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Resumo 

Diante de uma concorrência cada vez mais acirrada adicionada ao processo de abertura do 

mercado interno Brasileiro, as empresas buscam cada vez mais se diferenciar dos 

concorrentes e como as tecnologias e insumos estão cada vez mais acessíveis a todos devido a 

facilidade de informação através da expansão do uso da internet, a marca é considerada hoje o 

principal meio de diferenciação das companhias. Considerando que a marca se estabelece no 

mercado por meio de um processo de comunicação: emite um conjunto de valores aos seus 

consumidores, que constroem uma imagem sobre ela associada aos produtos, esse trabalho 

objetivou por meio de uma pesquisa exploratória de caráter qualitativo, identificar como a 

marca de moda Clara Arruda vem sendo percebida pelas pessoas que curtem sua Fanpage no 

Facebook. A pesquisa utilizou a imagem de celebridades para facilitar a associação de valores 

atribuídos à marca, a coleta foi efetuada por meio de entrevistas semi-estruturadas, e as 

respostas às perguntas abertas foram aferidas pela análise de conteúdo pragmática de Mattos 

(2005). Os resultados apontaram que os valores associados à mulher Clara Arruda são: Linda, 

Jovem, Moderna e Elegante. 
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1. Introdução 

O universo do consumo assumiu ao longo dos anos uma posição de destaque na 

sociedade pós-moderna. O ato de consumir seja para fins de satisfação das “necessidades 

básicas” ou “supérfluas” não é um fenômeno recente e nem exclusivo das sociedades 

ocidentais. O consumo está preenchendo, entre nós, uma função acima e além daquela de 

satisfação das necessidades materiais e de reprodução social comum a todos os demais grupos 

sociais (BARBOSA, 2004, p.14). Ele passou a ser o foco central da vida social. 

Utilizamos o consumo como forma de construção de identidade, de afirmação social. 

Consumimos “isso” ou “aquilo” no intuito de incorporar um estilo de vida que possuímos ou 



almejamos possuir num modelo de sociedade que Debord (1997) já denominou de sociedade 

do espetáculo, das aparências. Nesta forma social as marcas ganham destaque: 

 

As marcas atuam como verdadeiros canais de autoexpressão através dos quais o 
consumidor constrói sua identidade e, por isso, assume um papel na transformação 
da cultura e da sociedade, sendo que nesse processo, não só produz significados, 
como também recorre a expressões culturais particulares para provocar tais 
transformações (SOUSA; LEAO, 2012, p.1).  
 

Dentro desse contexto do consumo, o setor de moda e beleza é um dos que mais 

crescem não somente no Brasil, como também no mundo, sustentados pela valorização do 

efêmero. “O caráter da insaciabilidade das necessidades humanas” (BARBOSA, 2004, p.14) 

só reforça esse crescimento. O consumo de roupas, nesse sentido, apresenta destaque.  

Esse universo do consumo é acompanhado pelo número crescente de empresas que 

surgem dia-a-dia. Segundo o portal Sistema Moda Brasil1, do programa Brasil Maior do 

governo Federal, o setor é composto por aproximadamente 53.400 empresas, gerando mais de 

2 milhões de empregos e um PIB de US$ 103 bilhões. Em um mercado tão amplo e 

concorrido é necessário que cada vez mais as empresas busquem um maior grau de 

diferenciação. A dimensão simbólica das marcas, dessa forma, torna-se relevante para a 

escolha dos produtos e/ou serviços ofertados ao mercado. 

Apesar da definição mais amplamente utilizada de marcas pela American Marketing 

Association – AMA (2005), como “um nome, termo, desenho, símbolo ou qualquer 

característica que identifique o produto ou serviço de um vendedor como distinto daqueles de 

outros vendedores“, falar de marcas vai muito além de seus requisitos materiais. As marcas 

que antes apenas identificavam e diferenciavam os produtos da concorrência, hoje os 

envolvem com uma enorme carga simbólica, levando os consumidores a construírem sua 

identidade a partir do consumo, atuando como verdadeiros canais de expressão. 

