utilidade para 

pesquisadores e profissionais de mercado, mas talvez aí esteja sua verdadeira força, pois assim 

todas as fontes de significados podem entrar em alguma categoria. Ademais, McCracken (2005) 

também reconhece os consumidores e a mídia como fontes de significados.  

Isto, porém, não é o suficiente para Hirschman (2007) que novamente discorda de 

McCracken (1989, 2005) sobre o papel da publicidade. Para McCracken (2005), a publicidade é 

criadora de significados, enquanto Hirschman (2007) acredita que a publicidade é apenas usuária 

de tais significados. Hirschman (2007) alega que, caso a propaganda não esteja profundamente 

ligada ao significado metafórico compartilhado, ela será dotada de significado errado ou inferior 

ao pretendido.  

Zaltman (2003) aponta na mesma direção de Hirschman (2007) e vai além, ao dizer que é 

importante que a empresa detentora da marca compreenda as metáforas associadas à sua marca 

para poder anunciar, pois, caso contrário, a publicidade não funcionará. Isso porque não irá ao 

encontro do subconsciente do consumidor.  

Holt (2004), ao estudar o papel que as grandes marcas têm na sociedade contemporânea, 

diz que ícones como Oprah Winfrey1, Superman, Google e Harvard funcionam como símbolos de 

                                                
1 Apresentadora de TV estadunidense.  
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um grupo de ideias ou valores que a sociedade considera importantes. A indústria cultural, 

representada pela TV, pelo cinema e pela publicidade, é a cultivadora maior destes símbolos, pelo 

amplo uso e pela repetição ad nauseam de suas histórias. Isto leva à conclusão de que certos ícones 

passam a representar certo tipo de história – um mito de identidade (HOLT, 2004). Marcas seriam, 

então, vasos de significados vistos pelos consumidores como úteis na construção de suas 

identidades: 

[...] consumidores compram o produto para experimentarem estas histórias. O 

produto é apenas um conduíte através do qual os consumidores podem 

experimentar as histórias que as marcas contam. [...] quando os consumidores 

bebem uma Coca-Cola ou Snapple, eles estão se embebendo dos mitos ancorados 

nessas bebidas. (HOLT, 2004, p. 36). 

Por conseguinte, Holt (2004) tende a concordar com McCracken (2005) e a discordar de 

Hirschman (2007), ao afirmar que a publicidade é criadora de significados e não apenas usuária 

destes.  

2.2 ENDOSSO POR CELEBRIDADES 

O endosso por celebridades é instrumento de uso amplo no Marketing e na publicidade 

(BERGKVIST; ZHOU, 2016; AKRAM et al., 2017; BRAVO; SAUEIA; BRONDINO-POMPEO, 

2018; FORD, 2018 e tem crescido bastante no ambiente online (BERGKVIST; ZHOU, 2016). A 

ideia central por trás deste fenômeno é a suposição de que celebridades endossantes podem 

aumentar a credibilidade e a empatia de um anúncio, bem como melhorar a imagem da marca, o 

conhecimento dela e o comportamento de compra do consumidor (FORD, 2018).  

Mas, afinal, o que é exatamente o endosso por celebridade? A definição mais comum é a 

de McCracken (1989, p.310) de que seria “qualquer indivíduo que goza de reconhecimento público 

e que use este reconhecimento em benefício de um produto de consumo ao aparecer com este em 

uma peça publicitária”.   

Porém, como bem destacam Bergkvist e Zhou (2016), tal definição está datada, visto que 

há diversas outras formas modernas de endosso, como o endosso de serviços, de negócios entre 

empresas, ou mesmo com entidades não comerciais. Além destas, há ainda o contexto dos 

influenciadores digitais que, apesar de não serem objeto desta dissertação também se enquadram 
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na categoria de celebridades. Desta forma, eles propõem uma nova definição: “o endosso por 

celebridades é um acordo entre um indivíduo que goza de reconhecimento público (celebridade) e 

uma entidade (uma marca, por exemplo) para o uso da celebridade na promoção da entidade” 

(BERGKVIST; ZHOU, 2016, p. 2). Considerando a evolução que tal prática teve desde o estudo 

de McCracken (1989), a definição de Bergkvist e Zhou (2016) será a base deste trabalho.  

O processo decisório de compra e o comportamento dos consumidores são influenciados 

por diversos elementos simultaneamente, como propaganda boca a boca (BRAVO; SAUEIA; 

BRONDINO-POMPEO, 2018), a identidade própria ou o eu (em inglês, self) (BELK, 1988, 1989) 

e os signos e significados (SIMMEL, 1957; SAUSSURE, 1959; MCCRACKEN, 1986; 

HIRSCHMAN, 2007), dentre outros elementos. Neste contexto, os líderes de opinião e os 

propagadores de conselhos e de informações dentro do público alvo são essenciais e as celebridades 

são, por excelência, líderes de opinião influenciando e aumentando os níveis de aceitação dos 

produtos endossados (WATTS; DODDS, 2007; BRAVO; SAUEIA; BRONDINO-POMPEO, 

2018). 

Tradicionalmente, as pesquisas sobre endosso por celebridades têm usado a literatura sobre 

os efeitos da fonte para explicar seu funcionamento (ESCALAS; BETTMAN, 2015). Tal literatura 

vem da área da comunicação e foi apropriada pelo Marketing devido ao contexto em que é 

utilizada: publicidade. Têm-se, atualmente, quatro modelos que tentam explicar como o endosso 

por celebridades funciona: (1) Modelo de Credibilidade da Fonte, (2) Modelo de Atratividade da 

Fonte, (3) Modelo de Congruência entre Celebridade e Marca e (4) Modelo de Transferência de 

Significado. Todos serão abordados a seguir.  

2.2.1 Modelo da Credibilidade da Fonte 

A Modelo de Credibilidade da Fonte advoga haver três grandes dimensões que dão 

credibilidade a uma fonte: conhecimento percebido e confiabilidade (HOVLAND; JANIS; 

KELLEY, 1953) e atratividade (McGUIRE, 1969). Inicialmente, apenas as duas primeiras 

dimensões estavam presentes na teoria, mas com o surgimento do Modelo de Atratividade da Fonte, 

a ser explicado no tópico seguinte, a terceira dimensão foi incluída. Importante distinguir que aqui 

a dimensão atratividade explica o endosso por celebridades em conjunto com as outras dimensões 
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enquanto no Modelo de Atratividade da Fonte esta dimensão explica, sozinha, o processo de 

endosso.  

Como dito, a primeira fonte de credibilidade é o conhecimento percebido, ou expertise, da 

celebridade sobre determinado assunto (HOVLAND; JANIS; KELLEY, 1953). Quando esta é vista 

como conhecedora, o impacto é superior do que no caso de ser área alheia ao seu conhecimento 

percebido pelo público – como por exemplo, uma modelo endossando uma marca de maquiagem 

versus o endosso de uma marca de alimentos (ESCALAS; BETTMAN, 2015).  

Já a dimensão confiabilidade tem a ver com o quanto o público confia em tal fonte – no 

caso, celebridade. Os resultados das pesquisas têm sido não conclusivos, mas o que está claro é 

que ainda que não se possa afirmar que a confiabilidade da celebridade tenha influência positiva 

no consumidor em relação à marca endossada, pode-se afirmar que a não confiabilidade da 

celebridade tem efeito negativo sobre a marca endossada (ROSSITER; SMIDTS, 2012).  

2.2.2 Modelo de Atratividade da Fonte 

McGuire (1969) propõe a inclusão da atratividade na análise de credibilidade da fonte. Para 

ele, a atratividade podia ser definida em similaridade, familiaridade e empatia. As pesquisas 

decorrentes, porém, têm focado claramente no aspecto físico das celebridades, isto é, se são 

atraentes conforme os padrões de beleza vigentes, e o impacto que isto tem no consumidor e, por 

consequência, nas marcas endossadas (ROY, 2016). Diante destas e de outras limitações, o Modelo 

de Atratividade não é considerado capaz de explicar o funcionamento do endosso por celebridades 

e suas implicações (LIU; BROCK, 2011).  

2.2.3 Modelo de Congruência Celebridade-Marca 

O cerne deste modelo é a suposição de que a congruência, isto é, o acerto ou encaixe entre 

celebridade e marca, é o ponto central para que um endosso por celebridade seja visto como efetivo 

(ROY, 2016). Diferentes nomes já foram dados como congruência (FLECK; QUESTER, 2007), 

encaixe (KAMINS; GUPTA, 1994) e consistência (WALKER; LANGMEYER; LANGMEYER, 

1992), mas há consenso quanto ao significado que seriam associações entre celebridade e marca 
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com alto grau de acessibilidade, isto é, altamente disponíveis e facilmente encontradas (KIRMANI; 

SHIV, 1998).  

2.2.4 Modelo de Transferência de Significados 

Este modelo refuta os modelos anteriores, pois acredita que as celebridades são muito mais 

do que meras fontes de conhecimento ou mesmo credibilidade. Elas seriam fontes de significados 

e as marcas seriam receptoras destes significados ao se associarem às celebridades (McCRACKEN, 

1989). As marcas, assim como as celebridades, estão inseridas na sociedade de consumo e 

participam desta criando significados ou ressignificando os já existentes através da publicidade e 

de outros meios (McCRACKEN, 1989). Isto vai ao encontro da noção de que produtos e serviços 

são usados na construção da identidade ou do eu – em inglês, self.2 (BELK, 1989).  

Vale dizer que tal associação, e, por conseguinte, a transferência de significados, se dá de 

variadas formas: (1) endosso explícito em que a celebridade afirma endossar a marca; (2) endosso 

implícito em que a celebridade afirma usar o produto; (3) o modo imperativo em que a celebridade 

afirma que o consumidor deve usar (escolher, comprar, etc.) a marca e (4) o modo copresente em 

que a celebridade apenas aparece ao lado da marca (McCRACKEN, 2005).  

Para McCracken (1989, 2005) o modelo dominante para explicar a eficácia dos endossos 

por celebridade, isto é, o Modelo de Credibilidade da Fonte, era falho, pois não explicava como o 

endossante era o meio de uma mensagem. Porém, a lógica de que o consumo está embebido de 

significados seria capaz de explicar, conforme previsto por Belk (1989), e por outros caminhos, 

Simmel (1957) e o próprio McCracken (1986, 1989, 2005)  

Assim sendo, McCracken (1989) propôs seu Modelo de Transferência de Significados em 

três estágios: (1) a celebridade gera significados através de seus feitos e conhecimentos (conquistas 

esportivas, papéis em que atua, músicas que canta, etc.), (2) os significados associados à 

celebridade são transferidos, em todo ou em parte, para a marca via endosso e (3) os significados 

são transferidos da marca para o consumidor através do consumo.  

                                                
2 Grifo nosso 
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Uma vez mais, este modelo está bastante alinhado à teoria de Belk (1989) de que o consumo 

é – além de funcional – parte essencial da constituição dos consumidores enquanto indivíduos. 

Assim sendo, está alinhado ao que hoje se chama de CCT, ou seja, o conjunto de estudos ligados a 

esta linha de pensamento conforme definido por Arnould e Thompson (2005).  

Pesquisas subsequentes identificaram que qualidades das celebridades podiam ser 

transferidas para produtos ou marcas (WALKER; LANGMEYER; LANGMEYER, 1992; 

CAMPBELL; WARREN, 2012), mas o contrário também é possível, ou seja, produtos (ou marcas, 

entidades, etc.) também podem transferir seus significados para as celebridades que as endossam 

(CAMPBELL; WARREN, 2012).  

É interessante ressaltar que a motivação para que determinada celebridade endosse 

determinada marca (ou produto ou entidade) parece ser um fator moderador no grau de influência 

que tal endosso terá no consumidor. Isto é, caso o consumidor considere que o endosso tem, como 

pano de fundo, apenas o interesse financeiro da celebridade, seu impacto pode ser nulo ou até 

mesmo negativo (BERGKVIST; HJALMARSON; MÄGI, 2016). Outro ponto interessante é que 

o uso de celebridades como endossantes não visa, diretamente, ao aumento de vendas ou lucros, 

mas sim, agregar valor à marca (AMOS; HOLMES; STRUTTON, 2017). Isso corrobora a visão 

de McCracken (1989), que afirma ser necessária explicação para endosso de celebridades mais 

ampla do que a simples credibilidade da fonte ou congruência celebridade-marca.  

Todavia, pesquisas utilizando o modelo de McCracken (1989) têm sido consideravelmente 

menos comuns do que as que utilizam os outros modelos. Roy (2016) alega que isto se deve à 

dificuldade de medição da transferência de significados e propõe a análise das metáforas utilizadas 

pelos consumidores ao falarem sobre a celebridade e sobre a marca como meio de medição. Isto 

seria mais apropriado, pois as celebridades não contêm (ou são) significados simples, mas um 

conjunto interrelacionado de significados, às vezes até mesmo conflitantes (McCRACKEN, 1989; 

MILLER; ALLEN, 2012).  

Diante de cenário tão complexo, os consumidores muitas vezes nem mesmo percebem que 

estão consumindo significados e o fazem de forma automática (ROY, 2016), o que tem suporte nas 
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teorias sobre metáforas que preveem que os receptores não têm controle sobre as mensagens que 

recebem e como processam as metáforas nelas contidas (SHIFFRIN; SCHNEIDER, 1977).  

2.3 METÁFORAS 

A língua é parte da cultura, assim como a cultura é parte da língua (JIANG, 2000; 

SALZMANN; STANLAW; ADACHI, 2014; FAWCETT, 2015). As duas coisas são indissociáveis 

e a sua separação levaria a perda de significado de um ou de outro (BROWN, 1994). Isto é, um dá 

significado para o outro. Uma língua é um sistema de valores mutuamente relacionados no qual 

significantes arbitrários (i.e., palavras) estão ligados a significados igualmente arbitrários 

(conceitos convencionados) para formarem signos (SAUSSURE, 1959). 

Ora, se tais signos são derivados de significantes e significados arbitrários – no sentido de 

que não são naturais, mas sim convencionados, é apenas natural que a cultura os influencie ou 

mesmo seja parte deste sistema. Por consequência, as subculturas desenvolvem seus próprios 

sistemas de signos atrelados às suas culturas (NIELSEN; ROSENBAUM, 1972; HEBDIGE, 2002).  

A metáfora é uma figura de linguagem – logo, faz parte da língua e, assim como ela, é 

influenciada pela cultura. Etimologicamente, metáfora vem do grego metaphérō e tem o sentido de 

transportar, levar de um lugar para outro (HOUAISS; VILLAR, 2018). Há três elementos que são 

característicos de uma metáfora: 

i. a transferência e a substituição de frases e palavras; 

ii. o uso em maneira original, isto é, em designação distinta de originalmente tida; 

iii. o uso de analogia para sugerir diferentes níveis de similaridade, relação ou identificação 

entre experiências ou objetos (BOOZER; WYLD; GRANT, 1992). 

O uso de metáforas é amplamente feito na publicidade (HIRSCHMAN, 2007) e, por 

consequência, o interesse em pesquisas sobre o tema é crescente. Stern (1988), por exemplo, 

sugeriu que a publicidade usa padrões retóricos bastante similares às alegorias medievais, em que 

os produtos seriam a solução para a eterna luta entre o bem e o mal. Já Levy (1981) diz que os 
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consumidores constroem narrativas metafóricas para falarem sobre suas experiências de uso de 

produtos bem como sobre os significados de marca. Scott (1994), Phillips (1997), McQuarrie e 

Mick (1999, 2003a, 2003b) e Phillips e McQuarrie (2004) se debruçaram sobre as metáforas visuais 

– também chamadas de imagéticas ou pictóricas a depender do meio de reprodução. Há pesquisas 

que tratam do tema de forma mais descritiva, ou mesmo exploratória, como as realizadas por 

Emanatian (1995), Alousque (2014, 2015) e Forceville (2017). Enquanto outros pesquisadores 

buscam tratar o tema de forma mais prescritiva, isto é, buscam instrumentalizar o uso das metáforas 

como Boozer et al (1992) e Filis e Rentschler (2008).  

Tamanho interesse pelo assunto dos pesquisadores e de profissionais do mercado pode ser 

explicado. Lakoff e Johnson (1999) sugerem que os conceitos mais básicos da humanidade são 

metafóricos – tempo, causação, a mente, a noção de si mesmo e a moralidade. Eles argumentam 

que muito da estrutura ontológica e inferencial é metafórica e caso sejam retirados todos estes 

elementos, o que resultaria seria tão simplista que seria difícil para qualquer um realizar os 

processos racionais do dia a dia.  

Mithen (1996) por sua vez, aponta que uma vez que o ser humano desenvolveu a habilidade 

de mapear através dos domínios comportamentais, através do uso dos padrões aprendidos em um 

e utilizando-os em outro, naturalmente desenvolveu-se o que ficou conhecido como 

antropomorfismo e totemismo em antropologia. Segundo ele, o pensamento antropomórfico está 

presente no cotidiano quando o pensamento antropomórfico atribui sentimentos, propósitos e 

intenções aos animais de estimação.  

As metáforas são, então, meios culturais de estruturação da realidade e de se criar sentido 

(HIRSCHMAN, 2007). Portanto, a análise e entendimento das metáforas presentes e utilizadas 

pelas diferentes fontes – consumidores, profissionais de Marketing, mídia – devem ser de interesse 

de pesquisadores, pois estes podem demonstrar possíveis sobreposições, lacunas, conflitos ou 

mesmo oportunidades para os profissionais de Marketing em nível estratégico (HIRSCHMAN, 

2007).  

Diante deste quadro, fica a questão: pode-se, então, pensar sem ser em termos metafóricos? 