Entretanto, para que elas cumpram esse papel, é necessário que a marca possua uma 

identidade bem estabelecida, ou seja, um conjunto de valores e significados que relevem sua 

razão de ser e esteja sedimentado em todos os pontos de comunicação com o consumidor, 

caso contrário ela fará companhia a muitas outras que estão no mercado, porém não 

conseguindo o destaque almejado (KAPFERER, 2004).  

Embora a preocupação em construir e manter uma identidade de marcas bem 

delineada seja uma questão preponderante para o processo de construção e gerenciamento de 

                                                           
1 O Site encontra-se no endereço: http://www.sistemamodabrasil.com.br/ 



marcas, as empresas não podem negligenciar ou conferir menos importância à imagem que a 

marca possui perante seus consumidores. É de grande importância que a empresa perceba 

quais os rumos que a marca está tomando em relação a sua significação por parte dos clientes. 

E essa não é uma informação fácil de ser desvendada, pois os consumidores possuem diversas 

formas de formular suas concepções, sejam elas através de experiências anteriores, material 

publicitário, endossadores da marca, experiência com os produtos e/ou serviços.   

O fato é que um dos caminhos mais utilizados pelas empresas para induzir o cliente a 

ter uma percepção/imagem da marca conforme as diretrizes estabelecidas por ela é fazer uso 

de personalidades endossantes da marca. Essas personalidades são cuidadosamente escolhidas 

por possuir as características que a empresa julga ser relevante para a marca. Dessa Forma, os 

consumidores ao perceber que determinada pessoa de relevância possui associação com a 

marca, passam a transferir naturalmente as características de personalidade da pessoa para a 

marca, gerando uma imagem “pré-moldada”. Em alguns casos essas associações são tão fortes 

que as personagens da marca tornam-se indissociáveis da própria marca. 

Assim, foi com o intuito de observar qual personalidade contemporânea mais se 

adequaria aos traços de personalidade da marca, na opinião dos consumidores, que esse 

estudo foi desenvolvido. Dessa forma, foi possível avaliar quais as características dessa 

pessoa que são transferíveis para a marca levando os consumidores a possuírem uma imagem 

da marca associada à ela. 

 

2. Identidade x Imagem de Marca 

Kapferer (2004) sugere que identidade é aquilo que parece ter se originado de um 

único emissor, por via da multiplicidade de produtos, ações e mensagens. É algo que a 

empresa deseja comunicar representando uma promessa feita aos clientes. Ela trata de 

especificar o sentido, o projeto, a concepção que a marca tem de si mesma. 

Por outro, segundo Kaperer (2004), a imagem, é a forma como os consumidores 

interpretam os sinais emitidos através dos diversos pontos de comunicação marca-

consumidor. Dessa forma, percebe-se que o conceito de identidade é um conceito de emissão 

e o de imagem um conceito de recepção, levando os consumidores a possuírem uma 

interpretação mais fidedigna possível aos sinais emitidos. Contudo, a existência de ruídos 

nesse processo de comunicação pode gerar uma imagem distorcida da identidade, devendo ser 

corrigidos durante o processo de significação. A construção dessa identidade permitirá a 

empresa maior controle sobre o seu nível de atuação da marca, distinguindo o que faz parte ou 



não de sua essência, levando a melhores decisões estratégicas (KAPFERER, 2004; KOTLER, 

1998). 

As marcas devem manter-se fiéis a sua identidade ao logo de sua trajetória, 

transmitindo uma ideia linear de seus produtos e serviços. Marcas que não possuem 

identidades bem delineadas possuem maior dificuldade em manter um relacionamento 

duradouro com o consumidor. Assim, o código estilístico, expressão da personalidade e da 

cultura da marca, deve ser estável, ele deve permitir gerenciar as transações de um tema a 

outro (KAPFERER; 2004). Nesse sentido, entendemos que as empresas de confecção 

apresentam-se muito vulneráveis quanto a esse tema, pois a cada coleção elas apresentam o 

desafio de se reinventar sem, contudo, perder seus traços de identidade.  

Moda é um ambiente muito efêmero no qual as diferenças entre uma coleção e outra 

fazem mudar de maneira radical o portfólio oferecido pelas empresas: Coleções são 

projetadas em torno de um tema, contam uma história a cada estação e usam, para isso, o 

suporte de materiais, formas e cores, mas o tema deve “ser condizente com o estilo do 

consumidor e com a imagem da marca” (TREPTOW, 2003, p.43).. Por isso, os empresários 

devem se manter atentos para que tantas mudanças: cores, aviamentos, bases de tecidos, 

modelagens, caimento, estilo, dentre outros não venham a “poluir” a raiz da marca, levando-a 

a perder sua identidade.  

Tendo em vista que a imagem da marca é uma “associação que o consumidor realiza 

no inconsciente”, (TREPTOW, 2003, p.59), esta pode ou não representar, ou ainda, ser ou não 

congruente com a mensagem que a marca desejava passar (identidade). Assim, para enfrentar 

o desafio a cada estação, esse entendimento é muito importante: 

 

A marca é superior ao produto, pois o produto muda a cada estação e a marca, 
embora possa ser redesenhada e adaptada a novos tempos, possui uma permanência 
maior que as coleções. A identidade da marca deve ser considerada na elaboração de 
todos os elementos que estarão relacionados a ela, seja na logomarca da empresa, na 
embalagem dos produtos, no slogan, e nas coleções. A marca representa o espírito 
do produto, pois enquanto esse é palpável e avaliado pela razão para atender 
necessidades objetivas, a marca é capaz de transmitir emoção, seduzindo o 
consumidor com valores e atributos que falam direto às necessidades psicológicas 
(TREPTOW, 2003, p.60) 

 

Diante disso, na formulação de uma coleção sazonal (Outono/Inverno ou 

Primavera/Verão) é de suma importância que os diretores da marca atentem para a essa 

questão, observando se todas as mudanças características da sazonalidade fashion não estão 

interferindo de maneira brusca no DNA da marca. 



Em determinado patamar, a identidade de marcas possui um nível de controle interno 

da empresa, ou seja, ela que decide o que vai comunicar sobre a marca e de que forma fará 

essas associações. O fato é que o processo de interpretação dos significados pelo consumidor 

não está sobre o seu controle. À medida que o consumidor estabelece um relacionamento com 

a marca, ele legitima sua identidade. Essa legitimação leva a criação de novos significados e 

interpretações que podem estar fora do alcance e controle das empresas.  

Para tentar estabelecer um relacionamento mais próximo com o consumidor e 

conhecer mais profundamente esses desdobramentos, muitas empresas decidiram manter 

presença on-line na internet participando de diversos veículos de comunicação de marca como 

facebook, instagram, twitter, etc. Assim, ao mesmo tempo em que se expõem ao público, as 

empresas buscam maior participação da vida nos consumidores buscando entende-los em sua 

complexidade, suas características, seus anseios, na tentativa de tentar compreender como é 

construída a imagem que eles possuem das marcas e como eles a significam ao longo do 

tempo. 

 

3. A Empresa2 

Formada oficialmente em janeiro de 2012, a Clara Arruda vem obtendo uma aceitação 

de mercado bastante considerável no seu nicho de atuação, havendo um crescimento de 25%, 

em média, de uma coleção para outra. Com uma estratégia de mercado definida no plano de 

negócios da empresa, a marca foi inserida com o sobrenome de uma marca parceira que já 

estava consolidada no mercado a mais de 20 anos: a MARIA ARRUDA. O objetivo principal 

da criação desse novo ente jurídico era atender um nicho de mercado que a marca mãe não 

atendia, neste caso o público formado por mulheres de 18-35 anos, pertencentes à classe 

média e média alta. 

Com expertise de mercado de 15 anos a empresária e empreendedora Geovânia 

Arruda, dona da marca e estilista, percebeu essa oportunidade de mercado e resolveu criar 

uma marca que levara o nome de sua sobrinha mais nova.  É com esse enfoque mais jovem 

que a nova marca - Clara Arruda- desenvolve suas atividades e já está em sua quarta coleção- 

Verão 2014. 

4. Procedimentos metodológicos 

O objetivo geral desse estudo exploratório é identificar como a marca descrita no 

tópico anterior é percebida por seus consumidores através dos traços de personalidade. Como 

                                                           
2 Todas as informações acerca da marca foram fornecidas com anuência de seus fundadores. 



objetivo específico o estudo busca observar qual personalidade contemporânea mais se 

adequaria aos traços de personalidade da marca Clara Arruda, na opinião dos consumidores. 