Apesar das metáforas estarem generalizadas em seu uso, a literalidade não pode ser descartada. 
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Conceitos de espaço e outros básicos são, fundamentalmente, literais. “Copo (objeto com o qual se 

bebe) é literal. Agarrar (o ato de segurar) é literal. Em (no sentido de espaço) é literal” (LAKOFF; 

JOHNSON, 1999, p. 58).  

Porém, no campo da subjetividade é praticamente impossível pensar se não for em termos 

metafóricos porque isto exigiria uma enorme quantidade de energia para retirar todas as metáforas 

dos padrões normais de pensamento. “Estas cores são similares” é literal. “Estas cores são 

próximas” é metafórico por usar a noção de espaço no sentido de similaridade (LAKOFF; 

JOHNSON, 1999, p. 58). As metáforas são, então, usadas para enriquecerem experiência humana, 

a habilidade em descrever eventos ou objetos e a percepção do ambiente em que se vive. Usa-se 

conhecimento aprendido em um campo e transfere-se para outro, enriquecendo a experiência e 

compreensão.  

Os profissionais de Marketing podem, por consequência, se beneficiar da análise das 

metáforas usadas por seus competidores e pela mídia para reposicionarem suas marcas ou mesmo 

lançarem novas para ocuparem nichos talvez não explorados. Eles também podem se beneficiar de 

análise das metáforas usadas pelos consumidores ao descreverem seus comportamentos, suas 

marcas ou alguma categoria de produtos se tornando boa fonte de informações para posicionamento 

e comunicação (HIRSCHMAN, 2007). 

Diante de todo o exposto, as metáforas são elementos propícios para a medição da 

transferência de significados (ROY, 2016), conforme o modelo de McCracken (1989). O fato de 

serem intimamente ligadas à cultura apenas reforça sua utilidade.  

Os significados das metáforas, por serem fenômenos culturais, são coletivos, isto é, são 

convencionados em dinâmica não consciente. A Figura 1 demonstra como três forças atuam na 

construção destes significados no mercado: 
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Figura 1 – Fontes de Metáforas no Mercado 

Fonte: Hirschman (2007) 

Os profissionais de mercado contribuem para a criação de significado através do uso de 

metáforas, conforme Figura 1. Eles o fazem através da embalagem, da propaganda e, muitas vezes, 

através do design do produto (HIRSCHMAN, 2007; HEKKERT; CILA, 2015).  

O uso de metáforas no design de um produto é um meio comum de aumentar o apelo e o 

significado deste e está longe de ser o ato de um designer com pouca criatividade. Desta forma, a 

metáfora do produto pode ser definida como “qualquer produto cujo design intencionalmente faz 

referência às propriedades físicas (i.e., forma, som, movimento, cheiro etc.) de outra entidade para 

propósitos explícitos e específicos” (HEKKERT; CILA, 2015, p. 199). 

A embalagem pode conter imagens que indicam os benefícios do produto. Por exemplo, 

um urso de pelúcia para indicar a capacidade suavizante de um amaciante de roupas ou um xampu 
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que alega nutrir os cabelos. Até mesmo a cor ou o cheiro podem ser metafóricos (HIRSCHMAN, 

2007).  

É importante ressaltar que tanto o texto quanto as imagens podem transmitir significados 

(McQUARRIE; MICK, 1999). Há, inclusive, pesquisas que indicam que os consumidores 

respondem melhor à publicidade que contém metáforas visuais do que a peças que comunicam a 

mensagem de forma mais direta e literal. Isso seria resultado do fato de que o indivíduo tem mais 

prazer e, portanto mais envolvimento, quando há algum esforço cognitivo envolvido (KIM; PARK, 

2016). Paradoxalmente, há indicações, ainda que iniciais, de que o uso de imagens intuitivas, isto 

é, que facilitem a percepção do consumidor sobre as qualidades de um produto, podem levar a uma 

menor satisfação com este (MACHIELS; KARNAL, 2016). Isto só reforça a importância das 

pesquisas nesta área.  

Lakoff e Johnson (1999) desenvolveram um quadro com as mais importantes metáforas primárias. 

Uma tradução deste quadro está no Quadro 1. 

Quadro 1 – Metáforas Primárias propostas por Lakoff e Johnson (1999)   (continua) 

Afeição é Quente 

Julgamento subjetivo: Afeição 

Campo sensório-motor: Temperatura 

Exemplo: “Eles me cumprimentaram calorosamente.” 

Experiência primária: sentir-se aquecido enquanto tocado 

Importante é Grande 

Julgamento subjetivo: Importância 

Campo sensório-motor: Tamanho 

Exemplo: “Amanhã será um grande dia!” 

Experiência primária: enquanto criança descobrir que coisas grandes dominam sua experiência visual ou têm poder 

sobre você (i.e. pais) 

Feliz é Para Cima 

Julgamento subjetivo: Felicidade 

Campo sensório-motor: Orientação Corporal 

Exemplo: “Que mau humor! Levanta este astral!”  

Experiência primária: sentir-se feliz, com energia e ficar com uma postura ereta (correlação entre o sentimento e a 

postura). 

Intimidade é Proximidade 

Julgamento subjetivo: Intimidade 

Campo sensório-motor: Estar fisicamente próximo 

Exemplo: “Nós éramos muito próximos, mas há alguns anos nos afastamos.” 

Experiência primária: estar fisicamente próximo a pessoas com quem tem intimidade 
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Quadro 1 cont. - Metáforas Primárias  

Mais é Para Cima 

Julgamento subjetivo: Quantidade 

Campo sensório-motor: Orientação Vertical 

Exemplo: “Os preços estão muito altos!” 

Experiência primária: observar o crescimento ou diminuição de pilhas ou fluidos quando se adicionam ou subtraem 

quantidades. 

Categorias são Contêineres 

Julgamento subjetivo: Percepções de tipos 

Campo sensório-motor: Espaço 

Exemplo: “Os tomates estão na categoria de frutas ou verduras?” 

Experiência primária: observar que as coisas que vão juntas tendem a estar na mesma região (correlação entre 

relação comum e propriedades, funções ou origens comuns). 

 

Similaridade é Proximidade 

Julgamento subjetivo: Similaridade 

Campo sensório-motor: Proximidade (geográfica) 

Exemplo: “Estas cores não são iguais, mas são bastante próximas.” 

Experiência primária: observar objetos similares agrupados (flores, árvores, pedras, pratos, etc.) 

 

Propósitos são Objetos Desejados 

Julgamento subjetivo: Atingimento de objetivo 

Campo sensório-motor: Manipulação de objeto 

Exemplo: “Ele agarrou a oportunidade quando ela se apresentou.” 

Experiência primária: pegar um objeto desejado (correlação entre satisfação e segurar um objeto desejado) 

 

Controle é Em Cima 

Julgamento subjetivo: Estar no controle 

Campo sensório-motor: Orientação Vertical 

Exemplo: “Não se preocupe que eu estou em cima dele!” 

Experiência primária: descobrir que é mais fácil controlar alguém ou exercer a força quando se está na parte de cima 

e a gravidade está a seu favor. 

 
Fonte: Lakoff e Johnson (1999), tradução nossa. 

Hirschman (2007), por sua vez, propõe um conjunto de metáforas, compiladas de diferentes 

ciências sociais (Psicologia Social, Sociologia, Antropologia e ainda outro conjunto de metáforas 

de cabelo baseadas no consumidor) especificamente para cabelos3, conforme o Quadro 2: 

 

                                                
3 O foco em metáforas relacionadas a cabelo se deve ao fato de este ter sido o escopo de sua pesquisa e isto se adequa 

perfeitamente ao presente estudo pois o objeto primário de análise serão peças publicitárias de produtos para cabelo, 

conforme exposto na seção de método.  
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Quadro 2 - Metáforas das Ciências Sociais Aplicadas à Cabelo segundo Hirschman (2007)  

Psicologia Social 
 

Metáfora Dominante: cabelo como atributo pessoal sobre o qual julgamentos sociais são formados  

1. Homens carecas e homens com poucos cabelos ou grisalhos são mais velhos, menos atraentes e menos bem sucedidos. 

2. Homens com cabelos compridos são mais independentes, não-conformes, imorais e jovens.  

3. Homens com barba são mais educados, inteligentes, descuidados e mais jovens.  

4. Ruivos são tristes, desagradáveis, fracos, lentos e superficiais.  

5. Ruivas são profissionais, complexas e poderosas.  

6. Loiras são bonitas, agradáveis, suaves, fracas, gentis e brandas.  

7. Loiros são bonitos, agradáveis, fortes, poderosos, ricos, bem sucedidos, ativos e agressivos.  

8. Morenas são mais competentes no trabalho do que ruivas ou loiras.  

 

Sociologia 
 

Metáfora dominante: cabelo como item identitário de gênero, sexo e financeiro.  
1. Mulheres de classe alta usam cabelos curtos e controlados. Mulheres de classe trabalhadora usam cabelos cacheados e 

volumosos. O primeiro representa a restrição sexual e o segundo expressão mais aberta da sexualidade. 

2. Mulheres lésbicas usam cabelos cortados curtos para representar seu desvio da aparência das mulheres heterossexuais.  

3. Cabelos descobertos nas mulheres representam sexualidade (entre povos mediterrâneos e semitas) 

 

Antropologia (grupos multiculturais) 
 

1. Cabelo (na cabeça) representa a potência sexual do indivíduo, portanto, cabelos curtos representam celibato/castração; 

cabelos curtos ou presos ou trançados representam sexualidade controlada; cabelos longos e não presos representam 

sexualidade não controlada; e cabelos grisalhos ou ralos representam potência sexual diminuída. 

2. Cabelo (na cabeça) representa conformidade com as normas sociais e, por consequência, cabelos cortados à máquina 

representam disciplina rigorosa (como no caso do exército); cabelos curtos ou controlados representam profissionalismo 

e aderência às normas sociais conservadoras; enquanto cabelos longos ou incontidos representam 

desrespeito/desconsideração às convenções sociais (Hippies, por exemplo). 

3. Excesso de cabelos no corpo ou face ou cabelos desleixados na cabeça representam força física, bestialidade, poder 

espiritual, caos/selvagem e masculinidade. 

4. Óleos especiais e água são necessários para manter a limpeza e a saúde dos cabelos, portanto, cabelos sujos ou 

emaranhados representam uma pessoa suja.  

 

Metáforas de Cabelo baseadas no consumidor 
 

1. Cabelo como vestuário/objeto/capa (e não parte do corpo) 

a. Disfarce e camuflagem  

b. Barreira, proteção e armadura.  

c. Roupas (casual vs. formal) 

2. Cabelo como Identidade 

a. Valência positiva: sexualidade, potência.  

b. Valência negativa: entulho, sujeira, oleosidade, grosseiro, caspa, caótico, selvagem e descontrolado. 

3. Cabelo como força vital  

a. Cor forte, quantidade volumosa = força vital, vitalidade.  

b. Cabelo (vida) deve ser protegido de produtos químicos, calor, luz do sol e estresse físico.  

c. Produtos para cabelos são remédios, tônicos, elixires e poções.  

d. Perda de volume ou cor do cabelo = movimento de envelhecimento, em direção à morte, perda de vitalidade e 

força vital 

Fonte: Hirschman (2007) 

 

2.4 METÁFORAS VISUAIS (IMAGÉTICAS OU PICTÓRICAS) 

Imagens não são apenas “análogas à percepção visual” (SCOTT, 1994b, p. 252). Elas são, 

na verdade, artefatos, ou seja, são construtos baseados nos sistemas de valores, signos e cultural de 
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um determinado grupo. A bem da verdade, Scott (1994a) os chama de símbolos e inclui não apenas 

imagens, mas também letras, textos e outros elementos. Em retórica, quando um argumento é 

apresentado de forma figurativa chama-se tropo, e tal artifício é, geralmente, utilizado para 

apresentar o argumento em uma nova forma, forçando a audiência a analisá-lo por esta nova 

perspectiva. Isto seria apropriado para a publicidade, visto que ela se dá em ambiente entulhado de 

informações, cuja audiência está constantemente desinteressada devido à repetição (SCOTT, 

1994b, 1994a). Considerando ser uma forma figurativa de expressão, deve-se, necessariamente, 

adentrar em pensamento metafórico como previamente exposto. 

Mitchell e Olson (1981), de forma pioneira, conduziram um experimento em que 

apresentavam três anúncios contendo apenas imagens e um anúncio contendo apenas texto, sem 

imagens. A intenção era comunicar que a marca tinha um atributo de suavidade, então um dos 

anúncios tinha uma imagem de um gato – que eles assumiram ter a ideia desejada e ser um estímulo 

positivo. Outro anúncio tinha uma imagem de um belo pôr do sol sobre o oceano, assumindo um 

estímulo positivo, mas nenhuma relação com o atribuído de marca desejado. O terceiro anúncio 

continha uma pintura abstrata, com a intenção de ser um estímulo neutro e sem relação com o 

atributo de marca. As respostas ao primeiro anúncio foram de acordo com o esperado. Os 

participantes entenderam o atributo suavidade, mas também entenderam um atributo de 

absorvência. A surpresa, na verdade, veio do fato de os participantes também terem inferido 

atributos das outras imagens, ao contrário do inicialmente esperado que tanto o pôr do sol quanto 

a pintura abstrata fossem estímulos neutros.  

Apesar de “não terem fornecido nenhuma informação relevante” (MITCHELL; OLSON, 

1981, p. 329), inferências foram feitas. O pôr do sol indicou que o produto viria em cores atrativas, 

assim como a pintura. Esta última, além das cores, também indicou que o produto seria mais barato 

e menos robusto – no sentido de efeito. Eles atribuíram tal resultado ao conceito cultural difundido 

que tanto pôr do sol quanto pinturas abstratas têm de serem coloridos. Para Scott (1994b) este 

resultado não surpreende, pois os participantes responderam conforme suas identidades culturais e 

transformaram os estímulos em atributos de marca. Não haveria, portanto, diferença se os anúncios 

contivessem os textos literais “colorido” ou “barato”.  
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A relação entre texto e imagem é importante na construção da metáfora. Imagens podem 

invocar metáforas de três formas: 

i. a imagem, em si, é uma metáfora e o texto que a acompanha não faz nada além de dar 

suporte ao que já está claro; 

ii. a imagem e o texto, em conjunto, formam a metáfora. Isto é, o texto serve de gatilho 

para compreensão da metáfora e não podem ser dissociados. Todavia, a imagem, por si 

só indica ser algum tipo de metáfora; 

iii. a imagem não representa, claramente, ser uma metáfora. É apenas com a leitura do texto 

que a metáfora se apresenta (ALOUSQUE, 2015). 

Desta forma, fica clara a afirmação de Scott (1994a) de que as imagens, por si só, são 

mensagens. Isto é, independentemente de haver texto ou de ser intencional, as imagens passam 

informação ao consumidor não havendo neutralidade nelas, ao contrário do esperado por Mitchell 

e Olson (1981). O que é mostrado em uma imagem é tão importante quanto como é mostrado. Ou 

seja, a maneira como uma imagem é disposta para o consumidor também transmite informação. 

Assim sendo, conotações podem alterar o significado, mas “apenas para aqueles que sabem o 

significado de um maneirismo particular em um tempo particular” (SCOTT, 1994b). A beleza, por 

exemplo, é um conceito fluido que varia ao longo do tempo. Para se comunicar beleza, o 

consumidor precisa estar ciente dos padrões vigentes à época evocada pelo anúncio.  

A teoria da arte chama de representacionalismo o argumento que as imagens se assemelham 

à realidade (SCOTT, 1994a). A arte ocidental veio se refinando ao longo do tempo para aprimorar 

as técnicas de representação e mimese da realidade observada. Assim, é apenas natural concluir 

que é isto que as imagens fazem, representam a realidade. Para que isto seja verdade, entretanto, 

precisa-se admitir que este processo se dê sem que haja cognição, ou seja, que o recipiente da 

imagem seja um vaso vazio, o que não soa ser razoável. Então, o que acontece é que se busca nos 

conceitos e padrões compartilhados – a cultura – as fontes para análise e compreensão da imagem 

vista. Muito como um raio-X, ainda que todos saibam que é um raio X e, talvez, até mesmo 
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identifiquem algo a mais, apenas uma pessoa treinada é capaz de entender realmente o que está 

vendo (SCOTT, 1994b). 

2.5 IDENTIDADE, SIGNIFICADO E CABELOS 

O consumo moderno se dá muito mais por aspectos culturais do que funcionais, como 

mostra Belk (1989). Isto é, o processo decisório de compra passa pela construção de identidade, da 

noção de self. Os aspectos funcionais de determinado produto não são os únicos aspectos 

considerados no momento do consumo (BELK, 1989; ARNOULD; THOMPSON, 2005).  

Aspectos como classe social, raça, profissão, grupos de afinidade e outros passam a ter papel 

importante nas decisões de consumo. A distinção ou pertencimento têm papel importante neste 

processo. A identidade é construída a partir de símbolos culturais - muitas vezes marcadores sociais 

- e estes por sua vez tornam-se parte de quem os consome, em um processo que se retro alimenta 

(SIMMEL, 1957; LIPOVETSKY, 1989; LIPOVETSKY; ROUX, 2005; BOURDIEU, 2007).  

Os cabelos são, por excelência, parte deste contexto. Em nenhuma sociedade os cabelos da 

cabeça passam despercebidos. Há sempre alguma forma de manipulação ou mesmo classificação 

(BOUZÓN, 2008). Assim sendo, os cabelos acabam sendo um dos elementos de maior destaque 

na formação de identidade pessoal, e, por conseguinte, a manipulação desta (EDMONDS, 2002).  

Diante deste quadro, o uso dos significados atrelados a produtos de beleza, e em especial 

os para cabelos, torna-se natural pela riqueza potencial.  
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CAPÍTULO 3 – MÉTODO 

 

3.1 FILIAÇÃO PARADIGMÁTICA E ABORDAGEM DA PESQUISA 

O estudo está alinhado ao paradigma interpretativista e utiliza a abordagem qualitativa por 

esta fornecer os recursos adequados aos objetivos. O paradigma interpretativista busca 

compreender o mundo como ele é e entender os fenômenos sociais por meio das experiências 

subjetivas dos indivíduos e na interação entre eles (BURRELL; MORGAN, 1994). 

Como o tema transferência de significados no contexto de endosso por celebridades no 

Brasil é escasso em informações, a pergunta de pesquisa fica impossibilitada de ser respondida 

apenas com a revisão bibliográfica (CRESWELL, 2014), sendo necessário estudar o fenômeno 

com um trabalho de campo, em seu cenário natural, tentando interpretá-lo segundo os significados 

que seus participantes a eles atribuem (DENZIN; LINCOLN, 2006). 

Esta pesquisa é descritiva, pois tem como proposta expor o processo de transferência de 

significado no contexto de endosso de marca por celebridades. É exploratória também porque 

desenvolve e esclarece conceitos, ideias e comportamentos, visando a construir hipóteses 

pesquisáveis para estudos futuros (GIL, 2017). 

Como o objetivo é a compreensão de significados e estes muitas vezes não estão claros, a 

capacidade de ouvir é crucial para o entrevistador, e por ouvir, entende-se “a capacidade de ouvir 

o significado do que está sendo dito” (YIN, 2016, p. 135). Desta forma, a opção foi por entrevistas 

não estruturadas dado o maior grau de liberdade que o entrevistador tem de questionar e pedir mais 

informações (CRESWELL, 2014).  

As entrevistas foram conduzidas pelas entrevistadas, assim como as datas e horários. Todas 

as entrevistas foram gravadas e transcritas antes de serem analisadas. Em média, cada entrevista 

durou 40 minutos e foram realizadas o total de 25, perfazendo quase 17 horas de gravação de 

entrevistas para análise.  

Para guiar as entrevistas, os pontos constantes dos quadros de metáforas propostas como 

fonte para análise foram usados. Isto é, os pontos levantados por Hirschman (2007) e Lakoff e 
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Johnson (1999) serviram de guia durante as entrevistas. Também foram conduzidas observações 

do estilo de vida e de outras evidências dos entrevistados que pudessem, de alguma forma, 

influenciar suas falas e visões. 

3.2 DESENHO DE PESQUISA 

 

3.2.1 Seleção de sujeitos 

Os sujeitos selecionados para a pesquisa foram consumidores de produtos de beleza para 

cabelos com idade entre 31 e 39 anos, moradoras dos municípios do Rio de Janeiro e Niterói.      

Pessoas em diferentes fases da vida têm diferentes percepções sobre o mesmo fenômeno, assim 

sendo, a delimitação de faixa etária para pesquisa faz-se necessária para que haja homogeneidade. 

A faixa etária escolhida reflete sujeitos adultos, independentes financeiramente e com poder 

decisório de compra. 

Roy (2016) em sua pesquisa sobre transferência de significados no contexto de endosso de 

celebridades limitou sua amostra em 15 participantes para cada celebridade – ele pesquisa duas 

celebridades ao mesmo tempo – e, inicialmente, esta era a intenção desta pesquisa. 

Houve pré-teste com duas entrevistas cujos resultados foram usados apenas para definição 

de peças publicitárias a serem usadas bem como prática de entrevista pelo autor. Em seguida foram 

entrevistadas 11 mulheres em duas etapas, chamadas de “rodadas”, e três outras mulheres que 

também foram entrevistadas para funcionarem apenas como controle de viés, tendo sido chamadas 

de grupo de controle. Portanto, tem-se o total de 14 mulheres entrevistadas – descartando-se as 

duas que participaram apenas do pré-teste. 

A seleção foi feita por indicações de conhecidos e por "bola de neve", no qual um 

entrevistado indicou outro que atendia às características da pesquisa. Ao final, foram entrevistadas 

14 mulheres com as seguintes características, conforme Quadro 3 abaixo, indicando a idade, local 

de residência, local de trabalho e profissão – para indicar os locais onde elas passam a maior parte 

de seu tempo.  
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Quadro 3 – Características das Entrevistadas 

 Idade Residência Local de trabalho Profissão 

Entrevistada 1 31 Ipanema Botafogo Administradora 

Entrevistada 2 36 Copacabana Copacabana Professora 

Entrevistada 3 33 Ipanema Jacarepaguá Jornalista 

Entrevistada 4 32 Bairro de Fátima Copacabana Psicóloga 

Entrevistada 5 36 Copacabana Centro Administradora 

Entrevistada 6 34 Niterói Jardim Botânico Jornalista 

Entrevistada 7 33 Lagoa Jardim Botânico Jornalista 

Entrevistada 8 35 Laranjeiras Laranjeiras Publicitária 

Entrevistada 9 37 Barra da Tijuca Jardim Botânico Jornalista 

Entrevistada 10 31 Leme Jardim Botânico Jornalista 

Entrevistada 11 32 Botafogo Botafogo Socióloga 

Entrevistada 12 

(Grupo Controle) 
38 Barra da Tijuca Barra da Tijuca - 

Entrevistada 13 

(Grupo Controle) 
34 Copacabana Copacabana Psicóloga 

Entrevistada 14 

(Grupo Controle) 
31 Botafogo Barra da Tijuca Engenheira 

Fonte: Elaboração própria 

3.2.2 Levantamento de evidências 

O principal método de levantamento de evidências foi a entrevista qualitativa, conforme 

descrita por Yin (2016), pois esta visa a compreensão dos participantes “em seus próprios termos”. 

Ou seja, atende-se assim um dos objetivos principais das pesquisas qualitativas que é a 

compreensão de fenômenos complexos a partir da perspectiva do objeto de estudo (YIN, 2016). 

Segundo McCracken (1988), não há ferramenta mais reveladora do que a entrevista em 

profundidade quando se tem objetivos exploratórios e descritivos, porque ela leva a conhecer e 

experimentar o mundo do entrevistado pelo seu ponto de vista. Segundo o autor, sem esse 

entendimento qualitativo, fica-se preso apenas ao que os números dos métodos quantitativos 

mostram. 
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Houve um pré-teste, duas rodadas de entrevistas com um mesmo grupo de 11 mulheres e 

aplicação da mesma entrevista da segunda rodada ao grupo controle composto por três outras 

mulheres. Optou-se pelo grupo controle após duas rodadas porque replicando o método usado por 

Roy (2016) em pesquisa semelhante, buscando a triangulação de resultados para eliminar possíveis 

inconsistências ou contaminação da primeira rodada na segunda. Assim, em havendo congruência 

das respostas de dois grupos distintos – no caso desta pesquisa, o grupo que participou das duas 

rodadas de entrevistas e o grupo controle – pode-se eliminar tal risco.  

Considerando o caráter exploratório e descritivo desta pesquisa, havia apenas tópicos para 

guiar a entrevista a fim de evitar que qualquer pergunta se transformasse em estímulo causando 

viés indesejado. Cada entrevista, ao se desenrolar, gerava novos pontos a serem abordados na 

seguinte, para verificação da emersão, ou não, de padrão.  

A forma de obter as evidências primárias replica estudo feito por Roy (2016), e foi a 

seguinte: 

1) Na 1ª rodada, as 11 mulheres selecionadas foram apresentadas a duas imagens 

diferentes: uma de celebridade (ver Figura 4) e uma de marca de produto de beleza 

para cabelo (ver Figura 5). Elas, então, foram questionadas sobre os significados de 

cada uma delas. A entrevista se iniciava de forma bastante genérica com as seguintes 

perguntas: Quem é? e O que é?, para a celebridade e a marca respectivamente. 

Perguntas propositalmente amplas para que o assunto começasse a fluir de forma 

não enviesada; 

2) A 2ª rodada ocorreu entre 25 e 35 dias após esta primeira rodada: as mesmas 

entrevistadas foram apresentadas a peça publicitária em que a mesma celebridade 

da 1ª rodada endossa a mesma marca da 1ª rodada (ver Figura 3), e foram, então, 

questionadas sobre os significados de cada uma delas. Assim como na 1ª rodada, a 

entrevista se iniciava de forma genérica com as questões quem é a celebridade e o 

que é a marca e partir daí eram questionadas sobre possíveis mudanças de 

significados que aparecessem em suas falas; 



34 
 

 

3) As três mulheres do grupo controle foram apresentadas apenas a peça publicitária 

que unia a celebridade e a marca das duas rodadas e a entrevista realizada nos 

mesmos moldes da 2ª rodada.  

 A Figura 2 demonstra as etapas descritas acima.  

 

Figura 2 - Esquematização das etapas de realização das entrevistas e imagens usadas. 

Fonte: Elaboração própria 

Para se chegar à celebridade e à marca de produto de beleza de cabelo inicialmente foi 

necessário identificar uma celebridade e uma marca que se mostrassem como as mais propensas a 

gerar conteúdo passível de análise. Este processo está descrito na próxima seção.   

3.2.3 Processo de escolha da celebridade e da marca selecionadas para pesquisa 

Inicialmente, foi realizada busca em revistas femininas por peças publicitárias que se 

encaixassem no perfil desejado. As revistas pesquisadas foram as de maior notoriedade: Marie 

Claire, Vogue, Claudia e L’Officiel, todas em suas versões nacionais. Não foram encontradas 

propagandas de produtos para cabelo nestes veículos. 



35 
 

 

Em um segundo momento, buscaram-se as páginas destes mesmos veículos na internet, 

tanto website próprio quanto suas redes sociais (Facebook e Instagram, por serem redes populares 

que permitem publicidade). Também não foram encontradas peças que atendessem os objetivos de 

pesquisa. 

Passou-se, então, à busca direta nos sites e nas redes sociais de marcas de produto para 

cabelo. Foram selecionadas as marcas comercializadas no varejo pelas cinco maiores fabricantes 

em participação de mercado no Brasil: L’Oréal, Procter & Gamble, Unilever, Colgate-Palmolive e 

Embelleze (EUROMONITOR INTERNATIONAL, 2019). Foram pesquisadas TRESemmé, Seda, 

Embelleze, Niely, Pantene, L'Oréal Paris Elsève, Palmolive e Garnier. Dentre elas, cinco não usam 

o endosso por celebridades como ferramenta de Marketing, não se prestando ao presente estudo: 

TRESemmé, Palmolive, Seda, Embelleze e Garnier. 

Das três marcas que utilizam celebridades em suas propagandas, foram encontradas as 

seguintes associações com as celebridades que as endossam: 

● Niely, associada à cantora Ludmilla (ver Anexo 1). 

● Pantene associada às atrizes Marina Ruy Barbosa e Camila Queiróz (ver Anexos 2 

e 3, respectivamente). 

● L'Oréal Paris Elsève associada às atrizes Grazi Massafera e Taís Araújo (ver 

Anexos 4 e 5, respectivamente).  

Duas entrevistas de pré-teste foram realizadas, então, com o intuito de definir qual conjunto, 

celebridade e marca, geraria discursos mais ricos e cheios de significados passíveis de serem 

analisados.  

A cantora Ludmilla e a atriz Taís Araújo se destacaram pelas suas peles negras e cabelos 

crespos, tendo este tópico rendido e dominado o assunto nas duas entrevistas realizadas. 

Considerando que o aspecto étnico não era o foco desta pesquisa e isto poderia enviesar os 
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resultados, elas foram descartadas, o que implicou a eliminação da Niely Gold da amostragem, já 

que Ludmilla era a única celebridade associada a esta marca. 

A atriz Camila Queiróz não foi reconhecida por uma das entrevistadas e a segunda a 

reconheceu, mas não sabia dizer seu nome. O não reconhecimento dela impede que ela seja objeto 

deste estudo, pois conforme estabelecido, o reconhecimento público é condição sine qua non para 

que alguém seja considerado celebridade (McCRACKEN, 1989; BERGKVIST; ZHOU, 2016). 

Restaram, então, as atrizes Grazi Massafera e Marina Ruy Barbosa. Enquanto a primeira 

tem seu nome bem estabelecido e com significados claros, o que é vital para a pesquisa em questão, 

a segunda, apesar de ser bem reconhecida, tem significados pouco ricos. Isto é, a atriz Marina Ruy 

Barbosa evoca pouco ou nenhum significado das entrevistadas no pré-teste, inviabilizando, assim, 

seu nome como objeto de estudo.  

Como, no início do processo, foram selecionadas as marcas líderes de mercado, seu 

reconhecimento público e posicionamento no mercado não foram questões e, por conseguinte, 

todas elas tiveram um conjunto robusto de significados reconhecidos pelas entrevistadas.  

Desta feita, o conjunto formado pela atriz Grazi Massafera e pela L'Oréal Paris Elsève se 

mostrou como o mais propenso a gerar conteúdo passível de análise e foi, portanto, selecionado. A 

Figura 3, que também se encontra no Anexo 4, mostra a peça publicitária selecionada: 

 
Figura 3 - Peça Publicitária de L’Oréal Paris Elsève endossada por Grazi Massafera 

publicada na página oficial da L’Oréal no Facebook 
 

Fonte:  Facebook 1, 2019. 



37 
 

 

Passou-se, então, para a etapa de seleção de imagens separadas da atriz e da marca.  

3.2.4 Processo de seleção das imagens da Grazi Massafera e da L’Oréal Paris Elsève para 

utilização na aplicação das entrevistas 

Por ser bastante famosa, há uma profusão de imagens disponíveis na internet da Grazi 

Massafera. Todavia, optou-se por buscar uma fonte oficial para a seleção, visto que lá há algum 

tipo de controle por parte da atriz - ou de alguém de sua equipe. O Instagram foi a mídia selecionada 

por ser a rede de imagens por excelência. Foi selecionada uma imagem em que o cabelo está em 

destaque, mas não é peça publicitária, ou seja, a atriz não está diretamente associada a nenhum 

produto para cabelo ainda que o cabelo seja protagonista na imagem. A Figura 4 foi a selecionada:  

 

Figura 4 - Foto da atriz Grazi Massafera veiculada em sua conta oficial no Instagram.  

Fonte: Instagram 1, 2019 

O passo seguinte foi a seleção de peça publicitária da marca L'Oréal Paris Elsève em que 

não houvesse nenhum tipo de associação com celebridades, isto é, fosse apresentada apenas a 

marca para que esta não fosse contaminada com significados existentes, talvez, em outro veículo 

que não a marca. Recorreu-se, então ao Instagram da marca pelos motivos já expostos. A peça 

selecionada não apenas apresenta somente a marca como é rica em cores, elementos textuais e 
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imagens, levando a maior probabilidade de haver conteúdo a ser gerado nas entrevistas. A Figura 

5 foi a escolhida.  

 

Figura 5 - Peça Publicitária da marca L’Oréal Paris Elsève sem endosso pela atriz Grazi 

Massafera publicada no perfil oficial da marca no Instagram 

 Fonte: Instagram 2, 2019 

3.2.5 Método de análise 

A análise dos dados foi feita utilizando-se os modelos de metáforas propostos, ou seja, o 

Modelo de Metáforas Primárias (LAKOFF; JOHNSON, 1999) e o Modelo das Ciências Sociais 

(HIRSCHMAN, 2007). As respostas foram confrontadas com estes modelos e a incidência das 

metáforas foram analisadas na intenção de verificar e mapear a transferência de significados em 

ambos os sentidos entre celebridade e marca. 
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Para tanto, as entrevistas, depois de transcritas, foram lidas e as metáforas e significados 

encontrados agrupados dentro de categorias formadas pelos itens já identificados por Hirschman 

(2007) e por Lakoff e Johnson (1999) com o auxílio de uma tabela no Excel. Os significados ou 

metáforas que não se encaixavam nas categorias já existentes foram colocados em novas categorias 

em planilha separada para evitar a mistura com os já existentes e facilitar a análise. Importante 

ressaltar que a escolha do nome categoria está em linha com a taxonomia de Kozinets (2014) e 

Corbin e Strauss (1990). 

Cada rodada de entrevistas teve sua própria planilha e ao final a comparação foi realizada 

para fins de identificação dos significados presentes. Foi realizada a contagem de menções como 

fator de interpretação de importância. Isto é, quanto mais entrevistadas mencionaram o mesmo 

significado (mesmo que através de metáforas diferentes), mais importante e presente este 

significado foi considerado.   

Por consequência, os significados que foram mencionados por apenas uma entrevistada 

foram desconsiderados. Importante ressaltar que, antes do descarte, outras entrevistadas foram 

questionadas diretamente sobre este significado e negaram entender que estivessem presentes. 

Assim sendo, esses significados que se fizeram presentes para apenas uma entrevistada foram 

considerados enviesados por algum motivo não identificado e próprio à entrevistada em questão.  

3.2.5 Limitações do método 

A escolha pelo desenvolvimento de uma pesquisa qualitativa apresenta a característica de 

não se prestar à generalização dos resultados, contudo serve à construção de teoria. Portanto, o 

presente trabalho não irá buscar em seus entrevistados padrão ou extrapolação ex-grupo de 

entrevistados. 

As entrevistadas foram todas mulheres residentes ou que passam a maior parte do seu tempo 

na zona sul da cidade do Rio de Janeiro ou na Barra da Tijuca, de classes média e média-alta, 

indicando haver um alto grau de compartilhamento de valores culturais. Por consequência, o 

conjunto de respostas pode ser enviesado.  

https://www.zotero.org/google-docs/?0osahS
https://www.zotero.org/google-docs/?pVoHU4
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Outro ponto importante é que o pesquisador é do sexo masculino e todas as entrevistadas 

mulheres. Isto pode gerar algum tipo de ruído na compreensão de que é dito, visto que não há 

compartilhamento de valores em sua totalidade. Isto é, o tema em questão não é familiar ao 

pesquisador exceto por leitura e estudo do arcabouço teórico existente. Vale ressaltar, porém, que 

tal distanciamento também pode ser benéfico, pois muitas vezes apenas a distância possibilita a 

verdadeira compreensão de um fenômeno, em linha com o pressuposto axiológico proposto por 

Creswell (2014).  