Dessa forma, seria possível avaliar quais as características dessa pessoa que são transferíveis 

para a marca levando os consumidores a possuírem uma imagem da marca associada à 

mesma. 

A escolha da empresa para a realização do estudo seguiu os seguintes critérios: 

acessibilidade, pois foi necessário ter acesso à empresa para inserir o questionário na fanpage 

da marca e assim ter acesso à fala do consumidor; ser uma empresa do ramo de moda; e 

finalmente, estar localizada em até um raio de 400 km de Recife, para efeitos de facilitar a 

locomoção. 

O método de coleta dos dados para a pesquisa de campo foram as entrevistas semi-

estruturadas aplicadas aos consumidores por meio da plataforma on-line da página da marca 

no facebook. Essa plataforma foi escolhida por representar, atualmente, a principal ferramenta 

de relacionamento do consumidor com a empresa. A coleta dos dados foi realizada do período 

de 20 de maio de 2013 a 01 de Junho de 2013. 

O protocolo do questionário foi desenvolvido utilizando três questões fundamentais, 

que buscaram: os adjetivos que os consumidores associavam a marca, a atrizes 

(personalidade) que era identificada como a mulher que representa a marca, e por fim os 

atributos dessa personalidade que os entrevistados associavam a marca. 

A primeira pergunta foi estabelecida para verificar na opinião dos consumidores quais 

adjetivos eles poderiam associar marca, direcionando a atribuição de alguns traços de 

personalidade. Para a segunda pergunta, de caráter objetivo, foi exposto de maneira ilustrativa 

algumas celebridades contemporâneas de conhecimento geral e foi solicitado para que o 

entrevistado fizesse uma analogia: “Você acha que alguma das atrizes abaixo se identifica 

com a mulher que veste Clara Arruda?”. Nessa pergunta foi feito um estudo simplificado de 

cada personalidade, para ver de maneira análoga qual dessas mulheres se assemelhava mais 

ao estilo Clara Arruda. Essas celebridades foram escolhidas seguindo alguns critérios: ter um 

estilo marcante e diferenciado, bastante divulgado, portanto, compartilhado socialmente e 

facilmente reconhecido, e ainda, ter informações suficientes das características desse estilo 

nas mídias. Por último, a terceira pergunta de caráter descritivo (aberta), teve como principal 

objetivo perceber qual dos atributos dessas celebridades os entrevistados transferiram delas 

para a marca Clara Arruda. Essa última pergunta foi analisada utilizando a análise de 

entrevistas pela pragmática da linguagem proposta por Mattos (2005), pois tal análise permite 

um maior aprofundamento sobre o discurso dos entrevistados, possibilitando a captação de 



mensagem ocultas, subliminares, não expressamente ditas pelo entrevistado, mas que 

conferem real importância para a interpretação do assunto abordado. 

 

Ora, é falso interpretar o que alguém “disse” sem se perguntar também o que, na 
ocasião, “deu a entender”, o que sinalizava para além do que dizia, enfim, o que 
também fazia ao responder tais e tais perguntas. Isso é o “sentido pragmático” da 
entrevista. (Mattos, 2005, p. 826) 

 

Essas perguntas foram respondidas por 36 internautas, onde eles puderam interagir 

com a marca de maneira livre e sem interferência, uma vez que não era preciso se identificar e 

as repostas obtidas eram direcionadas para um banco de dados de um site especializado em 

questionário na internet3. A análise dos resultados dessas perguntas permitiu inferir uma 

percepção dos internautas que curtem a fanpage da Marca Clara Arruda na Internet. 

 

5. Descrição dos Resultados 

A Clara Arruda, no estudo realizado, mostrou que tem uma associação com adjetivos 

de conotação positiva na cabeça dos entrevistados. Isso mostra que existe uma percepção boa 

da marca na web. 

Na primeira pergunta: “Se você tivesse que definir a Clara Arruda por meio de um 

adjetivo, qual seria?”. Foi possível começar a delimitar a imagem, pois segundo Kapferer 

(2004) a imagem é um conceito de recepção. Os estudos servem para saber como 

determinados públicos alvos concebem as marcas ou um produto. Os adjetivos citados pela 

enquete encontram-se tabulados na Figura 1. 