O fato de o entrevistador não ser linguista, área de estudos diretamente ligada às metáforas, 

também se mostrou fator limitador. Ao longo da realização das entrevistas o entrevistador 

desenvolveu maior segurança em suas análises.  
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4. RESULTADOS 

Como dito anteriormente, foram realizadas duas rodadas de entrevistas com o mesmo grupo 

e os resultados confrontados com os conjuntos de metáforas apresentados por Lakoff e Johnson 

(1999) e por Hirschman (2007). Além disso, os significados que surgiram, mas não encaixaram em 

algum dos dois modelos, foram agrupados em novas categorias. 

O primeiro ponto a ser destacado é que, apesar do Modelo de Metáforas primárias de Lakoff 

e Johnson (1999) ter sido utilizado, ele não se mostrou adequado. Ainda que possa haver alguma 

interseção entre os significados expressados pelas entrevistadas e as metáforas primárias propostas 

pelos autores, qualquer associação direta seria mera especulação, uma vez que não há evidências 

claras.  

Schmitt (2005) indica haver grande dificuldade em usar metáforas na realização de 

pesquisas, mas traça um panorama de diferentes maneiras em que é possível fazê-lo, trazendo 

trabalhos de Zaltman (2003) como exemplo, dentre outros. Assim sendo, uma possibilidade é a 

incompatibilidade da estratégia de pesquisa com as metáforas primárias.  

Outra possibilidade para a inadequação das Metáforas Primárias de Lakoff e Johnson 

(1999) está no fato desta ter sido desenvolvida no contexto estadunidense. Como levantado 

anteriormente, metáforas são parte da língua e esta, por sua vez, faz parte da cultura (FAWCETT, 

2015; SAMANEH; HARATI, 2017). Para Tylor  

Cultura [...] em seu sentido etnográfico mais amplo, é aquele conjunto complexo 

que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costumes e quaisquer outras 

capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade (1871, 

p. 1).  

 

Herskowitz (1948, p. 625) diz que a cultura é “um construto descrevendo o corpo total de 

crenças, comportamentos, conhecimentos, sanções, valores, e objetivos que fazem o modo de viver 

de um povo”.  
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     Para Geertz (1989) a cultura é uma teia de significados criados pelo próprio homem e 

este vive preso às teias que ele mesmo teceu. Ou seja, só conseguimos enxergar o mundo e nos 

movermos nele através destes significados que foram criados por nós mesmos.  

Como fica claro, a cultura está relacionada a uma sociedade (TYLOR, 1871) ou povo 

(HERSKOWITZ, 1948) e a criação de significados (GEERTZ, 1989). Considerando que as 

pesquisas de Lakoff e Johnson (1999) foram realizadas no contexto estadunidense, talvez isso seja 

barreira relevante à sua aplicação ao contexto brasileiro.  

Desta forma, somente as Metáforas das Ciências Sociais de Hirschman (2007) têm 

resultados consistentes para serem apresentados e discutidos. Contudo, conforme mencionado, há 

significados que não puderam ser encaixados dentro da proposta de Hirschman (2007) e estes 

também serão apresentados em categorias identificadas por esta pesquisa.  

4.1 RESULTADOS DA RODADA 1 RELATIVAS À ATRIZ GRAZI MASSAFERA 

Esta seção apresenta os resultados atrelados à atriz Grazi Massafera na primeira rodada de 

entrevista. As entrevistas foram analisadas com base nas metáforas propostas por Hirschman 

(2007) e aquelas que foram identificadas foram colocadas no Quadro 4 e explicitadas em seguida 

(subseção 4.1.1).  

As metáforas que foram identificadas, mas não se enquadraram nos modelos propostos por 

Lakoff e Johnson (1999) e Hirschman (2007) são apresentadas em seguida no Quadro 5 e 

explicitadas na subseção 4.1.2.  

 

4.1.1 Identificação das Metáforas das Ciências Sociais de Hirschman (2007) 

Conforme o Quadro 4 indica, verificou-se a aderência do conjunto de significados mais 

atrelados à imagem da atriz Grazi Massafera de acordo com o conjunto de Metáforas das Ciências 

Sociais, já pré-definidas no conjunto de Metáforas das Ciências Sociais apresentado por Hirschman 

(2007). O Quadro 4 traz o resultado desta análise. 
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Quadro 4 - Significados identificados atrelados a Grazi Massafera baseados no Modelo das 

Ciências Sociais de Hirschman (2007), com base nas entrevistas da rodada 1. 

1) Cabelos bem 

cuidados 

representam 

saúde e limpeza 

da pessoa como 

um todo. 

2) Loiras são 

bonitas, 

agradáveis, 

suaves, fracas, 

gentis e 

brandas. 

3) Cabelo 

penteado 

(controlado) é 

mulher séria, 

responsável ou 

profissional. 

4) Força vital: 

cabelos volumosos, 

com muitos fios e 

movimento 

demonstram força 

vital e saúde. 

5) Cabelo 

como 

vestuário, 

objeto ou 

capa. 

6) Cabelos curtos ou 

controlados 

representam aderência 

a normas sociais 

conservadoras. 

Fonte: Adaptado de Hirschman (2007) 

1) O primeiro item do quadro indica que a percepção do nível de cuidado que uma pessoa 

dá aos seus cabelos se estende para o todo. Isto é, o cabelo é visto como indicação do nível de 

higiene que a pessoa tem consigo mesma em aspecto mais amplo, bem como sua saúde. A 

Entrevistada 6 faz esta associação de forma bem clara ao dizer “[...] te diz que ela não cuida [...]. 

Não se cuida também. Do cabelo, consequentemente não se cuida, é isso.”. Já outras associam de 

forma mais indireta, como a Entrevistada 11 diz:  

[...] não sei pessoa pensa, necessariamente, ah que essa pessoa tá saudável 

por causa do cabelo brilhoso... talvez pense, ah pessoa bonita porque o 

cabelo tá brilhoso. Acho que as pessoas tendem a achar que um cabelo 

brilhoso é bonito e eu acho também. 

A associação entre cabelos com aspectos saudáveis e higiene e saúde como um todo foi 

mencionada por um total de sete das 11 entrevistadas na primeira rodada, sendo que todas elas 

indicaram que a Grazi tinha cabelos claramente saudáveis. Porém, há algo a mais: no Brasil, a 

importância da beleza é muito grande e o cabelo é um grande indicador de beleza, portanto cuidar 

do cabelo é cuidar de um grande ativo (EDMONDS, 2002; BOUZÓN, 2008). 

2) A categoria seguinte indica um estereótipo sobre mulheres de cabelos loiros. Segundo 

Hirschman (2007), este conjunto de significados engloba uma série de características: bonita, 

agradável, suave, gentil e branda. Aqui fica clara uma distinção: ainda que isso tenha surgido, nem 

todos os aspectos se fizeram presentes. A beleza foi o único fator claramente associado à atriz. A 

Entrevistada 11, por exemplo, ao ser questionada sobre o que pensa ao ver a Grazi, respondeu “A 
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perfeição! ”. Já a Entrevistada 10 reconhece a beleza, mas traz à tona aspecto cultural ao dizer 

“Acho que é uma beleza padrão.”, deixando entrever crítica a um padrão de beleza que ela não 

entende como atingível - ainda que tenha sido atingido pela atriz.  

Os outros aspectos desta categoria não se fazem presentes diretamente, mas há de fato, uma 

indicação de algo similar. Enquanto Hirschman (2007) usa os termos branda, suave e gentil, as 

entrevistadas usaram termos como educada, carinhosa e boa.   

Quando questionadas para elaborarem estes conceitos ficava claro que estavam se referindo 

a certo ar de simplicidade e humildade a que a atriz as remetia. A Entrevistada 1 disse: “uma pessoa 

justa, uma pessoa educada, uma pessoa carinhosa”. Enquanto a Entrevistada 7 pontuou: “uma 

pessoa de boa índole”. Desta feita, ainda que haja semelhança entre o que Hirschman (2007) 

apresenta e o que as entrevistadas trazem à tona, não há elementos que indiquem serem o mesmo 

conceito. Enquanto Hirschman (2007) parece se referir a uma qualidade de suavidade, as 

entrevistadas pareciam se referir mais a bondade e a educação.   

3) O terceiro grande grupo de significados está relacionado ao nível de controle exercido 

sobre o cabelo – ou a capacidade de controlá-lo – e a imagem de seriedade, responsabilidade e 

profissionalismo. A necessidade de pentear o cabelo para que ele esteja “domado” - como disse a 

Entrevistada 9 - fica clara ao longo das entrevistas. Das 11 entrevistadas, oito delas mencionam de 

alguma forma a relação entre controle do cabelo e seriedade. Importante ressaltar que por domado 

não se entende apenas penteado, mas também liso. A Entrevistada 8 diz que “as repórteres, por 

exemplo, têm uma pressão das mulheres para terem o cabelo liso, né? Mais liso. Tem que escovar 

aquele cabelo, fazer um cabelo liso”. Tal impressão é corroborada pela Entrevistada 7 que é repórter 

de uma grande rede de televisão:  

[...] acho que alguém de muito sucesso profissional, uma mulher que queira 

passar uma mensagem muito séria, que queira tanto respeito entre o meio, 

universo de mercado de trabalho, por exemplo, pode parecer meio louco, 

mas um cabelão na cintura às vezes pode... as pessoas podem infantilizá-la 

por isso. Porque o cabelo muito longo tem a ver com infantilização.  

Note-se que, ao ser questionada, a Entrevistada 7 corrobora tal ideia, tendo, inclusive, 

acrescentado motivos a tal conceito: “Eu preciso passar mais credibilidade, me pedem pra cortar 
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esse cabelo, porque não querem que o meu cabelo apareça mais que a notícia.”. Assim sendo, o 

controle se expressa tanto pelo comprimento, pelas propriedades (liso) e penteado. A Grazi é vista 

como uma mulher não apenas controlada, mas também no controle. Isto é, as entrevistadas a 

enxergam como dona do próprio destino e da própria carreira e tal impressão é corroborada por seu 

cabelo milimetricamente penteado.  

4) A categoria seguinte fala sobre a relação entre cabelo e força vital. Por força vital 

entenda-se um conjunto de significados atrelados à vitalidade. Até certo ponto, pode-se confundí-

lo com a primeira categoria – saúde e limpeza – mas há distinções importantes no discurso que 

levam à separação. Aqui, o que as entrevistadas levantam está relacionado à quantidade de cabelo 

e não aos cuidados que estes recebem. A Entrevistada 9, por exemplo, diz “ele é lindo [o cabelo], 

o volume [...] A quantidade de cabelo que ela tem [...] talvez seja a coisa que eu mais tenha medo 

no mundo é um dia eu ficar doente e perder o cabelo, tenho pavor disso, é uma coisa que me 

incomoda.”.  

Quando questionada sobre o que a fazia dizer que a Grazi era uma mulher poderosa e dona 

de si, a Entrevistada 11 respondeu:  

o cabelo dela [...]. tem um volume [...] é a quantidade de cabelo e o fato dele 

tá [sic] mais armado, eu acho que ele foi penteado, e o corte dele também 

eu acho que acaba ajudando nesse sentido, né? Deixar o cabelo mais 

armado, é... cabeça cheia de cabelo. 

A mesma linha de raciocínio apresentada pela Entrevistada 10, que diz “Eu acho que o 

cabelo é muito poder, né? [...] Acho que o volume e a forma como ele tá pra frente assim. A 

quantidade dele.”. Dentre as 11 entrevistadas, seis trouxeram este tópico à tona de forma bastante 

direta. 

5) Hirschman (2007) traz o conceito de cabelo como vestuário, objeto ou capa e não como 

parte do corpo, e esta é a categoria seguinte. Alguns pontos são importantes de serem notados aqui. 

Primeiro, que o significado do cabelo aqui é algo extracorpóreo, isto é, as entrevistadas falam do 

cabelo como se este não fizesse parte do corpo. Segundo, que, apesar de ter sido levantado pelas 

entrevistadas, não há uma associação muito clara com algum significado que seja atrelado à atriz 

Grazi Massafera. A Entrevistada 10, por exemplo, diz:  
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Eu acho que tem mais a ver com que se ele molda em você, sabe? Se ele 

combina com você. Não só com você, mas com seu jeito [...] Então, de certa 

forma, o cabelo ajuda ela a se camuflar, digamos assim, a ficar ali no meio 

da multidão. Sim, acho que não despercebida, porque ela é linda, mas entra 

no padrão. 

Aqui salta aos olhos a noção de que o cabelo e sua detentora podem ter aspectos identitários 

distintos, como se duas pessoas diferentes fossem. Afinal, se o cabelo é de uma pessoa, por que 

motivo ele não combinaria com ela? Única explicação possível está relacionada a esta visão 

extracorpórea atrelada ao cabelo.  

Já a Entrevistada 9 revela que “por te dar segurança, eu imagino. No dia que seu cabelo tá 

[sic] bom, tudo dá certo. No dia que seu cabelo tá [sic] feio, nada dá certo.” quando perguntada 

sobre a relação entre cabelo e autoconfiança. A Entrevistada 7, por sua vez, diz que “O cabelo tem 

a ver com a beleza, ele é a moldura do teu rosto”.  

Dentre as 11 entrevistadas na primeira rodada, oito trouxeram algum tipo de referência ao 

cabelo como vestuário, objeto ou capa – e não parte do corpo; porém, não fica clara a ligação com 

algum significado que seja atribuído a Grazi Massafera. Exceto, talvez, como item que compõe sua 

beleza, mas isto já aparecia em outras categorias de diferentes formas: em especial o “Loiras são 

bonitas, agradáveis, suaves, fracas, gentis e brandas” e com o próximo a ser analisado.  

6) “Cabelos curtos ou controlados representam aderência a normas sociais conservadoras”.  

A Entrevistada 8 afirma:  

[cabelo Joãozinho] implica em ter uma autoestima boa, ter segurança pra 

[sic] se apresentar, porque você não tem nada ali pra se esconder, o cabelo 

não te disfarça de maneira nenhuma, tá [sic] lá assumindo no risco e na 

coragem. Na cara e na coragem. [grifo nosso] 

Nestas frases ficam claras as conexões entre as duas categorias. O cabelo, sendo algo 

extracorpóreo e similar a um objeto ou capa, atuaria como elemento de defesa e proteção e quando 

cortado curto, tiraria este poder da mulher. Ou seja, este seria visto de forma similar a estória de 

Sansão e seus cabelos. A necessidade de ter autoestima alta é clara também para a Entrevistada 1: 
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“um pouco mais de autoconfiança, porque é difícil pra mulheres terem cabelo curto e não serem 

julgadas pelo cabelo curto.”.  

Já a Entrevistada 4 demonstra toda sua não conformidade com as regras vigentes ao dizer 

que “Eu quero maior, quanto maior melhor. Quando mais “Gal” [Costa, a cantora] melhor... Ele é 

comprido, cheio, preto como o meu”. Aqui, ela afirma claramente que um cabelo comprido e não 

controlado vai de encontro às normas sociais impostas às mulheres, dando certo ar de rebeldia e 

independência à mulher. E a Entrevistada 6 concorda, afirmando “O cabelo muito curto você tem 

uma ideia de uma pessoa mais intelectual, talvez. Uma pessoa mais um pouco conservadora, né?”.  

Isto, porém, não é exatamente unânime. Há quem relacione o cabelo curto à rebeldia e à 

não conformidade. A Entrevistada 10 diz que “E ela vai passar que ela é moderna, que ela é 

poderosa também, que ela é dona de si, que ela pode cortar o cabelo curto e ninguém... e não quer 

saber da opinião”. Aqui, faz-se necessária análise mais detalhada. Para esta entrevistada, o cabelo 

longo seria o que a sociedade espera da mulher e, por conseguinte, o corte curto é um ato de desafio. 

De quebra, a entrevistada ainda remete à categoria do cabelo como objeto, ao associar o cabelo 

curto a uma mulher poderosa que não temeria nada nem ninguém.  

A Entrevistada 8 frisa mais o controle sobre o cabelo: “Eu acho que a mulher que alisa ela 

tende a querer pertencer mesmo, de alguma forma, a algum padrão. ”, sentencia. Desta forma, ela 

indica que o processo de alisamento capilar é, na verdade, um processo de adesão às regras sociais. 

Isto não se aplicaria, porém, a mulheres com o cabelo naturalmente liso.  

Note-se que, apesar de a atriz ter cabelos compridos – ou seja, a questão dos cabelos curtos 

não se aplicaria a ela – as entrevistadas fazem menção ao comprimento de seus cabelos e caminham 

em direção aos cabelos curtos em seus comentários. Isto indica haver elo entre os significados a 

ela atrelados e os atrelados ao comprimento do cabelo. Consequentemente, é natural depreender 

que adjetivos atribuídos a Grazi Massafera, como “poderosa” e “alguém que venceu na vida” tem 

sua percepção, até certo ponto, atrelada ao comprimento do cabelo, ou ao “cabelão” como algumas 

entrevistadas se referem a ele.  
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4.1.2 Significados não identificados nos modelos de Lakoff e Johnson (1999) e Hirschman 

(2007)  

Apesar de os conjuntos de metáforas de Lakoff e Johnson (1999) e de Hirschman (2009) 

serem bastante abrangentes, há quatro significados que foram identificados na presente pesquisa, 

mas não encontram abrigo nos modelos propostos (ver Quadro 5).  

Quadro 5 - Significados identificados como atrelados a Grazi Massafera, mas não 

encontrados em Hirschman (2007) ou Lakoff e Johnson (1999), com base nas entrevistas da 

rodada 1.  

1) Simplicidade e Humildade 2) Artificialidade e Naturalidade 3) Item identitário de classe 4) Sensualidade 

Fonte: Elaboração própria 

1) A primeira categoria de significado diz respeito à personalidade da Grazi Massafera. A 

percepção que ela é uma girl next door4, como colocado pela Entrevistada 11, é extremamente 

forte. Desde o girl next door da Entrevistada 11, até “o eu acho ela muito humilde... uma pessoa 

muito autêntica, muito simples” da Entrevistada 5, absolutamente todas as entrevistadas associam 

tal característica à atriz. Este, talvez, seja o significado mais forte entre todos os que surgiram nesta 

pesquisa. Ele, inclusive, transborda para outros significados e os influencia – como será explicitado 

na categoria Credibilidade da Fonte, na categoria Artificialidade e Naturalidade e na análise final.   

A Entrevistada 2 afirma que “ela parece ser uma mulher doce mesmo, parece ter valores, 

parece ser esforçada nos objetivos dela”. Estes comentários ajudam, também, a entender a distinção 

entre esta categoria e o primeiro apresentado no resultado das metáforas das ciências sociais de 

Hirschman (2007).  

Enquanto, no modelo proposto, as qualidades são relacionadas à suavidade e à não-

agressividade, aqui as entrevistadas se referem bastante às origens da atriz. Isto é, para as 

                                                
4Girl next door, em tradução literal é a garota que mora ao lado. Este conceito indica que a pessoa em questão é uma 

pessoa comum, similar ao conceito de gente como a gente em português brasileiro.  
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entrevistadas, a Grazi Massafera é uma menina como elas, uma pessoa como qualquer outra que 

não nasceu em berço de ouro, batalhou e venceu na vida. Mas, mesmo assim, o sucesso não lhe 

subiu à cabeça e ela continua sendo a mesma moça humilde que saiu dos grotões do Brasil para o 

estrelato. De certa forma, as entrevistadas se veem na atriz. Há um ar de “gente como a gente” nos 

comentários.  

2) Isso está bastante em linha com a categoria seguinte, Artificialidade ou Naturalidade. 

Várias - sete em total de 11 - entrevistadas trazem diferentes aspectos desta percepção. A 

Entrevistada 6 diz que “parece que ela acorda daquele jeito, linda [...] não vou dizer é tão natural 

assim. Mas não fica com um ar fake, por exemplo.”, denotando sua admiração pela atriz. Outras já 

enxergam a produção envolvida nas aparições públicas dela. A Entrevistada 4 atesta que [parece] 

“que ela tem uma equipe ótima de cabeleireiros por trás dela. Que ela tá sempre bem, que ela tá 

sempre produzida pros fãs.”. Nota-se, porém, que a percepção de artificialidade é, de certa forma, 

moderada pela percepção de humildade e de boa moça.  

Em momento nenhum a artificialidade é trazida em tom negativo, o que seria de se esperar. 

O que se extrai dos comentários é a noção de que a Grazi Massafera está fazendo o que deve fazer 

para vencer na vida. Há certo ar de admiração pelo sucesso alcançado. “Eu acho que ela é muito 

boa no que ela faz.”, afirma a Entrevistada 10. Enquanto a Entrevistada 7 complementa “E ganhou 

dinheiro também, o que é importante.”.  

3) A categoria seguinte é o cabelo como item identitário de classe. A Entrevistada 8 resume 

bem o sentimento geral ao afirmar que “Esse cabelo me diz que ela tem grana, ou passou por um 

processo que envolva muita grana.”. A Entrevistada 9 corrobora dizendo que “talvez de 

investimento, de você ter bons profissionais, bons produtos, não necessariamente tempo, mas ter 

dinheiro pra poder pagar pra ter isso.”. Ou seja, o cabelo indica o grau de sucesso financeiro de 

uma pessoa, visto que é necessário investir para que ele fique do jeito que se quer. Ressalte-se o 

termo escolhido: investir. Em momento algum as entrevistadas falam em gasto, mas apenas em 

investimento. Ou seja, elas enxergam este processo como valioso e não como desperdício.  

Porém, é a Entrevistada 2 que deixa claro que estão falando sobre classe e não exatamente 

sobre dinheiro ao distinguir as estéticas vigentes em diferentes áreas do Rio de Janeiro ao fazer 
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uma distinção com o cabelo da Grazi Massafera que possui cachos anelares grandes. “No subúrbio 

a coisa do cabelo esticado, reto que nem de uma japonesa, é uma coisa muito marcante e 

significativa”, afirma.  

No seu entender, mulheres de classe mais alta teriam cabelos lisos, mas com grandes ondas 

dando a impressão de movimento. Os cabelos extremamente lisos seriam uma estética associada 

às mulheres de classe média baixa do subúrbio. A transformação dos cabelos naturais em 

extremamente lisos seria uma tentativa das mulheres do subúrbio de se parecerem com as de classes 

mais altas, pois estas teriam cabelos naturalmente lisos. A literatura confirma tal tipo de 

movimento, chamado de gotejamento, inicialmente descrito por Simmel (1957) e atualizado por 

McCracken (1986). Lipovetsky (1989) e Bourdieu (2007) também trazem a noção de marcadores 

sociais em seus textos, ainda que descrevam o fenômeno de forma diferente de Simmel (1957).  

4) A sensualidade é outro significado bastante presente nas falas das entrevistadas e muito 

disto está associado ao cabelo da Grazi Massafera. Por esta razão, este é o significado de outra 

categoria: o cabelo visto como arma de sedução, podendo ser usado de diferentes formas para tanto.  

A Entrevistada 11 diz “O fato do cabelo tá jogado pro lado assim, que eu acho meio 

provocativo. E a juventude é sensual, é sexy. Ela aparenta ser jovem. [...] cabelo cheio, volumoso 

como uma coisa sexy, uma coisa a ser conquistada”. Aqui há uma série de associações e 

significados.  

Primeiro, a noção de que o cabelo indica juventude e esta, por sua vez, é sensual. Segundo 

que a quantidade de cabelo é sexy. Isto é, ter muito cabelo indicaria sensualidade. Por último, a 

entrevistada menciona que jogar o cabelo para o lado seria um ato provocativo, ou seja, intencional. 

Isto indica que ao mudar a maneira como o cabelo se apresenta, a mulher pode torná-lo mais ou 

menos sexy, eliminando a noção de que a sensualidade seria inata.  

Outras entrevistadas, porém, não enxergam sensualidade na Grazi Massafera. A 

Entrevistada 1 afirma que “Eu acho que ela tá bonita, elegante, mas não vejo uma coisa assim 

sexy.”. Ideia corroborada pela Entrevistada 3 que diferencia o cabelo da Grazi Massafera do que 
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seria um cabelo sexy, ao dizer “O cabelo da Gisele Bündchen me passa mais uma sensualidade... 

por ser mais esvoaçante, estar menos certinho assim como o da Grazi.”.  

O que as análises sugerem é que, apesar de o cabelo ser algo usado para fins de sedução e, 

por consequência, ser considerado sexy, tal significado não é atrelado à atriz. Talvez seja influência 

de sua imagem de boa moça, mas isto também não fica claro nas entrevistas.  

4.2 RESULTADOS DA RODADA 2 E DO GRUPO CONTROLE RELATIVOS À ATRIZ 

GRAZI MASSAFERA 

Assim como na seção anterior, esta seção apresenta os resultados atrelados à atriz Grazi 

Massafera, porém agora na segunda rodada de entrevista e no grupo controle. As entrevistas 

foram analisadas com base nas metáforas propostas por Hirschman (2007) e aquelas que foram 

identificadas foram colocadas no Quadro 6 e explicitadas em seguida (subseção 4.2.1).  

As metáforas que foram identificadas, mas não se enquadraram nos modelos propostos por 

Lakoff e Johnson (1999) e Hirschman (2007), são apresentadas em seguida no Quadro 7 e 

explicitadas na subseção 4.2.2. 

4.2.1 Metáforas das Ciências Sociais de Hirschman (2007) na associação a significados 

atrelados à atriz Grazi Massafera 

O Quadro 6 apresenta os significados atrelados a Grazi Massafera identificados na rodada 

2 e no grupo controle, à luz do conjunto de metáforas das Ciências Sociais proposto por Hirschman 

(2007). 

Quadro 6 - Significados identificados atrelados a Grazi Massafera baseados no Modelo das 

Metáforas das Ciências Sociais de Hirschman (2007), com base nas entrevistas da rodada 2 e 

do grupo controle 

1) Cabelos bem 

cuidados representam 

saúde e limpeza da 

pessoa como um todo 

2) Loiras são 

bonitas, agradáveis, 

suaves, fracas, 

gentis e brandas. 

3) Cabelo penteado 

(controlado) é mulher 

séria, responsável ou 

profissional. 

4) Força vital: cabelos 

volumosos, com muitos 

fios e movimento 

demonstram força vital e 

saúde. 

5) Cabelo como 

vestuário, objeto ou 

capa. 

Fonte: Adaptado de Hirschman (2007) 
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1) A primeira categoria repetiu o encontrado na primeira rodada de entrevistas, em que a 

associação de cabelos bem cuidados e saúde foi bastante forte. A Entrevistada 10 afirmou: “Se ele 

[o cabelo] tiver [sic] bem tratado, ele sempre vai ser bonito”. A Entrevistada 1 reforça essa visão, 

dizendo que “Eu penso que é uma mulher que se cuida [...] ela é uma mulher jovem e saudável.”.  

A Entrevistada 12, que fez parte do grupo controle, concorda e acrescenta que “Se você não 

passa um creminho, dá uma ajeitadinha, vai parecer que você é uma pessoa relaxada”. Ou seja, o 

cuidado com o cabelo acaba sendo indicativo do nível de cuidado que a pessoa tem com o todo. 

Isto se estende a Grazi Massafera, como indica a Entrevistada 2 ao dizer que “O dela parece um 

cabelo muito bonito, bem tratado”.  

2) A beleza das loiras novamente é um fator preponderante nas entrevistas, reafirmando o 

papel da categoria “Loiras são bonitas, agradáveis, suaves, fracas, gentis e brandas”. A Entrevistada 

3 considera a Grazi como “referência de beleza”. A Entrevistada 7 explicita todo o papel cultural 

da loira no imaginário popular ao dizer que “Porque loira tem essa coisa de... Acho que a loira tem 

uma coisa de ser paixão nacional.”. Uma novidade, até certo ponto, é que uma das entrevistadas 

(2) traz o contraste entre loiras e morenas para o centro da conversa afirmando que “eu acho que 

inconscientemente, eu cresci com estereótipo da loira boazinha e da morena má.”. Ou seja, até certo 

ponto ela vai ao encontro do conjunto de significados elencado por Hirschman (2007) em suas 

metáforas das Ciências Sociais.  

3) A categoria seguinte fala sobre a associação entre cabelo controlado e seriedade ou 

profissionalismo. A Entrevistada 6 é bastante direta nesta associação e dispara: “Porque é um 

cabelo curto, mas é um moderno mais executivo.”. A Entrevistada 12 segue a mesma linha de 

raciocínio, ainda que de maneira bem mais complexa, ao dizer que “Acho que os pelos de uma 

forma geral pra sociedade, tão ligados a controle, né? É uma forma do nosso corpo estar 

controlado.”.  

Já a Entrevistada 14, parte do grupo controle, traz à tona que na intenção de buscar uma 

imagem mais profissional, a mulher deve controlar seu cabelo. Ela diz: “alguém que alisa o cabelo 

porque quer fazer uma linha mais executiva”.  
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Assim como na primeira rodada de entrevistas, nesta, as entrevistadas também enxergam 

Grazi Massafera como mulher de sucesso e de negócios que está no controle de sua própria vida, 

bastante em linha com esta categoria de significados. A Entrevistada 1, por exemplo, afirma que 

“uma mulher bem-sucedida. Ela passa uma segurança, uma tranquilidade”. Esta segurança, quando 

questionada, está relacionada à imagem da atriz de mulher dona do próprio destino. A Entrevistada 

13, do grupo de controle, é categórica: “Ela é uma profissional bem-sucedida.”.  

4) A Entrevistada 1 diz: “Acho que dá uma impressão de cabelo cheio...Cheio com muitos 

fios... um cabelo mais cheio, com mais fios, que seria um cabelo mais saudável.”. Uma vez mais, 

a associação entre cabelo e vitalidade fica explícita. A atriz traz à tona a sensação de vitalidade 

devido aos seus cabelos volumosos e cheios de fios.  

Já a Entrevistada 6 acrescenta que não é apenas a quantidade de fios, mas também o volume 

do cabelo que traz esta sensação: “Muitos fios. É, muitos fios. Mas também não é aquele... porque 

tem o cabelo cheio desmilinguido [sic].”. A Entrevistada 4 acrescenta ainda outra camada de 

significados ao dizer que a cor do cabelo também está relacionada. Ela afirma: 

O cabelo branco? Ah, ela cruzou aquela linha, né? De chegada, ela tá na 

terceira idade. Já foi. O cabo da Boa Esperança. Eu acho que essa é a 

mensagem... ela já não é... pra [sic] esse grande público, ela já não vai ter o 

papel da musa. Ela vai estar no papel da mãe, da vó. 

Ou seja, cabelos brancos também estariam associados a mais idade e por consequência a menos 

vitalidade.  

5) A última grande categoria presente no modelo proposto por Hirschman (2007) e nas 

entrevistas é o cabelo como vestuário, objeto ou capa. As evidências desta categoria são 

abundantes. A Entrevistada 5 declara que “[...] cabelo não é só o cabelo. O cabelo é a moldura do 

teu rosto, né? Então é interessante que o conjunto esteja em harmonia.”. Indicando claramente que 

o cabelo seria extracorpóreo, assim como a moldura não faz parte da pintura. Há, ainda, a afirmação 

da Entrevistada 6, para quem “[...] você usa o cabelo como um adereço pra você se sentir mais 

bonita, sabe? ”.  
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Todas essas categorias de significados estavam presentes tanto na rodada 1 quanto na 

rodada 2 de entrevistas. Eles também foram identificados no grupo controle. Todavia, há uma 

categoria que estava presente na primeira rodada que não aparece na segunda, e há, também, um 

que só aparece na segunda rodada.  

A 6ª categoria do Quadro 4 – “Cabelo penteado (controlado) é mulher séria/responsável” – 

não é significativa na segunda rodada nem no grupo controle. Isto é, ainda que tenha havido 

menções a isto, foram apenas duas em 11 entrevistas - ou três em 14 se as três entrevistas do grupo 

controle forem consideradas. Uma das possíveis explicações para isto é que, na segunda rodada e 

no grupo controle, a atriz foi apresentada em propaganda da marca de produtos para cabelo, ou 

seja, em contexto obviamente profissional. Isso não ocorreu na primeira rodada quando os 

significados da Grazi Massafera foram levantados a partir de uma imagem da atriz sozinha. O 

surgimento de outra categoria de significado reforça tal ideia. A segunda rodada trouxe à tona o 

contexto de credibilidade da fonte, conforme previsto pelo Modelo de Credibilidade da Fonte de 

Hovland et al (1953). Aqui as entrevistadas informaram claramente que a associação entre Grazi 

Massafera e L'Oréal Paris Elsève seria apenas profissional. Porém, isto será discutido na próxima 

seção, haja vista não fazer parte do conjunto de Metáforas das Ciências Sociais de Hirschman 

(2007). 

4.2.2 - Significados não identificados nos modelos propostos  

O Quadro 7 resume as categorias de significados identificados atrelados à atriz Grazi 

Massafera na segunda rodada de entrevistas e grupo controle, mas que não puderam ser incluídos 

nos modelos propostos.  

Quadro 7. Significados identificados atrelados a Grazi Massafera reconhecidos, mas não 

encontrados em Hirschman (2007) ou Lakoff e Johnson (1999) com base nas entrevistas da 

rodada 2 e grupo controle.  

1) Simplicidade e 

Humildade 

2) Artificialidade e 

Naturalidade 

3) Item identitário de 

classe 
4) Sensualidade 

5) Credibilidade da 

fonte 

Fonte: Elaboração própria 
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1) A primeira categoria são os significados relativos à simplicidade e humildade. Assim 

como na primeira rodada de entrevistas, há uma distinção a ser feita. Por humildade e simplicidade 

entenda-se a origem humilde e sua capacidade de se manter fiel à sua raiz. A Entrevistada 9, por 

exemplo, deixa isso claro ao dizer que “não sei, uma pessoa que eu simpatizo sem conhecer... uma 

menina-família, que sabe ganhar dinheiro, óbvio, mas que se preocupa com quem tá no entorno 

dela. Uma pessoa comum. Poderia ser um de nós.”.  

Ou seja, apesar do sucesso profissional, ela ainda é a mesma menina simples que chegou 

na cidade grande sem o apoio de família rica ou famosa e venceu sozinha. Há certo ar de admiração 

por ela, pois este não seria o comportamento-padrão de celebridades que se transformariam em 

pessoas “metidas” depois do sucesso. A Entrevistada 3 tem a mesma visão e afirma: “Ah, ela parece 

ser uma pessoa fofa. Assim, não vejo ela sendo... não tenho a impressão de que ela seja arrogante, 

não tenho a impressão de que ela seja metida.”. A Entrevistada 13, do grupo de controle, faz coro 

ao afirmar que “Eu acho ela legal. Acho ela... não sei, eu olho pra ela e tenho a sensação de ela ser 

uma boa pessoa... uma pessoa que veio de uma família simples, e conseguiu onde ela tá pelo mérito 

dela.”. 

A única voz ligeiramente dissonante é a Entrevistada 1: “Uma mulher poderosa... Essa 

autoconfiança, essa certeza de si assim, de fazer o que gosta, fazer o que quer. Conseguir ser bem-

sucedida com isso”. Porém, no desenrolar da entrevista fica claro que ela também vê simplicidade 

e humildade. Ela diz “Assim, mais envergonhado, mais assim perdido na cidade grande, sabe? [...] 