 

Figura 1: adjetivos associados à marca pelo consumidor 

 

Adjetivo Percentual 

Excelente 3% 

Sofisticação 8% 

Perfeita 11% 

Prática 3% 

Belíssima 6% 

Qualidade 6% 

Elegante 11% 

Criativa 3% 
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Versátil 6% 

Exclusiva 3% 

Maravilhosa 3% 

Moderna 8% 

Original 3% 

Chique 3% 

Fashion 3% 

Amável 3% 

Contemporânea 3% 

Antenada 3% 

Espetacular 3% 

Linda 3% 

Expontânea 3% 

Glamurosa 3% 

Nobre 3% 

Total 100% 

Fonte: Própria 2013 

No questionário observa-se que os quatro adjetivos que se destacam na percepção dos 

entrevistados são palavras que descrevem a roupa em si, ou seja, os adjetivos estão muito 

ligados ao produto e não a uma filosofia da empresa. Nesse caso, poder-se-ia dizer que nos 

estágios da marca elaborado por Kapferer (2004) a empresa tem uma relação muito forte com 

os aspectos físicos de temporalidade, há um trabalho forte no quesito evolução tecnológico 

dos produtos, como por exemplo, os tecidos que são utilizados, os aviamentos, modelagens, 

acabamentos, etc.  

 Por outro lado, segundo Kapferer (2004, p.92), “a via fácil para dotar a marca de uma 

personalidade é encontrar uma porta-voz para ela, uma efígie real ou simbólica”. Nesse 

sentido, buscando a existência ou não de uma associação com a marca dessa natureza efetuada 

pelo consumidor, nossa segunda pergunta foi formulada: “Você acha que alguma das atrizes 

abaixo se identifica com a mulher que veste Clara Arruda?”. 

Os resultados da enquete revelam que, por analogia, associa-se à marca Clara Arruda 

algumas personalidades contemporâneas que estão em evidência na mídia (Fig. 2), e com isso 

foi possível de forma simplificada “personificar” a marca no entendimento do consumidor. 

Toda marca tem uma personalidade, desde o momento em que começa a se comunicar ela já 

adquire um caráter.  

 



 

Figura 2: Personalidades associadas à marca pelo consumidor 
 

Opções de resposta Respostas 

Sophie Charlotte 36,11% 

Mariana Ximenes 11,11% 

Taís Araújo 00,00% 

Angélica 02,78% 

Bruna Ma/rquizine 27,78% 

Paola Oliveira 16,67% 

Sabrina Sato 00,00% 

Outro (especifique) Respostas 05,56% 

Total 100% 

Fonte: Própria 2013 

 

Cada Celebridade está carregada de adjetivos que formam sua personalidade na cabeça 

do entrevistado. Essa é uma construção compartilhada e se embasa em uma enorme 

quantidade de informações divulgadas cotidianamente na mídia e disponível em inúmeros 

sites de fácil consulta na internet. Diante dessa questão, para entender as qualidades que são 

atribuídas às personalidades em questão, utilizamos o site de buscas Wikipédia tendo em vista 

que as informações que o mesmo disponibiliza, são sempre o resultado de uma construção 

coletiva, uma colaboração de usuários4. 

Sophie Charlotte da Silva é uma atriz e bailarina nascida na Alemanha, em 29 de abril 

de 1989, e tem 24 anos. Ela foi a atriz mais associada à personalização da Clara Arruda. 

Atualmente interpreta a personagem Amora na novela Sangue Boa da Rede Globo. Amora 

Campana é uma “it girl”5: jovem, bonita, atraente, mulher que vive na mídia, que utiliza 

roupas de grifes e frequenta a esfera da alta sociedade, possuindo muito carisma.  O conceito 

de “it girl” é inferido a uma mulher que, por usar as últimas tendências divulga a moda, ou 

seja, está à frente com as tendências influenciando um público fiel de fãs, que procuram 

consumir aquilo que elas consomem: roupa, cabelo, make up, sapato, restaurantes, baladas. 