Penso que ela é uma mulher, que veio de uma origem humilde e que conseguiu sucesso na televisão, 

no trabalho, carreira, enfim.”. 

2) O segundo conjunto de significados é artificialidade e naturalidade. Para as entrevistadas, 

mesmo elas tendo ciência que a coloração e estilo do cabelo não são naturais, a sensação é de 

naturalidade:  

O formato do cabelo dá uma imagem de um cabelo natural, que a gente sabe 

que não é natural. Por mais que você saiba que é um cabelo tratado, porque 

é uma imagem de revista, é uma imagem de propaganda. Mas você tem a 

sensação de que você pode ter esse cabelo - (Entrevistada 3).  
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Ao mesmo tempo fica claro haver uma equipe de profissionais que se dedicam a construção 

e manutenção daquela imagem que está sendo apresentada. A Entrevistada 4 diz que “Eu imagino 

que ela, com a equipe que ela tem, né? Ela deve usar outras coisas pra assim, pra tratar o cabelo 

dela por conta da química que ela deve fazer muito.”. Mesma sensação que a Entrevistada 14, do 

grupo de controle, afirma ter ao dizer “o cabelo dela tá assim porque ela tá no salão toda semana”. 

O esforço da própria atriz na construção e manutenção desta imagem também é reconhecido, 

conforme estabelecido pela Entrevistada 9 “[a loira não natural] se esforça muito pra [sic] manter 

um padrão assim, porque um cabelo loiro dá muito trabalho, muito trabalho.”.  

Em resumo, apesar da consciência que o cabelo da Grazi Massafera não é natural, mas sim 

resultado do trabalho e esforço de uma equipe, as pessoas o veem como algo natural. É interessante 

notar que isto talvez se deva ao fato de ela estar em uma propaganda de produtos para cabelo, então, 

neste contexto, a expectativa é que o cabelo esteja trabalhado e tratado. Talvez isso explique esta 

sensação. A naturalidade viria do cumprimento de uma expectativa pré-estabelecida para o 

contexto em questão.  

3) A categoria seguinte é rica em evidências. O conjunto de significados atrelados à atriz 

aqui é o de identidade de classe. Para as entrevistadas, cabelos loiros, lisos, volumosos e bem 

tratados são itens que transmitem a noção de riqueza ou pertencimento às classes mais altas da 

sociedade.  

Uma explicação é associação direta com a quantidade de dinheiro necessária para ter 

cabelos com estas características, como dito pela Entrevistada 14, do grupo controle “Tem dinheiro, 

investimento. Às vezes, a mulher nem é tão bonita, mas quando começa a ser bem tratada, a beleza 

dela começa a se sobressair mais, né?”. Ou mesmo a Entrevistada 2 ao afirmar que “Até uma 

mulher com dinheiro, porque ele é um cabelo produzido. Produzido por alguém que tem algum 

status, que vai estar exposta em algum lugar... pra ter um cabelo bonito você precisa ter muito 

investimento de dinheiro e tempo.”. A Entrevistada 5 detalha ainda mais tal ideia:  

Então remete a uma pessoa que tem um... que pertence a uma classe social, 

que tem um poder aquisitivo pra poder se cuidar, pra poder comprar um 

bom xampu, ir no cabeleireiro fazer unha, comprar roupa boa, se maquiar. 

Que tem tempo e dinheiro pra isso. [...] Mas aquele loiro, bem loiro, me 

remete a funkeiro, né? Esse povo que vai pra praia as vezes, com esse cabelo 
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que é uma coisa que ficou meio ligada a cafonice, eu não sei se é por isso 

que eu não gosto. 

Ou seja, para ela não basta ser loiro, precisa ter o tom certo de loiro. Cabelos loiros 

platinados estão associados aos jovens do subúrbio que têm pintado seus cabelos. A estética 

platinada passou a fazer parte do conjunto estético suburbano, segundo esta visão. Há, até, quem 

ligue a cor do cabelo às origens genealógicas da pessoa, como a Entrevistada 9: “[...] o cabelo loiro 

tá muito ligado a classe social, à riqueza, à europeização, a esse padrão de beleza que é um senso 

comum de que é bonita, sabe? ”.  

Chama atenção nesta categoria o fato de a Grazi Massafera ser associada à classe alta, 

devido ao seu cabelo, mas ao mesmo tempo ser considerada uma pessoa simples, de origem 

humilde, conforme a primeira categoria. Esta contradição, porém, é apenas aparente. As 

entrevistadas são todas mulheres de classe média e classe média alta, que moram ou passam a maior 

parte de seus tempos na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, a região mais afluente da cidade. 

Então, é natural que enxerguem uma mulher branca, loira, de cabelo liso como membro das castas 

mais privilegiadas da sociedade Duas entrevistadas, a 5 e a 6, chegam a chamá-la de “gente como 

a gente”. Mas, a Grazi Massafera ainda carrega consigo alguns marcadores sociais que a distinguem 

de quem sempre pertenceu a este grupo, como seu sotaque. Isto fica claro no comentário da 

Entrevistada 1: “Assim, ela veio do interior, então ela tem um sotaque. Ela tem um jeito, né?”. 

Assim, a mistura de significados, ainda que pareçam ser conflitantes, faz sentido. A complexidade 

de emoções, ideias e significados é inerente aos humanos.  

4) A sensualidade é outra categoria que se fez presente na segunda rodada de entrevistas. 

A Entrevistada 12 faz a distinção das cores de cabelo com o grau de sensualidade associado a elas: 

“Loira é associada à sensualidade. Morenas são mais recatadas.”. Já a Entrevistada 14 associa o 

grau de controle do cabelo à sensualidade. Isto é, para ela, cabelos controlados não apresentam 

sensualidade. Desta forma, quando a mulher quer ser sensual o cabelo “[...] precisa estar solto, com 

volume”. 

Para a Entrevistada 11, não basta o cabelo estar solto, mas a mulher precisa usá-lo. Isto é, 

ela precisa manipular o cabelo para transmitir sensualidade “[...] ela tá pegando no cabelo [...] eu 

acho que é isso [que faz estar sexy]”. Até certo ponto, há aqui uma associação com Hirschman 
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(2007) e a noção de cabelo como algo extracorpóreo, como um objeto que pode - e deve - ser 

manipulado.  

5) A última categoria de significados pode ser resumida como “Credibilidade da fonte”. O 

nome foi retirado do modelo de Hovland et al (1953) cujo Modelo de Credibilidade da Fonte, 

advoga, essencialmente, que os consumidores precisam acreditar na fonte para que o endosso tenha 

o resultado desejado. Como dito na revisão da literatura, há fatores que influenciam este processo: 

conhecimento percebido, confiabilidade e atratividade.  

A esmagadora maioria das entrevistadas - 12 no total de 14 - diz não acreditar que a Grazi 

Massafera utilize a marca que ela está endossando. A Entrevistada 13 resume de forma bem clara 

o sentimento geral: “Eu acho que a Grazi não usa esse xampu, mas a L'Oréal Paris Elsève tem 

dinheiro pra pagar a Grazi e a Grazi tá fazendo propaganda, porque ela tem o cabelo bonito, que 

deve estar com outro xampu inclusive, nessa foto.”. A sensação de algumas entrevistadas é que a 

atriz as estaria enganando “Ela tá ganhando o dinheiro dela... Tipo, estou sendo enganada. A Grazi 

está vendendo um produto que ela não usa... Eu não sei, porque como a Grazi é gente boa, talvez 

isso inocente ela de alguma forma”, diz a Entrevistada 6.  

Interessante notar que, apesar da sensação de estarem sendo enganadas, elas não parecem 

ter sentimento negativo em relação à atriz. Para elas, a Grazi Massafera está apenas fazendo o 

trabalho dela e emprestando sua beleza e cabelos bonitos para a marca em questão. Esta relação, 

para elas, é apenas profissional e isto apenas melhora a imagem de profissional de sucesso já 

atrelada à atriz. A Entrevistada 11 diz isso claramente: "[...] acaba reforçando tudo isso que eu acho 

que as pessoas pensam dela, que ela é carismática, bonita.”. Ou seja, para a Entrevistada 11, o fato 

de a Grazi Massafera estar sendo paga apenas reforça os significados já atrelados a ela. O endosso 

não seria dela para a marca, mas sim da marca para ela, fazendo o caminho oposto ao pretendido 

pela marca. Vale dizer que este caminho inverso ao pretendido, ou seja, da marca para a celebridade 

está bem documentado em pesquisas, como em Campbell e Warren (2012) e Halonen-Knight e 

Hurmerinta (2010). 

Os Quadros 8 e 9 fazem nada mais que unir os quadros anteriores para facilitar a 

visualização das diferenças entre a primeira e segunda rodadas de entrevistas, tanto usando as 
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Metáforas das Ciências Sociais (2007) quanto os significados que não puderam ser classificados 

usando os modelos propostos.  

Quadro 8 - Significados identificados atribuídos a Grazi Massafera e encontrados nas 

Metáforas das Ciências Sociais de Hirschman (2007) com base nas entrevistas das duas 

rodadas e grupo controle 

Rodada 1 

1) Cabelos 

bem cuidados 

representam 

saúde e 

limpeza da 

pessoa como 

um todo 

2) Loiras são 

bonitas, 

agradáveis, 

suaves, fracas, 

gentis e 

brandas. 

3) Cabelo 

penteado 

(controlado) é 

mulher séria, 

responsável ou 

profissional. 

4) Força vital: 

cabelos 

volumosos, 

com muitos 

fios e 

movimento 

demonstram 

força vital e 

saúde. 

5) Cabelo 

como 

vestuário, 

objeto ou 

capa. 

6) Cabelos curtos 

ou controlados 

representam 

aderência a 

normas sociais 

conservadoras 

Rodada 2 e 

Grupo Controle 

1) Cabelos 

bem cuidados 

representam 

saúde e 

limpeza da 

pessoa como 

um todo 

2) Loiras são 

bonitas, 

agradáveis, 

suaves, fracas, 

gentis e 

brandas. 

3) Cabelo 

penteado 

(controlado) é 

mulher séria, 

responsável ou 

profissional. 

4) Força vital: 

cabelos 

volumosos, 

com muitos 

fios e 

movimento 

demonstram 

força vital e 

saúde. 

5) Cabelo 

como 

vestuário, 

objeto ou 

capa. 

- 

Fonte: Adaptado de Hirschman (2007) 

Quadro 9 - Significados identificados atrelados a Grazi Massafera reconhecidos, mas não 

encontrados em Hirschman (2007) ou Lakoff e Johnson (1999) com base nas entrevistas das 

duas rodadas e grupo controle.  

Rodada 1 
1) Simplicidade e 

Humildade 

2) Artificialidade 

e Naturalidade 

3) Item 

identitário de 

classe 

4) Sensualidade - 

Rodada 2 e 

Grupo Controle 

1) Simplicidade e 

Humildade 

2) Artificialidade 

e Naturalidade 

3) Item 

identitário de 

classe 

4) Sensualidade 
5) Credibilidade da 

fonte 

Fonte: Elaboração própria 
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4.3 RESULTADOS DA RODADA 1 RELATIVOS À L’ORÉAL PARIS ELSÈVE QUANDO 

APRESENTADA SEM ENDOSSO 

A L’Oréal, empresa dona da marca L'Oréal Paris Elsève, está presente no Brasil desde 1959 

e, desde então, é uma das líderes no mercado de produtos de beleza (L’Oréal, 2019a). Atualmente, 

a empresa é também líder mundial no setor e detém um portfólio de marcas para atender diferentes 

mercados e necessidades. São quatro grandes linhas: L’Oréal Luxe (fragrâncias Giorgio Armani, 

Cacharel, Lancôme, etc.), Produtos de Grande Público (L'Oréal Paris Elsève, L’Oréal Paris, 

Garnier, etc.), Produtos Profissionais (L’Oréal Professionnel, Kérastase, etc.) e Cosmética Ativa 

(Vichy, La Roche Posay, etc.) (L’Oréal, 2019b). 

A L'Oréal Paris Elsève, como toda marca destinada ao grande público, é vendida em canais 

de varejo e recebe grande investimento em publicidade e construção e marca. A empresa investe 

em várias celebridades como embaixadoras (Grazi Massafera e Taís Araújo) e como 

influenciadoras (Agatha Moreira, Sophia Abrahão e Lia Camargo) (L’Oréal Paris, 2019).  

Diante desse histórico, os resultados encontrados não chegam a ser surpreendentes. Os 

significados atrelados à marca são bastante claros e precisos, ainda que sejam poucos. Talvez, 

exatamente por serem poucos eles sejam tão bem definidos e compreendidos pelos consumidores.  

Um ponto a ser destacado que é ainda que haja significados claros e reconhecidos para a 

marca sendo pesquisada, estes não encontram abrigo no Modelo das Metáforas Primárias de Lakoff 

e Johnson (1999) nem no Modelo das Ciências Sociais de Hirschman (2007). O motivo mais 

provável para que não haja associação com o modelo de Hirschman (2007) é que este é focado em 

cabelos e as marcas, ainda que sejam de produtos para cabelo, significam mais do que cabelo em 

si. Isto é, ao falar sobre as marcas as entrevistadas falam sobre os significados dela e não sobre 

cabelos. No momento que passam a falar sobre cabelo, abandonam a marca e passam a falar sobre 

a mulher que tem cabelos e o que isso significa. Já no caso do Modelo de Metáforas Primárias de 

Lakoff e Johnson (1999) a explicação para a não associação aparenta ser a mesma: 

incompatibilidade cultural, conforme explicitado na abertura deste capítulo.   
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O Quadro 10 apresenta as categorias de significados que foram reconhecidos, mas não 

puderam ser associados aos propostos por Hirschman (2007) ou por Lakoff e Johnson (1999).  

Quadro 10 - Significados identificados nas entrevistas da rodada 1 como atrelados à marca 

L’Oréal Paris Elsève, mas não puderam ser associados aos propostos por Hirschman (2007) 

ou por Lakoff e Johnson (1999). 

1) Confiável 2) Acessível 3) Qualidade 4) Endosso Corporativo (L'Oréal) 

Fonte: Elaboração própria 

1) A primeira categoria de significados está relacionada à sensação de confiança que a 

marca passa aos consumidores. A Entrevistada 1 disse que “Eu diria que é uma marca que eu 

confio.”. A sensação de poder confiar nas ofertas também é expressada pela Entrevistada 4:  

E o bom da [L'Oréal Paris] Elsève é que assim... a minha ideia do... do... 

do... em relação a eles, é assim. Que pode ser um cabelo liso, pode ser um 

cabelo crespo, pode ser um cabelo mais ondulado. Todos estão lindos, 

assim. Penso muito na... ou pode ser a Grazi, ou pode ser a... a Taís Araújo, 

todos os cabelos tão brilhosos, tão bem cuidados, tão lindos.  

A Entrevistada 4 confia tanto na marca que, para ela, não importa o tipo de cabelo, a L'Oréal 

Paris Elsève sempre vai cuidar bem deles. Esta confiança, porém, não necessariamente se traduz 

em consumo. A mesma entrevistada (4) afirma que, apesar de confiar na marca, os produtos não 

servem para ela, pois não funcionam. Quando confrontada com esta contradição, a entrevistada 

apenas diz que não funcionou no cabelo dela, como se a culpa ou o problema fosse do cabelo dela 

e não do produto que não cumpriu seu papel. A entrevistada foi questionada diretamente: “Então 

na verdade, o fato dele não ter funcionado pro seu cabelo não depõe contra o [L'Oréal Paris] Elsève? 

”, ao que respondeu: “Não, não. Simplesmente não funcionou.”.  

2) Acessibilidade é o nome dado a outra categoria de significados em que, de diferentes 

formas, as entrevistadas expressaram que a L'Oréal Paris Elsève é uma marca que todos podem 

comprar e usar. A acessibilidade é tanto financeira quanto de disponibilidade física do produto nos 

diferentes canais de vendas. A Entrevistada 7 resume este pensamento ao afirmar que “[...] não é 
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uma coisa assim que você precise bater muita perna pra encontrar. Não é o produto mais barato da 

farmácia, mas também não é o mais caro.”.  

A noção de preço acessível é provavelmente até mais forte do que a disponibilidade física, 

visto que oito das 11 participantes da primeira rodada falaram sobre isso, ainda que de diferentes 

formas. “Ele tem um bom preço”, disse a Entrevistada 8. “Um preço acessível ao meu bolso. A 

[L'Oréal Paris] Elsève é uma linha mais, mais popular eu acho. ”, afirmou a Entrevistada 1. Já a 

Entrevistada 9 reforça a ideia de disponibilidade: “[...] vende em qualquer mercado, fácil acesso”.  

3) A ideia de que um produto ou marca seja acessível pode confundir o consumidor e forçar 

a associação com algo de baixa qualidade. Não parece ser este o caso da L'Oréal Paris Elsève 

exatamente e é este conjunto de significados que é abordado na categoria seguinte: qualidade. A 

L'Oréal Paris Elsève não é vista como uma marca de altíssima qualidade, mas não é vista como de 

baixa qualidade tampouco. Ou seja, as consumidoras reconhecem que há qualidade no produto, 

mas moderam suas expectativas conforme o preço cobrado pelo produto.  

A Entrevistada 7 afirma que:  

se eu comprar um produto da [L'Oréal Paris] Elsève pra [sic] fazer uma 

massagem em casa, ele não vai ter o mesmo desempenho que eu pagar um 

pouco mais caro... o cabelo vai sair bem mais hidratado do que se eu fizer 

isso em casa. Então acho que esse é um produto que eu acho que funciona 

no dia a dia muito bem. 