                                                           
4 Para obter tais informações buscamos os seguintes endereços: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Sabrina_Sato> ; <http://pt.wikipedia.org/wiki/Ang%C3%A9lica_(apresentadora)>; 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Paolla_Oliveira>; <http://pt.wikipedia.org/wiki/Ta%C3%ADs_Ara%C3%BAjo>; 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Sophie_Charlotte>; <http://pt.wikipedia.org/wiki/Mariana_Ximenes>; 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Bruna_Marquezine> 
 
5
 O conceito de It Girl aqui utilizado está disponível em: http://tvg.globo.com/novelas/sangue-bom/Fique-por-

dentro/noticia/2013/04/do-closet-de-casa-para-o-mundo-entenda-o-que-e-uma-it-girl.html 



No entanto, ela precisa ser mais do que uma “heavy consumer”, a “it girl” deve exibir 

carisma, elegância e charme, oferecendo um conceito de vida a ser seguido. Elementos que 

são exaustivamente trabalhados na personagem Amora Campana, que foi associada à 

personalização da Clara Arruda.. 

Mariana Ximenes do Prado Nuzzi é uma atriz, modelo e, ocasionalmente dubladora 

brasileira, nasceu em São Paulo, Capital, em 26 de abril de 1981, e tem 32 anos. Mariana teve 

11,11% das associações. Ela possui um estilo mais clássico, elegante e geralmente interpreta a 

“mocinha” nas novelas. A idade dela está muito próxima do limite superior do público-alvo 

pretendido pela marca, ao contrário do Sophie Charlotte que está em linha com o que a marca 

define para si. 

Taís Bianca Gama de Araújo Ramos é atriz, modelo e apresentadora brasileira de 

cinema e televisão. Não houve associação com ela, o que entendemos, seja porque neste 

momento não protagonize nenhum personagem principal em novelas.  

Angélica Ksyvickis Huck é apresentadora de televisão, atriz, cantora e ex-modelo 

brasileira. Nasceu em Santo André, em 30 de novembro de 1973, tem 39 anos. Angélica teve 

2,78% dos votos, isso, entendemos, pode se dever muito também a sua idade mais madura, o 

que não é muito representativo do que é comunicado na linha do tempo da página Clara 

Arruda no Facebook. 

Bruna Marquezine é atriz e desde cedo começou os seus trabalhos na televisão 

brasileira, nasceu em Duque de Caxias no dia 4 de agosto de 1995. Na pesquisa ela ficou com 

27,78 dos votos atrás apenas da Sophie Charlotte. Apesar de estar dentro do critério de idade 

do público alvo da Clara Arruda, Bruna talvez tenha sido tão votada devido ao seu recente 

relacionamento amoroso com o jogador de futebol Neymar Jr. Que, na atualidade, desenvolve 

os principais anúncios de publicidade de empresas brasileiras. 

Caroline Paola Oliveira da Silva, mais conhecida como Paolla Oliveira, é uma atriz 

brasileira, nascida em São Paulo Capital no dia 14 de abril de 1982 (31anos). As inferências 

para Paola Oliveira são as mesmas para a já citada Mariana Ximenes. 

Sabrina Sato Rahal é uma atriz, apresentadora, humorista, modelo, cantora e repórter 

brasileira de ascendências libanesa, japonesa e suíça, nascida em Penápolis-SP no dia 4 de 

fevereiro de 1981 (32 anos). Não obteve votos. Sabrina trabalha na atualidade no programa 

pânico na TV com uma exposição exagerada do seu corpo, talvez por isso os internautas não 

associaram suas características às mensagens que são trabalhadas na Fanpage da Marca. 

No último quesito que foi respondido por 5,56% dos entrevistados foi mencionada a 

atriz Giovanna Antonelli, que nasceu no Rio de janeiro em 18 de março de 1976 (37 anos), 



Rio de Janeiro. A atriz teve um percentual pequeno de votos, que entendemos, deva-se ao 

mesmo motivo de Taís Bianca. 

Contudo, para além do fato de percebermos que as atrizes foram escolhidas por 

estarem em alta neste momento, ou seja, atuando como personagens importantes nas tramas 

das novelas de uma das maiores redes televisivas e despertando identificações com o público, 

entendemos que exista também a influência das características próprias das personagens que 

assumiram como, por exemplo, Giovanna em seu papel de delegada representava uma mulher 

forte e determinada, que buscava ser ética e justa acima de qualquer coisa.  

Na terceira questão de nossa entrevista, foi solicitado ao consumidor: “Descreva 

algumas características dessa atriz que levou você a fazer essa escolha”. Nessa pergunta foi 

possível observar um conjunto de aspectos que foram mencionados pelos entrevistados que os 

fizeram relacionar Clara Arruda à determinada celebridade. Utilizando a análise de conteúdo 

pragmática proposta (MATTOS, 2005) por foi possível organizar os dados em dois segmentos 

e analisá-los (Fig. 3): dividimos os aspectos mencionados em um grupo mais objetivo, onde 

se encontram os aspectos mais relacionados à roupa em si (ao produto, parte tangível), e o 

outro mais subjetivo, relacionado aos aspectos mais pessoais da celebridade (parte abstrata 

que pode ser relacionada à personalidade da marca). Tais dados puderam ser assim 

segmentados e entendidos, por considerarmos o contexto de fala do próprio entrevistado.  

 

Figura3: aspectos abstratos e tangíveis percebidos nas celebridades e relacionados à marca 

Aspectos Objetivos Aspectos Subjetivos 

        

Belíssima Charmosa Romântica Sofisticada 

Básica Bom Gosto Sensível Antenada 

Prática Atualizada Muita dona de Si Charmosa 

Elegante Simples Prática Sempre na Moda 

Versátil Bonita Elegante It Girl 

Linda Chique Versátil Simplicidade 

Sexy Moderna Despojada Chique 

Jovem Fashion Linda Poderosa 

Delicada Alegres Sexy Determinada 

Sofisticada Arrojada Estar na Moda Poderosa 

Antenada  Jovem Moderna 

   Simpática Inteligente 

   Perfeitamente Bela Descontraída 

    Descolada   

Fonte: Própria 2013 



 

Assim, a análise foi efetuada considerando essa divisão oriunda dos sentidos do 

próprio contexto. Para exemplificar essa divisão, apresentamos um trecho de fala de 

entrevistado, que se refere ao fato de ter associado determinada celebridade à marca pela 

elegância de seu estilo: E36: “Ela usa uma moda básica e bem prática e consegue ficar 

elegante”. Entretanto, apesar de elegância ser um conceito subjetivo, para obter a elegância 

não foi preciso muita sofisticação, e complementa: “ela usou uma combinação de roupas 

básicas e práticas o que resultou em uma elegância do look”. Ou seja, o entrevistado se refere 

também aqui a atributos físicos do produto: aspectos de combinação de cor que remete ao 

estilo clássico e às peças básicas que significam “modelos que estão presentes em quase todas 

as coleções, peças funcionais, que costumam ter venda garantida: ex: calça preta, camisa 

branca, jeans tradicional, t-short (...)” (TREPTOW, 2003, p.101). 

Para exemplificar os aspectos mais subjetivos utilizamos a resposta do E1, que 

descreve como características da personalidade que relaciona à marca como: “Romântica, 

sensível, muito dona de si”. Nesse discurso deixa evidente o que considera como aspectos 

pessoais da celebridade: “romântica”, “sensível” e principalmente “muito dona de si”, que 

enfatiza a auto suficiência e a independência da celebridade e, consequentemente, esses são 

atributos fortes que o respondente relaciona à Marca Clara Arruda. 

Enfim, ao levantar os adjetivos que os entrevistados mais associam à marca, 

encontramos os seguintes valores, ou melhor, os seguintes atributos da mulher Clara Arruda: 

19% citaram a palavra Linda, 16% associam a marca à palavra Jovem, 16% ligaram a mesma 

a palavra Moderna e 14% afirmaram que a marca associa-se a palavra Elegante. Juntas essas 

quatro características somaram 65% dos adjetivos citados. 