Fica claro que as expectativas de qualidade não são as mais altas. Mas também fica claro 

que a consumidora tem consciência que está pagando relativamente barato e, dentre os produtos 

disponíveis nesta faixa de preço, a L'Oréal Paris Elsève oferece qualidade. A Entrevistada 9 

corrobora tal raciocínio ao dizer que “não vai melhorar seu cabelo, não vai hidratar seu cabelo 

super com esse xampu, óbvio que não. Mas ele lava e não vai deixar seu cabelo seco, não vai fazer 

ficar prejudicado e é um preço razoável.”. A noção que é um produto de qualidade (ainda que 

moderado pelo valor de compra) é bastante fixado na mente das consumidoras: nove das 11 

entrevistadas fizeram referência ao conceito de alguma forma.  
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4) A percepção de qualidade também aparenta ter um segundo moderador. O endosso 

corporativo da L’Oréal é algo levado em conta pelas entrevistadas. Algumas, inclusive, tiveram 

que ser relembradas mais de uma vez ao longo da entrevista que o objeto da entrevista era a L'Oréal 

Paris Elsève e não a L’Oréal como um todo. Nos casos em que a entrevistadas demonstrava clara 

confusão entre as marcas, não deixando claro para o entrevistador quais significados pertenciam a 

qual delas, as entrevistadas foram solicitadas a diferenciar uma marca de outra, sendo ambas 

pertencentes e associadas à L’Oréal. As entrevistadas, nestes casos, precisaram diferenciar a 

L'Oréal Paris Elsève da Kérastase, esta última sendo uma marca da linha de produtos profissionais 

bastante famosa e desejada. A bem da verdade, a Kérastase é a mais vendida das marcas da divisão 

profissional da L’Oréal, tendo em torno de 1% de participação de mercado no Brasil 

(EUROMONITOR INTERNATIONAL, 2019).  Desta forma, foi possível entender quais atributos 

eram exclusivos de L'Oréal Paris Elsève, quais eram compartilhados e quais não estavam presentes 

apesar de identificados em outras marcas do portfólio. Porém, como há clara influência do endosso 

corporativo (especialmente em relação à qualidade do produto) este foi considerado uma nova 

categoria de significados. Uma das entrevistadas (8), inclusive, faz menção a um slogan 

corporativo para justificar sua impressão “um cabelo bem tratado, você vê que é L’Oréal, eu 

mereço.”.  

4.3 RESULTADOS DA RODADA 2 E GRUPO CONTROLE RELATIVOS À L’ORÉAL PARIS 

ELSÈVE QUANDO ENDOSSADAS PELA ATRIZ GRAZI MASSAFERA 

Conforme exposto anteriormente, a segunda rodada de entrevistas e as entrevistas com o 

grupo controle ocorreram para que pudessem ser verificados os significados atrelados tanto à atriz 

Grazi Massafera quanto à marca L’Oréal Paris Elsève dentro do contexto de endosso de marca. 

Isto é, na primeira rodada, as entrevistadas não tinham ciência do endosso da marca pela atriz e, 

desta forma, falavam sobre as duas de forma independente. Nesta segunda rodada e no grupo 

controle, as entrevistadas eram apresentadas a uma peça publicitária em que a atriz endossa a marca 

e falavam sobre as duas dentro deste contexto.    

Neste sentido, a segunda rodada de entrevistas e o grupo controle trouxeram a confirmação 

das categorias identificadas na primeira rodada e também um novo grupo de significados 
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relacionados ao público alvo da L'Oréal Paris Elsève. O Quadro 11 resume o que foi encontrado 

na segunda rodada de entrevistas e no grupo controle.  

Quadro 11 - Significados identificados nas entrevistas da rodada 2 e grupo controle como 

atrelados à marca L’Oréal Paris Elsève, mas não encontrados em Hirschman (2007) ou em 

Lakoff e Johnson (1999). 

1) Confiável 2) Acessível 3) Qualidade 4) Endosso Corporativo (L'Oréal) 5) Quem é a consumidora? 

Fonte: Elaboração própria 

1) Assim como na primeira rodada de entrevistas, a confiança que a marca L'Oréal Paris 

Elsève desperta nas consumidoras foi facilmente identificada. Até mesmo por ter sido mencionada 

diretamente por algumas entrevistadas. A Entrevistada 12, do grupo controle, afirmou que “[a 

L'Oréal Paris Elsève é] produto que dá pra confiar.”. Já a Entrevistada 2 traça um panorama um 

pouco mais amplo, ainda que menos firme: “Eu acho que, pra mim, eu sempre meio que acredito 

assim nas propostas da [L'Oréal Paris] Elsève.”.  

2) Também repetindo a primeira rodada, a acessibilidade é fator mencionado por várias das 

entrevistadas - nove em 14 (as 11 da primeira rodada somadas às três de grupo controle). A 

Entrevistada 3 frisa a acessibilidade financeira: “Ela me diz que é uma marca boa e acessível. 

Acessível financeiramente.”. A Entrevistada 9 também frisa a acessibilidade financeira diante da 

necessidade de consumo frequente do produto: “Mas pelo preço que ele tem, pra você usar todos 

os dias, é um preço razoável.”. Ao mesmo tempo, a Entrevistada 11 aborda o tema pelo lado da 

disponibilidade do produto ou da quantidade de trabalho necessário despender para comprá-lo: 

“[L'Oréal Paris] Elsève está tão inserida no meu dia a dia [...] não paro muito pra pensar, não toma 

parte do meu dia.”.  

3) Sobre a qualidade do produto, que é a categoria seguinte, a percepção de um bom 

produto, mas moderado pelo preço, persiste. Ou seja, entrevistadas veem qualidade na marca 

L'Oréal Paris Elsève, mas entendem que é uma qualidade mediana, uma vez que o produto custa 

relativamente pouco. A Entrevistada 3 expressa exatamente este raciocínio “[quando eu penso em 

L'Oréal Paris Elsève, eu] Eu penso no funcional. Eu penso “ah, é uma marca...” se eu pudesse, eu 
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comprava o mais caro, porque de certa forma me faz acreditar que ele tem alguma coisa que é 

melhor.”. Ou seja, preço e qualidade seriam proporcionais. Quanto mais caro, melhor o produto, e 

vice-versa. Vale dizer que há vasta literatura neste sentido. Ainda que não haja uma fórmula exata 

dessa relação, há diversas evidências sobre a relação entre preço e qualidade na mente do 

consumidor (GERSTNER, 1985; CURRY; RIESZ, 1988; ZEITHAML, 1988; LICHTENSTEIN; 

BURTON, 1989; VEBLEN, 2009; WEIJTERS; CABOOTER; BAUMGARTNER, 2018).  

A Entrevistada 9 acredita ser um bom produto, apesar de não ser o melhor: “Não vai fazer 

maravilhas pelo seu cabelo, mas não vai piorar seu cabelo. É um produto bom, de qualidade. Não 

é o melhor produto do mercado, não.”. Em linha com o que expressa a Entrevistada 12, do grupo 

controle: “Não acho que deixe meu cabelo incrível, não acho que tenha sido assim ah, passei e foi 

um diferencial”. Essencialmente, a visão generalizada é essa: um bom produto para o preço que 

cobra.  

4) Assim como na primeira rodada de entrevistas, o endosso corporativo é bastante presente 

e efetivamente moderador (positivo) da percepção de qualidade. O fato de “da L'Oréal [ser] uma 

marca conhecida no mundo inteiro”, conforme dito pela Entrevistada 12, faz com que elas estejam 

mais dispostas a relevar possíveis falhas do desempenho do produto. A crença vigente é que a 

L’Oréal não fabrica produtos ruins, logo a L'Oréal Paris Elsève tem algum nível de qualidade. É 

exatamente isso que afirma a Entrevistada 3: “[L'Oréal Paris] Elsève se coloca como uma marca 

acessível financeiramente para quem quer usar L'Oréal, que é uma marca conhecida, boa, 

profissional, mas que é mais cara”, assim como a Entrevistada 6 “pertence a uma empresa grande, 

de nome, respeito. Uma multinacional. [L'Oréal Paris] Elsève é [...] shampoo baratinho.”.  

5) Diferentemente da primeira rodada de entrevistas, na segunda rodada e no grupo controle 

transpareceu uma necessidade forte de esclarecer quem é a consumidora da L'Oréal Paris Elsève. 

Talvez o fato de, apenas na segunda rodada e no grupo controle, o endosso da marca pela Grazi ter 

sido apresentado tenha sido decisivo neste processo. As entrevistadas deixavam claro que L'Oréal 

Paris Elsève seria uma marca destinada a consumidoras cuja renda seria menor. A Entrevistada 8, 

por exemplo, é taxativa: ”É um público básico, mesmo assim. Um pouco mais povão.”. Visão 

compartilhada pela Entrevistada 10, que afirma:  
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[...] o público pra quem a [...] Elsève funciona mais é um público de baixa 

renda e é um público que vê mais novela, que conhece quem é a Grazi, que 

viu Big Brother, que gosta de fofoca, gosta de saber quem ela tá namorando. 

Eu não curto muito isso não. Claro que a gente até fica sabendo, [...] mas 

não fico procurando.  

O curioso é que não só ambas como todas as demais admitem que usam, usaram e usariam 

L'Oréal Paris Elsève novamente. Ou seja, elas admitem o uso, mas fazem questão de se diferenciar 

de quem seria a consumidora-alvo da marca, em suas visões. Talvez, enxerguem isso como algum 

tipo de marcador de classe social, uma forma de pertencimento, conforme extensa literatura sobre 

o tema (SIMMEL, 1957; McCRACKEN, 1986; LIPOVETSKY, 1989; LIPOVETSKY; ROUX, 

2005; VEBLEN, 2009).  

O Quadro 12 reúne as informações dos Quadros 10 e 11 com o intuito de facilitar a 

visualização das mudanças entre as rodadas 1 e 2 de entrevistas, bem como o grupo controle.  

Quadro 12 - Consolidação dos significados atrelados à L'Oréal Paris Elsève identificados nas 

entrevistas das rodadas 1 e 2 e no grupo controle, mas não encontrados nas teorias de 

Hirschman (2007) e de Lakoff e Johnson (1999).  

Rodada 1 1) Confiável 2) Acessível 3) Qualidade 
4) Endosso Corporativo 

(L'Oréal) 
- 

Rodada 2 e 

Grupo Controle 
1) Confiável 2) Acessível 3) Qualidade 

4) Endosso Corporativo 

(L'Oréal) 

5) Quem é a 

consumidora? 

Fonte: Elaboração própria 

4.4 ANÁLISE GERAL 

Para Belk (1988), os significados são parte essencial do processo de consumo, pois as 

escolhas enquanto consumidores refletem quem são (ou imaginam ser). Isto também é trazida por 

Arnould e Thompson (2005) ao fazerem um balanço dos 20 anos do que se convencionou chamar 

de CCT, isto é, o conjunto de conhecimento e pesquisas baseado na noção que o consumo é algo 

cultural e impregnado de significados ao invés de simplesmente algo utilitário. McCracken (2005) 

parte deste princípio e afirma que o endosso de marcas por celebridades funciona através da 
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transferência dos significados entre eles, pois ambos, celebridade e marca, seriam apenas vasos de 

significados. 

Seguindo este raciocínio, esta pesquisa buscou identificar os significados atrelados a Grazi 

Massafera, atriz de grande popularidade, e uma marca de produtos para cabelo, a L'Oréal Paris 

Elsève, uma das líderes de mercado. Os significados encontrados estão resumidos no Quadro 13 e 

alocados em categorias baseadas nas Metáforas das Ciências Sociais de Hirschman (2007). Os 

significados que foram reconhecidos, mas não foram encontrados nos Modelos das Ciências 

Sociais de Hirschman (2007) ou das Metáforas Primárias de Lakoff e Johnson (1999) foram 

agrupados em categorias que estão sendo propostas por esta pesquisa. Vale ressaltar que, apesar de 

proposto o uso das Metáforas Primárias de Lakoff e Johnson (1999), estas não foram úteis por não 

serem identificadas ao longo da pesquisa. Conforme exposto anteriormente, tal inadequação sugere 

haver diferenças culturais relevantes no uso e atribuição de significados às metáforas incluídas no 

modelo. Ainda que a primeira vista façam sentido no contexto brasileiro, seu uso em pesquisas 

focadas em cabelo deu-se no contexto estadunidense.  

Abaixo, o Quadro 13 apresenta o resumo de todos os significados identificados por esta 

pesquisa. Tanto os que foram reconhecidos e identificados nos modelos propostos, em especial o 

Modelo das Ciências Sociais de Hirschman (2007), quanto os que não foram identificados no 

modelo e são propostos por esta pesquisa.  
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Quadro 13 – Resultados encontrados nas duas rodadas de entrevistas e no grupo controle, 

para Grazi Massafera e L'Oréal Paris Elsève. 

Significados identificados atrelados a Grazi Massafera baseados no Modelo das Ciências Sociais de Hirschman (2007), 

com base nas entrevistas das rodadas 1 e 2 e grupo controle 

Rodada 1 

(vide 

Quadro 4) 

1) Cabelos bem 

cuidados 

representam 

saúde e limpeza 

da pessoa como 

um todo 

2) Loiras são 

bonitas, 

agradáveis, 

suaves, fracas, 

gentis e brandas. 

3) Cabelo 

penteado 

(controlado) é 

mulher séria, 

responsável ou 

profissional. 

4) Força vital: cabelos 

volumosos, com 

muitos fios e 

movimento 

demonstram força vital 

e saúde. 

5) Cabelo 

como 

vestuário, 

objeto ou 

capa. 

6) Cabelos curtos 

ou controlados 

representam 

aderência a normas 

sociais 

conservadoras 

Rodada 2 

e Grupo 

Controle 

(vide 

Quadro 6) 

1) Cabelos bem 

cuidados 

representam 

saúde e limpeza 

da pessoa como 

um todo 

2) Loiras são 

bonitas, 

agradáveis, 

suaves, fracas, 

gentis e brandas. 

3) Cabelo 

penteado 

(controlado) é 

mulher séria, 

responsável ou 

profissional. 

4) Força vital: cabelos 

volumosos, com 

muitos fios e 

movimento 

demonstram força vital 

e saúde. 

5) Cabelo 

como 

vestuário, 

objeto ou 

capa. 

- 

Significados identificados atrelados a Grazi Massafera baseados no Modelo das Metáforas das Ciências Sociais de 

Hirschman (2007), com base nas entrevistas das rodadas 1 e 2 e do grupo controle 

Rodada 1 

(vide Quadro 5) 

1) Simplicidade 

e Humildade 

2) Artificialidade 

e Naturalidade 

3) Item identitário 

de classe 
4) Sensualidade - 

Rodada 2 e 

Grupo Controle 

(vide Quadro 7) 

1) Simplicidade 

e Humildade 

2) Artificialidade 

e Naturalidade 

3) Item identitário 

de classe 
4) Sensualidade 5) Credibilidade da fonte 

Significados identificados nas entrevistas das rodadas 1 e 2 e grupo controle como atrelados à marca L’Oréal Paris Elsève, 

mas não puderam ser associados aos propostos por Hirschman (2007) ou por Lakoff e Johnson (1999). 

Rodada 1 (vide 

Quadro 10) 
1) Confiável 2) Acessível 3) Qualidade 

4) Endosso Corporativo 

(L'Oréal) 
- 

Rodada 2 e 

Grupo Controle 

(vide Quadro 11) 

1) Confiável 2) Acessível 3) Qualidade 
4) Endosso Corporativo 

(L'Oréal) 
5) Quem é a consumidora? 

Fonte: Elaboração própria 

Como expresso no Quadro 13, o impacto da atriz Grazi Massafera na marca L'Oréal Paris 

Elsève é consideravelmente baixo. Ainda que as entrevistadas reconheçam a beleza da atriz e de 

seus cabelos, tendo, inclusive, chamando-a de “perfeição”, tal significado não parece ser 

transferido para a marca. Ou seja, apesar de haver algum impacto da atriz na marca, vide 

surgimento e supressão de significados – conforme explicitado no capítulo 4 – não há transferência 

de significados conforme previsto no modelo. Nenhum dos significados inicialmente atribuídos à 

atriz ou à marca são identificados na contraparte após o endosso.  

Já quanto a transferência de significados, a não concretização pode ter diferentes motivos, 

mas uma explicação possível é que as entrevistadas não enxergavam credibilidade na parceria. Isto 
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é, ainda que reconhecessem a Grazi Massafera como uma boa influência em termos de beleza, elas 

enxergavam o endosso como algo meramente comercial. O baixo impacto do endosso devido à 

percepção de ser algo apenas comercial encontra apoio na literatura (MOORE; MOWEN; 

REARDON, 1994; TRIPP; JENSEN; CARLSON, 1994; SPEED; THOMPSON, 2000; RUTH; 

SIMONIN, 2006). Tripp et al (1994) afirmam que um dos motivos que influenciam na percepção 

que determinada celebridade endossa uma marca apenas por interesse financeiro é a quantidade de 

endossos que tal celebridade dá. 

Uma rápida busca no Instagram da Grazi Massafera demonstrou que ela endossa várias 

marcas: MonteCarlo Joias, Grazi Eyewear (marca própria de óculos), NKStore, Dolce & Gabanna, 

Jimmy Choo, @Etiquetaunica (portal de vendas de produtos de luxo) – além de diversos produtos 

L’Oréal. Ainda que as pesquisas não tragam um número conclusivo de endossos que seria o limite, 

elas apontam correlação negativa clara entre número de endossos e credibilidade. 

Outro modelo trata da congruência, ou encaixe, entre celebridade e marca. Isto é, o endosso 

só teria efeito caso a celebridade seja apropriada para tal endosso. O modelo trata a congruência 

como a similaridade ou consistência entre a celebridade e a marca endossada (CHOI; LEE; KIM, 

2005; BERGKVIST; HJALMARSON; MÄGI, 2016). Neste caso em específico, as entrevistadas 

não acreditam que a atriz endossante utilize os produtos que ela endossa; desta forma, elas não 

conseguem enxergar valor no endosso. Isso também pode ter influenciado a visão delas sobre os 

motivos do endosso, conforme exposto. Expressões como “é óbvio que não!” foram frequentes 

quando questionadas se a Grazi Massafera usa L'Oréal Paris Elsève. 

Considerando tudo isso, e que a L’Oréal tem diferentes linhas de produto, as entrevistadas 

foram questionadas se elas acreditam que a Grazi Massafera usa Kérastase que é marca de uso 

profissional e mais cara de L’Oréal respostas foram majoritariamente positivas. Elas foram, então, 

questionadas se acreditariam no endosso de Kérastase e o retorno foi variado, ainda que mais 

positivo. Considerando que a imagem sobre o relacionamento entre Grazi Massafera e L'Oréal 

Paris Elsève já estava estabelecida, só resta deixar a questão da congruência entre celebridade e 

marca endossada para futuras pesquisas. 
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Diante da pouca congruência e da alta descrença quanto aos motivos do endosso, não 

surpreende que não tenha havido maiores movimentações e mudanças nos significados atribuídos 

à marca ou mesmo à atriz.  
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5. CONCLUSÃO E SUGESTÕES 

 

5.1 CONCLUSÃO 

Esta dissertação tinha como objetivo principal verificar a transferência de significados entre 

celebridade endossante e marca, e a congruência entre ambas, através de metáforas utilizando-se 

das Metáforas Primárias (LAKOFF; JOHNSON, 1999) e das Metáforas das Ciências Sociais 

(HIRSCHMAN, 2007).   

Como resposta à questão problema tem-se que, para que a transferência de significados 

ocorra, de acordo com o Modelo de Transferência de Significados de McCracken (1989, 2005) 

bastaria haver a associação entre a celebridade e a marca endossada. Todavia, não foi isso que se 

observou. A incongruência dos significados atrelados à atriz Grazi Massafera e aqueles atrelados à 

marca L’Oréal Paris Elsève parece ter sido fator determinante neste resultado. Como os 

significados eram inconsistentes entre si, a transferência ficou prejudicada e não se deu.  

Considerando que a transferência de significados não ocorreu conforme exposto no capítulo 

anterior, resta buscar explicação do motivo para que profissionais possam evitar a ineficácia da 

estratégia de endosso de marca por celebridades. Uma vez não identificada a transferência buscou-

se entender os possíveis motivos e quais alternativas levariam a maior eficácia do processo. 

Conforme indicado, a pesquisa sugere que a falta de credibilidade da fonte devido a incongruência 

dos significados entre endossante e marca endossada seria a causa da não transferência e, por 

conseguinte, os profissionais de marketing deveriam entender os significados que são atrelados à 

marca e à celebridade para melhor definir se há congruência entre elas.  

O primeiro ponto a ser levantado, então, é que a não credibilidade da atriz como endossante 

da marca aparenta vir do fato que as entrevistadas não acreditam que a Grazi Massafera use o 

produto que endossa. Ou seja, para as entrevistadas, o endosso é uma mera relação comercial em 

que a atriz é remunerada para associar seu nome à marca. Isso leva a uma visão negativa – ainda 

que moderada pela imagem de boa moça e mulher de sucesso atribuídas à atriz - do endosso.  

Outra questão que aparenta contribuir para a não transferência é a incongruência entre os 

significados atribuídos à atriz e aqueles atribuídos à marca. A Grazi Massafera é vista como uma 
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mulher de sucesso que tem ganhos financeiros consideráveis e, como tal, usa produtos que têm 

posicionamento premium – ou mesmo de luxo – no mercado. Seria então, mais congruente o 

endosso da atriz a outras linhas da L’Oréal, como por exemplo Kérastase. L’Oréal Paris Elsève é 

vista pelas entrevistadas como marca acessível a todos por ter preço mais baixo, e por consequência 

também ter qualidade inferior a outras linhas mais caras.  

     A relação que as entrevistadas têm com seus cabelos e os significados atrelados a eles 

são bastante fortes e a influência da cultura na construção destes significados é clara.   

Diante deste quadro, o uso do Modelo das Metáforas Primárias de Lakoff e Johnson (1999) 

se mostrou inadequado para os fins propostos por esta pesquisa. A análise das entrevistas realizadas 

sugere que o uso de modelos criados em contextos culturais distintos nem sempre é cabido. Ou 

seja, considerando que significados são resultados de uma série de intervenções e interações entre 

múltiplos atores, quem são os atores e sua cultura são fatores essenciais na sua criação, 

compartilhamento e, possível, ressignificação. A proposta de uso deste modelo vem de seu uso em 

pesquisa semelhante realizada por Hirschman (2007), mas diante do exposto restou inadequado.  

Todavia, o conjunto de metáforas proposto por Hirschman (2007) é extremamente rico e 

esta riqueza se mostrou valiosa. Ainda que com limitações e adequações, as Metáforas das Ciências 

Sociais de Hirschman (2007) foram ferramentas valiosas de análise.  Cabe ressaltar, porém, que há 

espaço para o desenvolvimento de teoria dedicada à realidade brasileira. Isto porque para que fosse 

possível o uso de forma útil, as categorias elencadas por Hirschman (2007), foi necessário grande 

esforço de adaptação. Por exemplo, enquanto Hirschman (2007) indica que comprimento e controle 

sobre o cabelo são marcadores de classe social, esta pesquisa indica que apenas controle se mostrou 

indicativo no contexto brasileiro, além da forma do cabelo – liso, volumoso e com ondas para as 

classes mais altas, por exemplo.  

Foram propostos 5 objetivos intermediários. O primeiro foi apontar as metáforas associadas 

à celebridade endossante e à marca endossada. Tal objetivo foi atingido durante a análise das 

entrevistas sendo tais metáforas apontadas com o auxílio do Modelo de Metáforas das Ciências 

Sociais de Hirschman (2007) – ver Quadros 4 e 6 – e os que não constavam do modelo foram 

apontados em quadros separados (ver Quadros 5 e 7).  
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O objetivo intermediário seguinte foi identificar os significados atrelados às metáforas 

apontadas e este objetivo também foi atingido. A compreensão dos significados é etapa necessária 

da análise das metáforas para que possa haver a categorização conforme explicitado no Capítulo 4 

e resumido no Quadro 13.  

O terceiro objetivo intermediário foi comparar os significados vigentes associados à 

celebridade aos que são associados à marca. Ao longo do Capítulo 4, em especial na subseção 4.4 

– Análise Geral –, tal objetivo foi atingido.  

 O quarto objetivo intermediário, mapear e expor o movimento de tais significados entre 

celebridade e marca endossada, foi alcançado ainda que de forma menos evidente. Como a pesquisa 

sugere não haver transferência de significados o mapeamento e exposição foram realizados, mas 

apenas dos significados e não de seus movimentos pois estes não ocorreram.  

O último objetivo intermediário foi verificar a aplicabilidade das metáforas como 

ferramenta de compreensão dos significados atribuídos à celebridade e à marca. Este objetivo foi 

atingido de forma plena. A utilização de metáforas como forma de entendimento dos significados 

atrelados à atriz e à marca mostrou-se viável pois levou ao entendimento do que as consumidoras 

disseram de forma mais ampla do que seria possível se a análise fosse feita em cima de suas falas 

tratadas de forma literal. Os significados que estão presentes, mas são expressados de forma mais 

tênue ficam evidentes quando analisadas as falas e as metáforas nelas contidas.  

A atriz Grazi Massafera é vista como uma mulher humilde, mas vencedora. O fato de ter 

tido infância em família de classe média baixa, ainda mais sendo do interior, está fortemente 

associado à sua imagem, trazendo a ela certo ar de vencedora por mérito próprio. Ela também é 

vista como uma mulher gentil e meiga, conforme previsto nas Metáforas das Ciências Sociais 

(HIRSCHMAN, 2007) para loiras, mas o fato de ser vitoriosa profissionalmente parece moderar 

tal efeito. Quando atrelada à marca endossada, no caso L’Oréal Paris Elsève, isto funciona de duas 

formas: primeiro faz com que as entrevistadas não enxerguem veracidade no endosso. Segundo 

elas, uma mulher de sucesso (especialmente sucesso financeiro) não usaria esta linha de produtos 

para cabelos. Isto poderia ser ruim tanto para a marca quanto para a atriz, mas um segundo elemento 

atua como contraponto. Por ela ser vista como uma vencedora e batalhadora, isto não é visto de 
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forma negativa. Para as entrevistadas, a atriz está apenas trabalhando e ganhando dinheiro, o que é 

o esperado de alguém como ela. Ou seja, uma vez mais seu sucesso profissional age como 

moderador em outras percepções. O aspecto moderador parece ser específico a este caso, mas o 

relacionamento entre cabelo, classe social, status e investimento (quantidade de tempo e dinheiro 

dedicados à beleza e ao cabelo) está alinhado com o proposto por Bouzón (2008).  

A falta de credibilidade percebida no endosso da Grazi à L’Oréal Paris Elsève parece ser o 

motivo principal da não transferência de significado. As entrevistadas entendem o valor do produto 

endossado e atribuem uma série de significados a ele, em particular a questão do custo-benefício. 

Para elas, as linhas L’Oréal Paris Elsève não têm muita qualidade, haja vista os preços cobrados. 

Esta linha seria uma maneira que uma empresa que inspira qualidade, no caso L’Oréal, tem de 

entregar um produto barato. Isto é, para baratear o produto, a qualidade seria sacrificada. Vale 

ressaltar que isto não é mal visto de forma alguma, mas entendido como necessário para atingir o 

objetivo de barateamento. Assim sendo, a imagem que elas têm da atriz não tem congruência com 

a imagem que têm da marca.  

É importante dizer, também, que a marca em questão tem uma série de endossantes famosas 

- conforme mencionado na seção 4.3 – e estas atuam na construção destes significados da marca. 

É possível que, no conjunto, o endosso da Grazi Massafera faça sentido, ainda que isolado pareça 

não o fazer. Para entender melhor este fenômeno, a pesquisa deveria englobar todas as celebridades 

endossantes, e isto está fora do escopo deste trabalho.  

É importante ressaltar que, ainda que não tenha sido identificada movimentação direta de 

significados entre os dois entes pesquisados – Grazi Massafera e L’Oréal Paris Elsève –, houve 

mudança no conjunto de significados: alguns deles desapareceram e outros surgiram apenas na 

segunda rodada de entrevistas, ou seja, apenas no contexto de endosso de marca. Para a atriz, a 

questão de credibilidade só surge diante do endosso, o que seria esperado. Não haveria motivos 

para questionar sua credibilidade enquanto fonte de endosso fora deste contexto. Mas também há 

um elemento que desaparece: cabelos curtos ou controlados representam aderência a normas 

sociais conservadoras. Enquanto o comprimento do cabelo e seus significados são assuntos 

recorrentes quando se fala sobre a atriz de forma separada, no contexto da propaganda isso não 

surge. Talvez, pelo fato de a propaganda ter atriz com um cabelo super armado, ou um “cabelão”, 
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como as entrevistadas chamam. O fato de o cabelo estar super armado e produzido pode tirar o 

foco de seu comprimento, tirando, assim, a percepção de conservadorismo. 

Já a marca, diante do endosso da atriz, tem certa imagem de popular reforçada. Surge, na 

segunda rodada, a noção de quem é a consumidora de L’Oréal Paris Elsève. As entrevistadas 

passam a fazer questão de se colocarem à parte deste grupo que seria o público-alvo. Quando as 

entrevistadas dizem que a Grazi Massafera não usa o produto e o chamam de popular, elas também 

fazem questão de dizer que elas usam o produto, mas não são o público-alvo. A tentativa de se 

mostrarem não membros de uma classe vista por elas como mais baixa é clara em seus comentários. 

Assim, o endosso da atriz acaba funcionando como um estímulo à popularização da marca, no 

sentido de marcar claramente seu público-alvo na mente das consumidoras.  

Diante de todo o exposto, pode-se concluir que as metáforas são meios apropriados para 

análise dos significados, mas os desafios na condução da pesquisa e análise do material são 

importantes e não devem ser desprezados.  

5.2 SUGESTÃO GERENCIAL 

Conforme demonstrado ao longo desta pesquisa, o processo de endosso de marca por 

celebridades é muito mais complexo do que simplesmente associar uma celebridade a determinada 

marca.  

Os profissionais de Marketing precisam buscar entender a mente do consumidor e onde seu 

produto se encaixa nesta compreensão. Os significados atrelados à marca são o início deste 

processo, seguidos dos significados atrelados à celebridade a ser utilizada no endosso da marca. 

Isto é, para que o endosso seja efetivo, a primeira coisa a ser feita é identificar os significados que 

estão atrelados à marca que será endossada (ou aqueles que se deseja que sejam atrelados), assim 

como quais são os significados atrelados à celebridade que se pretende usar como endossante. Isto 

é essencial, pois precisa haver congruência entre os dois, conforme indicado pela teoria e por esta 

pesquisa.  
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O grande desafio, nesta etapa, é conseguir extrair os verdadeiros significados das marcas e 

celebridades. As metáforas se mostraram ferramentas valiosas nesta tarefa de busca, análise e 

compreensão dos significados.  

Outro ponto importante é que, para haver transferência de significados, é preciso que estes 

existam, além de serem claros e abundantes. A pesquisa indica que marcas com imagens pouco 

aspiracionais – seja de forma intencional ou apenas percebido pelos consumidores – não se 

beneficiam do endosso por celebridades em todo o seu potencial. Portanto, tais marcas poderiam 

ter mais sucesso ao atrelarem suas mensagens a especialistas da área relacionada ao produto, 

conforme Modelo de Credibilidade da Fonte (HOVLAND; JANIS; KELLEY, 1953). Importante 

notar aqui que isso independe da identidade da marca, e sim de sua imagem, considerando que 

identidade se origina na organização e a imagem tem como fonte a percepção dos consumidores. 

Ou seja, ainda que a identidade da marca seja aspiracional, marcas com imagens aspiracionais 

parecem ter mais a ganhar com o endosso por celebridade. A riqueza de significados deve estar na 

mente do consumidor para que as marcas se beneficiem do endosso. Assim sendo, focar o endosso 

de celebridades em produtos com imagens aspiracionais tenderia a trazer melhores resultados, 

desde que respeitada a congruência entre marca e celebridade.  

5.3 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

Ainda que tenha contribuído para o corpo de conhecimento relacionado ao endosso de 

marcas por celebridades, esta dissertação nem de longe esgota o tema.  

O primeiro aspecto que fica claro é que se faz necessário o desenvolvimento de teoria 

brasileira acerca do tema. Mesmo considerando que os mecanismos possam ser de certa forma 

universais, o conjunto de significados é extremamente cultural e, por conseguinte, o 

desenvolvimento de teoria nacional se faz importante. Os significados encontrados a partir dos 

modelos propostos, apesar de válidos, demandam adaptação e ajuste para sua utilização. 

Assim como a nacionalidade tem aspecto importante no contexto cultural, idade, raça, 

classe social, e local de residência ou de vivência também têm impacto. Sugere-se, então, o 
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desenvolvimento de pesquisa semelhante em contexto diferente - seja de classe social ou de raça e 

que este seja de caráter comparativo para verificação do grau de impacto da cultura neste processo.  

Outra possibilidade é a realização de pesquisa com produto mais aspiracional. A marca 

utilizada nesta pesquisa tem posicionamento claro na mente das consumidoras, porém, a percepção 

das entrevistadas é relativamente pobre e bastante simplista remetendo à questão custo-benefício. 

Marcas mais aspiracionais e, naturalmente, mais ricas em significados podem trazer aspectos 

diferentes à tona para análise.  

Da mesma forma, pesquisa de caráter quantitativo visando a complementar este trabalho 

pode contribuir para melhor entendimento do processo de endosso de marcas por celebridades.  

Outra questão relevante é que o endosso de marcas por celebridades, por sua vez, é um 

processo complexo que não pode ser explicado por apenas um dos modelos existentes. A conjunção 

entre o Modelo de Transferência de Significados de McCracken (2005) e do Modelo de 

Congruência entre Marca e Celebridade (KAMINS; GUPTA, 1994; KIRMANI; SHIV, 1998; 

FLECK; QUESTER, 2007; LEE; THORSON, 2008; ROY, 2016) se mostrou valiosa para explicar 

o fenômeno em toda sua extensão e complexidade. Desta feita, uma pesquisa que busque construir 

novo arcabouço teórico que seja capaz de explicar o fenômeno em toda a sua extensão também 

será de grande valia.  
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ANEXOS 

Anexo 1 - Ludmilla associada à marca Niely Gold 

 

Fonte: Facebook, Disponível em: 

<https://www.facebook.com/FiqueDivaComNiely/photos/p.2705316559543155/2705316559543

155/?type=1&theater>. Acesso em: 03 jun. 2019 
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Anexo 2 – Marina Ruy Barbosa associada à marca Pantene 

 

Fonte: Instagram Pantene. Disponível em <https://www.instagram.com/p/BrQR-VFFU9S/>. 

Acesso em: 03 jun. 2019. 
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Anexo 3 – Camila Queiróz associada à marca Pantene 

 

Fonte: Facebook. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/pantenebrasil/photos/a.315437428521050/2156692274395547/?type

=3&theater>. Acesso em: 03 jun. 2019. 
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Anexo 4 – Peça Publicitária de L’Oréal Paris Elsève endossada por Grazi Massafera 

publicada na página oficial da L’Oréal no Facebook 

 

Fonte: Facebook. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/lorealparisbrasil/photos/a.374127695944143/2472880056068886/?t

ype=3&theater>. Acesso em: 03 de jun. 2019.  
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Anexo 5 – Taís Araújo associada à marca L'Oréal Paris Elsève 

 

Fonte: Instagram. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BrBD8JjlwXo/>. Acesso em: 

03 jun. 2019.  
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