 

6. Conclusões  

Diante do exposto é importante frisar que apesar da marca ter se “personificado” de 

maneira positiva na cabeça da maioria dos entrevistados como a Amora (Sophie Chalotte), a 

empresa deve se empenhar em transmitir o que essas características possuem de mais 

universais. Tais valores que desta associação podem ser abstraídos, devem perdurar por mais 

tempo, tendo em vista que vez que a ‘it girl’ é uma presença marcante apenas num momento 

bem específico, ou seja, ao se ligar à personagem e não a pessoa (atriz) é temporal, está 

                                                           
6 A letra Esse refere ao respondente ou pessoa entrevistada, e a numeração segue a ordem de sequência em que 
responderam ao questionário. O universo de entrevistados foi 36, ou seja, a sequência vai do E1 ao E36. 



presente na atualidade na novela da rede Globo Sangue Bom, porém, quando essa novela sair 

do ar, esta personagem certamente será substituída por outra, que tomará o seu lugar nos 

temas de conversa informal no cotidiano. Assim, a personificação da marca não deve estar na 

personagem, uma representação efêmera, mas nos valores que daí advém e que podem ser 

incorporados à personalidade da marca. 

Desse modo, a marca deve basear sua identidade em características mais atemporais 

como, liberdade, autossuficiência, estilo de vida, podendo (sendo inclusive indicado como 

estratégia de posicionamento) essas, podem também estar associada à características de 

determinada personagem, porém não deve se prender a persona em si, mas o conjunto de 

características que ela carrega.  

O endosso por celebridade vem se notabilizando como uma das estratégias de 

comunicação empregadas por gestores de marca em uma tentativa de construir uma imagem 

congruente entre marca e consumidor (BYRNE; WHITEHEAD; BREEN, 2003). Essa faceta 

continua sendo muito usada pelas agências de comunicação, no entanto é importante observar 

suas limitações; o próprio KAPFERER (2004) escreve que é necessário saber abandonar um 

personagem quando ele tiver completado sua função. Não fazê-lo acelera o envelhecimento da 

marca.  

Ao utilizar uma estratégia de associar à marca a imagem de uma atriz que esteja hoje 

em alta na mídia e nas redes sociais, identificamos que quatro adjetivos são mais associados 

pelos consumidores à mulher Clara Arruda: Linda, Jovem, Moderna e Elegante.  

Nosso estudo, entretanto, possui limitações. Entendemos que para avaliar a imagem de 

uma marca, outros pontos fundamentais deveriam ser levantados tais como a comunicação 

efetuada por essa marca e sua identidade pretendida, bem como um número maior de 

entrevistados-consumidores deveria ser ouvido. Contudo, nosso objetivo de estudo 

exploratório foi cumprido tendo em vista que levantamos as características principais que são 

ligadas à essa marca pelo consumidor. Nosso estudo se deu numa base de branding que 

acredita na construção da identidade da marca por associação a uma figura aspiracional. 

Contudo, considerando que tratamos de imagem percebida pelo consumidor, como 

possibilidade de ampliar esse entendimento indicamos explorar a perspectiva de branding 

culturalista de Douglas Holt. Trabalhando numa outra linha de pensamento, Holt (2005) não 

acredita que a identidade de marcas-ícones seja assim construída. Afirma que por trás de uma 

marca forte sempre existe associado sentidos que remetem a mitos. Para ele, os mitos 

suavizam as tensões, ajudando a marca a estabelecer metas que, por ser existenciais são mais 

duradouras, e tais significações são capazes consolidar uma identidade desejada. As 



identidades, para ele devem ser continuamente revistas e acompanhar as mudanças 

socioeconômicas. Dessa forma a marca quando é construída com uma raiz genética, em 

valores próprios da humanidade e não de uma cultura em particular, ou seja, estejam bem 

definidos em torno de sentidos/valores atemporais, e ainda devendo ser atualizadas, ela torna-

se uma marca forte. Nesse sentido, a essência da marca fica menos a mercê dos ciclos 

econômicos e mudanças sociais bruscas, podendo ser renovada. 

Em suma, acreditamos que a imagem que é construída pelos consumidores da marca 

apesar de estar fora do controle da empresa, podem ser conduzidos por sua comunicação e 

devem ser monitorados constantemente, por meio da criação de pontos de comunicação direta 

entre a empresa e seu público-alvo; a troca surge no incentivo a essa interação. Por outro lado, 

é notória a importância de construir as características da identidade de forma muito clara, e de 

ser orientado por elas a cada estação, quando do momento de escolher temas e desenvolver a 

coleção, possibilitando renovação da marca sem perder sua identidade. A empresa deve 

buscar sempre atingir a imagem o mais próximo possível à identidade desejada. 
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